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Іллинойська асамблея відзначила 
60-ліття літературної 

праці Р.Завадовича 
Чікаго, Ілл. - Палата 

Репрезентантів стейту Іл– 
линой на внесок її члена 
Мирона Куляса на своїм за
сіданні 3-го березня схвали
ла резолюцію, якою відзна
чила 60-ліття літературної 
діяльности письменника і 
поета Романа Завадовича. 
згадуючи його як автора і 
редактора, що своїми твора
ми виховав два покоління 
українських дітей у любові 
до своєї рідної мови і націо
нальної спадщини. Між ін
шим, згадано його як члена– 
основника і редактора жур
налу „Веселка" протягом 
останніх 26 літ. Резолюцію 
підписав спікер Палати Реп
резентантів Дж. Расн і сек
ретар А.Леон. 

Цю резолюцію подано до 
відома на дводеннім фести
валі, що відбувся в Чікаго 
21 -го і 22-го березня ц. р. для 
вшанування 60 років праці 
ювілята. відомого автора і 
педагога. 

Фестиваль складався з 
двох частин. В суботу від
бувся конкурс, у якому взя
ли участь школи й органі
зації молоді метрополіта– 
льного Чікаго, змагаючись 
за першість у таких конку– 
рсниіях, як виготовлення 
афішів. ілюстрацій, перек
ладів, радіопрограм, мис
тецьке читання, спів, хорео– 

В Ню Йорку помер св. п. 
Владика Орест 

Роман Завадовим 

графія, виконання п'сс на 
сцені тощо. Всі матеріяли 
були основані на текстах 
ювілята. Конкурс, що від
бувся в авдиторії школи св. 
Миколая, тривав 5 годин. 

У неділю відбувся бенкет 
в авдиторії парафії св. Во
лодимира і Ольги, де висту
пали першуни конкурсу і 
виголосив слово сам юві– 
лят. 

Відзначення, яке влашту
вав Видавничий комітет для 
творів Романа Завадовича. 
об'єднав усі школи і органі
зації молоді без уваги на 
конфесійні та ідеологічні 
різниці. 

Ботанічний сад продає 
дереворити Я. Гніздовського 

Ню Йорк, Н. Й.(Р. С . ) – 
Бруклинськнй ботанічний 
сад недавно придбав обме
жене число підписаних і 
нумеровашх дс^я^рьтгів 
відомого утср^нсБкого ми– 
стця Якова Гніздовського 
,,Денні лілеГ для продажу 
серед членів допоміжної 
організації цього гарно пле
каного саду і їх приятелів. 

Дереворіз величиною 
14x24 цалів продасться за 
75 долярів. з чого від опо
даткованого прибутку мож
на відтягнути, як пожертву 
на Ботанічний сад - 50 
дол., так що властивий 
кошт цього дереворізу ви
носить тільки 25 дол. 

Цей дереворіз можна ог
лянути на щорічній „Про
дажі рослин і квітів" Брук– 
линського ботанічного саду 
в середу,б-го травня ц. р. (в 
год. 11 - ІД і в. четвер. 7-го 
травня (11-3), або вислати 
замовлення на адресу: Bro
oklyn Botanic Garden Auxi 
liary („Daylilies") 1000 Wa-

Ню Йорк. Н. Й. У 
вівторок. 14-го квітня 19НІ 
року, ту і ненадійно упокоїв 
ся в Возі св. п. Владика 
Орест Іванюк, Архиєпис– 
коп Української Православ
ної Церкви на За хідню Ев– 
ропу, на 81 році життя. 

Владика Архиспископ 
Орест (в миру Онуфрій Іва
нюк) народився 25-го черв
ня 1900 року в містечку Виж 
ниця на Буковині. Спочатку 
вчився у Вижниці, а опісля у 
Чернівцях. Вищу освіту здо^ 
був на богословському й 
філософічному факульте
тах Чернівецького універ
ситету. Після закінчення 
студій одружився з дочкою 
священика Наталкою Дарій 
чук, а 19-го грудня 1926 
року був висвячений на дия
кона, а тиждень пізніше на 
священика єпископом Іполі 
том (Воробкевнчем) у катед 
ральному храмі Пресвятої 
Тройці у Чернівцях. Свя– 
щениче служіння проходив 
у різних парафіях на Буко
вині. У 1940 році, в наслідок 
зайняття Буковини большс– 
виками, залишив рідні сто
рони і проживав на Холм– 
щнні. Звідти у 1943 році 

| переїхав до Німеччини. 
Після закінчення Другої 

; світової війни виконував 
! душпастирські обов'язки в 

таборах переселенців. У 
1947 році емігрував до Ка
нади, де в Оттаві закінчив 
гуманістичний факультет і 
здобув 'титул магістра. У 
1952 році о. О. Іванюк пере
їхав до ЗСА, де в 1965 році 
прийняв чернецтво під 
ім'ям Орест. Дружина його 
померла в 1950 році в Руму
нії. Надзвичайний собор 
УАПЦеркви в Оттобруні. 
Західня Німеччина, в 1969 
році обрав архимандрита 

ПЕРШИЙ МІЖПЛАНЕТНИЙ ЛІТАК 
ПРИЗЕМЛИВСЯ З УСПІХОМ 

св. п. Владика Орест 

Орсста кандидатом на спис– 
копа-вікарія для західньо– 
європейської єпархії. Хіро
тонія його відбулася 28-го 
вересня 1969 року в Дербі. 
Англія, і її довершили Бла– 
женнішнй Митрополит 
Мстислав і Архиспископ 
Донат. В січні 1975 року він 
був піднесений в сан архиє– 
пископа. До часу своєї нена
дійної смерти Архиспископ 
Орест тимчасово перебував 
в ЗСА на відпочинку і ліку
ванні. ; 

Панахида була відправ
лена в середу, 15-го квітня о 
год. 6:30 вечора в похорон
ному заведенні Петра Яре
ми при 129 7-ма вулиця в 
Ню Йорку. У четвер, 16-го 
квітня о год. 8:30 рано, тіло 
Покійного Владики буде 
перевезено до Церкви-Па– 
м'ятннка в Савт Бавнд Бру
ку, Н. Дж., де відбудуться 
ерейські похоронні відпра
ви. Похорону п'ятницю, 17-
го квітня, після Заупокій
ної Служби Божої на цвин
тарі,св. Андрея в Б а в н ^ 
Бруку. 

Летунська база Едвардс. 
Каліфорнія. - Приземлен
ня першого міжплянетар– 
ного літака Коламбія у вів
торок, 14-го квітня, год. 
121 по полудні розпочав 
нову еру в міжплянетарно– 
му транспорті. Після 54-ох 
годин у повітрі 36-ох орбіт 
довкруги земної кулі літак 
приземлився в досконало
му стані, виконуючи без 
найменших блудів, чи труд
нощів усі заплановані й по
трібні маневри. 

Залога літака - Джан В. 
Я ні і капітан Роберт Л. 
Криппсн - відбули політ та 
повернулися в прекрасному 
фізичному стані та після 
всебічних лікарських прові– 
рок повернулися до своїх 
родин. 

В часі лету відпали з по
верхні літака 17 теплозахи
сних плиток, одначе, це не 
мало ніяких наслідків ні в 
продовжуванні лету, ні в 
приземленні, коли поверх
ня літака осягнула найвищу 
температуру. Після закін
чення лету в літаку ще зали

шилися поважні резерви 
суцільного і плинного паль
ного. 

Після декількох днів лі
так буде перетранспорто– 
ваний назад до бази Ксйп 
Каневерал. де він буде під
даний контролі та підгото– 
ві до чегового лету. "Черго
вий лет повинен відбутися в 
осені цього року, а на весну 
наступного ще один з черги 
коло сто летів, які повинен 
відбути літак того типу. В 
продукції знаходяться ще 
три того рода літаки, що 
вможливить з часом запо– 
чаткування своєрідного 
плянового міжпланетар– 
ного транспорту тієї неве
ликої фльотилії. Дальші 
лети триватимуть сім днів, 
або довше залежно від пот
реб. Характер наступного 
лету вже не буде експери
ментальний, а оперативний 
з виконанням різних прак
тичних завдань. 

Вже перша контродя лі
така виявила, що він зазнав 
мінімальних шкод і направ– 
ки та уліпшення коло нього 

ЗАХІД ОСТЕРІГАЄ МОСКВУ 

Москва втручається у внутрішні 
справи Польщі 

,, Ден ні ЛілеГ 
shington Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11225, долучуючи чек на 
75 дол. 

Варшава. Московська 
політика супроти Польщі 
йде під сучасну пору по 
двох паралельних рейках. З 
одного боку кремлівські 
лідери на чолі з Леонідом 
Брежнєвим заявляють впев
неність, що ..польські това
риші дадуть собі самі раду", 
а здругого всі ми можливи
ми засобами й шляхами 
намагаються вплинути на 
рішення польських чинни
ків. Все це відбуваєть
ся на тлі демонстра
ційних виступів совєт– 

СУА приготовляється до чергової Конвенції 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (Л. 
В-а). - Кінець тижня 23-го. 
24-го і 25-го, субота, неділя і 
понеділок, в травні цього 
року відбуватиметься у Фі– 
лядельфії, Па.. XIX Кон
венція Союзу Українок 
Америки. Про підготову до 
Конвенції. її завдання й 
перебіг інформували редак
цію ,,Свободи" у п'ятницю, 
27-го березня, делегатки 
СУА, які в кількості с, ми 
осіб відвідали Українську 
Будівлю в пообідних годи
нах і розповіли про свою 
працю. 

Конвенційний комітет, 
який очолює Людмила 
Чайківська з Філядельфії, 
докладає усіх зусиль, щоб 
XIX Конвенція відбулася 
зразково. Вже є зголошених 
понад 200 кандидаток і гос
тей. Конвенція відбудеться 
в найкращому готелі Філя
дельфії - Белв'ю Страт– 
форд. На Конвенцію з'їду– 
ться учасниці з цілої Аме
рики, і організатори под
бають, щоб крім ділової 
зустрічі тут мала місце і 
приємність, яка дасть зао– 
хоту до дальшої праці. 

Крім ділових нарад, у 
суботу, 23-го травня, відбу
деться в Балч Інституті вис
тавка килимів Українсь
кого Музею. Виставку під
готовляє 67-ий Відділ СУА. 
Під час Конвенції буде теж 
мистецька крамничка у зар
яді 67-го Відділу, головою 
якого є Софія Геврик. Дота
ції на виставку одержано 

Під час відвідин у редакції „Свободи" представниць 
СУА. Сидять (зліва направо): Ірина Чайківська, голова 
видавничої комісії Конвенційної книжки XIX Конвенції 
СУА; Наталія Даниленко, голова Окружної управи СУА, 
Філадельфія; Людмила Чайківська, голова Конвенційно
го комітету; Олена Шнприкевич, касир Конвенційного 
комітету. Стоять (зліва направо): Світлана Марченко, 
член видавничої комісії XIX Конвенції; Уляна Любович, 
редактор „Нашого Життя", і Анна Максимович, пресова 

референтна Конвенційного комітету. 
цям літературного Конкур– завдяки Мотрі Кушнір. 

Під час полуденку в 
суботу, 23-го травня, і під 
час бенкету, в неділю 24-го 
травня, буде виставка ви
шитих гербів різних земель 
України, виконаних Мнрос– 
лавоюСтахів. В мистецькій 
програмі виступить вокаль
ний ансамбль „Намисто" з 
Вашінгтону під проводом 
Петра Круля. Також буде 
вручення нагород перемож– 

су родини Ковалевих, не 
згадуючи інших цікавих 
моментів самої Конвенції 
СУА. завданням якої є зро
бити підсумки праці за три 
останні роки, на підставі їх 
накреслити нові пляни на 
майбутнє і вибрати нову 
Управу на нову каденцію, 
знову до наступної Конвен
ції за кілька років. 

(Зак'хнгєння па crop. If) 

ських сателітів, серед яких 
найбільш крикливі Східня 
Німеччина й Чсхо-Словач– 
чина, які лають і грозять 
польським керівним чинни
кам та польському народо
ві. Вже перший вгляд у ті 
справи переконує в тому, 
що вони синхронізовані, 
координовані й керовані 
однією й тою самою мос
ковською рукою. 

Останні потверджені ін
формації з Польщі вказу
ють на те, що перед недав
нім засіданням ЦК Комуніс 
тичної партії Польщі Моск
ва натиснула усі пружини, 
щоб не допустити до димі– 
сії членів Політбюра Сте– 
фана Ольшевського і Таде– 
уша Ґрабовского, найбільш 
відданих Москві польських 
лідерів. Крім заходів з боку 
КҐБ і інших того рода со– 

совстських чинників, ЦК 
КПСС вислав спеціяльне 
письмо у тій справі до поль
ського ЦК, а коли й цс не 
вистарчало Брежнєв вислав 
особисте послання до Ста
ніслава Кані, генерального 
секретаря польського ЦК. 
Одночасно з тим кремлівсь
кі чинники почали поширю
вати вістки, що вони втра
тили довір'я до теперішньо
го польського керівництва, 
а зокрема до Кані. 

Завдяки тим і іншим за
ходам Москві вдалося збе
регти своїх людей у польсь
кому ЦК. Та це справи зов
сім не розв'язало. Положен
ня в Польщі не кращає, 
господарські відносини да
лі погіршуються, в профе
сійній централі ,.Солідар– 
носьць", не зважаючи на 
посталі в ній ферменти, зрос
тає незадоволення, що ос
тання фаза боротьби не при. 
несла ніякої тривалої роз
в'язки. Особливо велике 
негодування викликує серед 
членів „Солідарносиь" 
пропозиція прем'єра Вой– 
цєха Ярузсльского. зложе
на парляментові, щоб зако
ном заборонити страйки на 
два місяці. Робітники пра
вильно передбачають, що 
впродовж тих двох місяців 
режим зліквідує всі здобут
ки робітників і взагалі поль
ського суспільства від серп
ня минулого року. 

Бонн. Західня Німеччина. 
Після закінчення дводен

ної конференції міністри 
оборони держав НАТО ви
дали комунікат, в якому 
остерігли Совєтський Союз 
перед будь-якими агресив
ними кроками мілітарного 
порядку проти Польщі та 
повідомили, що наслідком 
приміщення совстських но
вих ракет з атомовими ла
дунками в Середній Европі 
західні держави змушені 
іробитп тс саме по свому 
боці залізної заслони. 

В свому комунікаті міні
стри оборони заявили: „Мі
ністри оборони зібрані на 
нарадах 7-го і 8-го квітня в 
Бонні, з великою турботою 
ствердили, що Совєтський 
Союз протягом останніх 
тижнів виконував пересу
нення своїх військ в спосіб 
загрозливий для Польщі. 
Міністри ствердили, що 
повна інтервенція з ужит
тям, або загрозою вжиття 
військової сили, заперечує 
висловлене Совєтським Со
юзом бажання миру та роз
зброєння а крім цього не
згідна з кінцевим актом 
Гельсінських ухвал та з 
Хартією ОН. Міністри ще 
раз потвердили, що будь-
яка інтервенція совстських 
збройних сил створить сер
йозну загрозу безпеці і ста– 
більности і матиме глибокі 
наслідки на всіх відтинках 
відносин між Сходом і За
ходом. Зокрема вони заяви
ли, що Совєтський Союз 
знищив би базу для перего
ворів для успішної контро
лі зброєнь, коли б втрутив

ся у внутрішні справи Поль
щі. Польща мусить бути 
вільною у вирішенні свого 
майбутнього." 

Крім загрози Совстсько– 
го Союзу проти польського 
народу та. не зважаючи на 
постійні мирні заяви Крем
ля, постійної небезпеки ро
сійської інвазії на Польщу, 
міністри оборони обгово
рили проблему розміщення 
нових совстських ракет в 
Середній Евроці в допов
ненні до дотеперішніх та 
триваючу підготову для 
приміщення ще дальших 
нових ракет. Совєтський 
Союз, затримуючи дотепе
рішні ракети в числі понад 
380, перекинув в окуповані 
ним терени Середньої Евро– 
пн велике число ракет типу 
СС-20 

Крім тих ракет середньо
го засягу совєтське коман
дування розмістило в тих 
самих теренах ще додатко
во значне число ракет з 
атомовими головками бли
зького засягу. Все цс долу
чене з понад тисячею мо
дерних бойових літаків в 
тих самих теренах зовсім 
знищило дотеперішню рів
новагу сил в Середній Евро
пі, що змушує уряди захід– 
ньоевропейських держав у 
власній обороні рішитися 
розмістити на своїх теренах 
такі модерні ракети з ато
мовими головками, які бу
дуть противагою до совст
ських. Вплянісдо 1983 року 
розмістити в Европі коло 
572 американських ракет 
типу Першінг 11. 

У світі 
НОВИЙ МІНІСТЕР закордонних справ Аргентини Оскар 
Каміліон відбув інтерв'ю з репортерами міжнародної 
преси, в якому представив не лише напрямні сучасної 
закордонної політики Аргентини, але також вказав на її 
пов'язання з внутрішньою політикою та її потребами, в 
якій під сучасну пору головними завданнями с довести 
країну до беззастережного миру й порядку, а цс можливе 
тільки після основного й безоглядного викорінення 
злочинних елементів, які тероризували населення й 
убивали невигідних їм людей. Без ліквідації тероризму й 
злочинства, сказав міністер, Аргентина ніколи не зможе 
зажити повним миром, а без нього не може бути нормаль
ної господарки в країні. Нормалізація господарки, 
піднесення життєвого рівня населення та заспокоєння його 
найконечніших матеріяльних потреб є передумовою 
соціяльного ладу, і на це побіч викорінення тероризму й 
бандитизму звертає свою головну увагу сучасний уряд. Від 
цих цілей не відштовхнуть уряд ніякі аргументи ззовні. 

ПОМІЧНИК І СПІВРОБІТНИК державного секретаря 
Александра Гейга Честер А. Крокер відбуває політичну 
подорож по десяти середньо-африканських державах. 
Тепер він перебуває в Мапуто. Мозамбік. Уряду республі
ці Мозамбік має в своєму складі в першу чергу комуністів і 
він офіційно окреслює себе марксистським. Цей уряд у всіх 
своїх виступах підтримує Совєтський Союз, а крім цього 
активно виконує різні завдання по лінії російських 
інтересів, або прямо доручення від кремлівських емісарів. 
Одним з таких завдань є його всебічна допомога партиза
нам Намібії - Південнозахідній Африці. Ці партизани 
намагаються в цій малозаселеній, але пребагатій у 
мінерали, золото й діяманти країні створити також 
марксистський уряд. Минулого місяця несподівано уряд 
Мозамбіку прогнав зі своєї територіГчотирьох американ
ських дипломатів, у відплату за що Вашінгтон припинив 
йому свою допомогу в сумі 5 мільйонів долярів річно. 

Міжпланетний корабель Коламбія на кілька хвилин 
перед приземленням в ескорті малих джетових літаків. 

бії і досконалий під кожним 
оглядом причал викликали 

для дальших летів будуть 
мінімальні. Зате внетрілова 
вежа в Кейп Каневерал заз
нала поважних пошкод
жень, через що потребува
тиме значної направи й 
зміцнень, а може навіть 
реконструкції на базі нових 
плянів зі застосуванням но
вих сильніших матеріялів. 

Усп'ішннй політ Колам– 

вслнчезне признання в світі 
та численні коментарі про 
відкриті нові можливості 
технічного, наукового, гос
подарського і мілітарного 
характеру. Ним ЗСА ще раз 
підтвердили своє передове 
місце в науці й технології та 
в їхньому практичному зас
тосуванні. 

Повстанські акції 
в Афганістані міцніють 

Ню Делі. Індія. - До Ін
дії прибувають щораз нові 
інформації, які вказують на 
тс. шо після деякого періоду 
сповільнення, політичні й 
збройні акції афганських 
патріотів і самостійників 
знов прибирають на силі. 
Останньо прибули до Делі 
деякі закордонні кореспон
денти, а між ними два аме
риканці, які, перебували 
якйЙск,час на території Аф– 
jra,HieTiwy середтюветаннів і 
як очевидці мали змогу по
бачити й провірити дійсний 
стан. 

Тайлор Маршал, журна
ліст з Лос Аиджелосу, пере
був два тижні на терені Аф
ганістану в провінції Нан– 
гаргар. Впродовж тих двох 
тижнів він пройшов значну 
частину провінції, зустрів 
звичайних селян і мешкан
ців малих містечок, відвідав 
бази партизан, приглянувся 
їхній поведінці, методам 
боротьби, зброї. Він ствер
див, шо в порівнянні з попе
реднім роком, коли він та
кож був з повстанцями на 
терені Афганістану, вони 
під багатьма оглядами змі
нилися на краще. Незважа
ючи на те, що в терені є різні 
угрупування. які ще не ство
рили будь-якого координа
ційного центру, поодинокі 
з'єднання співпрацюють 
між собою, діляться інфор– 
маціями, в потребі помага
ють собі. їхня поведінка 
цього року більш впевнена, 
рішуча, здисциплінована й 
цілеспрямована. А мабуть 

нанважнішс те. шо вони 
розпоряджають значною 
кількістю модерної зброї, 
якої не було минулого року. 
Калашнікови, совєтські 
штурмові рушниці типу АК 
-47. гранатомети китайсь
кого виробу іможна зустріти 
на кожному кроці. А най– 
важнішс цс тс. що амуніції 
до них зовсім не бракує. 
Коли минулого року пов
станці дістува^іи обмеж^иі 
приділи'амунщії, цього ро
ку кожен з них мас її доволі. 
Завдяки модерній зброї пов
станці дають собі раду з 
совстськими танками та 
панцерними возами ко
респондент був свідком, як 
вони мінували дороги й 
поля проти совстських тан
ків одначе шс не мають 
відвідної зброї проти гелі
коптерів. 

Інформації ці повторив 
Стівсн МкКоррі, фотогра
фічний репортер з Філяде
льфії, який доповнює їх 
докладним описам харчо
вого положення та засоб– 
лення повстанців і населен
ня постачанням інших това
рів першої потреби. І тих не 
бракує, хоч нераз треба зас
тупати одні речі другими. 
Базарі насичені імпортови– 
ми харчовими продуктами 
й іншими товарами з Пакіс– 
тану й Ірану, помітний брак 
жінок і дітей, яких повстан
ці відставили до таборів в 
Пакістані. МкКоррі перебу
вав головно серед племенн 
Балюджі над річкою Гель– 
манд. 

В Америці 
БІЛЯ 1.200 СТУДЕНТІВ ведуть тепер в Палаті Репрезен
тантів кампанію в користь студентського фонду, який 
Адміністрація президента Роналда Регена плянус зреду
кувати принаймні на один більйон кожного року. Предс
тавники студентських товариств і університетських 
клюбів заявляють, що таке обмеження є дуже кривдяче для 
багатьох тисяч студентів, які неспроможні самі заплатити 
за студії чи позичати в банках гроші на високі відсотки. 
Студенти поділили свої ролі: одні ведуть кампанію серед 
конгресменів, інші знов стараються нав'язати зв'язки з 
численними конгресовими комісіями. 

ЗДОРОВ'Я ПРЕСОВОГО СЕКРЕТАРЯ Білого Дому 
Джеймса Брсйді настільки поправилось, шо він не тільки 
розмовляє з родиною і шпитальною обслугою, але навіть 
телефонує до Білого Дому і цікавиться політичним 
життям. В понеділок 13-го квітня, він відбув довшу 
розмову з дорадником президента Роналда Регена у 
справах крайової безпеки Ричардом Алленом і на протязі 
15-ти хвилин обмірковував з ним ситуацію в Польщі. На 
думку численних лікарів це ще один доказ прямо 
неймовірно скорого приходу до здоров'я після того, як 
хірурги витяли йому під час операції і усування кулі, майже 
29 відсотків мозкової тканини у правій стороні голови. 

У ВАШІНҐТОНІ поширюються поголоски, що якщо б 
теперішній державний секретар Александер Гейг покинув 
ерос становище, то правдоподібно його намісником буде 
Каспар Вайнбергер, секретар Департаменту оборони, 
який на думку багатьох політичних спостерігачів, є дуже 
енергійним політиком, що цікавиться не тільки проблема
ми оборони, але також загальними міжнародними 
справами. Доказом того є його численні зустрічі в Европі і 
теми, які він обговорює з багатьма європейськими 
політиками. Крім того, -– кажуть спостерігачі, — 
секретаря оборони легше заступити, як піднайти відповід
ну людину на становище державного секретаря. 
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Людина з великою місією в житті 

Щоб великий задум здійснити - треба відповід
ної людини, у відповідний час і у відповідному місці. 
Про цю другу умову звичайно вирішує час, але про 
першу і третю умови вже можна тепер сказати, 
стверджуючи, що це і є та Відповідна людина, для 
відповідної мети розпочати велику місію, творити 
тривалі зв'язки поміж.українським і жидівським 
народами. Ця людина - Яків Сусленський, семиріч
ний в'язень сумління - „в'язень Сіону" в совстсько– 
російській імперії, а тепер — вже четвертин рік - на 
волі в рідній країні в– Ізраїлі працює для добра жидів 
і українців. Він - іюдина з великою місією. Третя 
умова успіху відповідне місце, є теж наявна: Яків 
Сусленський хоче поширювати базу зв'язків поміж 
жидами й українцями, які вже розпочато в Ізраїлі, 
також тут, в Америці, де багато американських 
громадян і одного й другого етнічного походження, 
де властиво є найбільші скупчення і українців і жидів, 
якщо включити й Канаду, що він теж намірений 
робити. 

Це відповідне в ЗСА місце - в суботу, 11-го квітня, 
було Український Народний Союз, з його кіль– 
кадесятитнеячним членством і великою питомою ва
гою в житті української Америки вже біля 90 років; до 
УНСоюзу діилуть і інші організації, інституції й 
установи, які іість з І зра їлю вже відвідав або 
плянус відвідати. Отже, місце - Америка -
вибрано правильне. 

Яків Сусленський підняв на свої плечі велетенсь
кий тягар, але як же буде вдячний цей труд, труд 
епохальний, коли він увінчається успіхом. Хочеться 
вірити, що так воно і буде, бо Яків Сусленський сам і 
його помічники-побратими мають всі дані здійсни
ти цей великий задум. Понад сто двадцять”членів 
новозаснованого Товариства Єврейсько-Українсь– 
ких Зв'язків у п'яти містах Ізраїлю вірять, що 
„стосунки, які склалися між євреями й українцями, 
зокрема між сіоністами й українськими націоналіста– 
ми-демократами нової формації — можуть дати 
основу для нових взаємин між нашими народами в 
нашій спільній боротьбі проти грізного ворога -
радянського імперіялізму". Можуть дати і повинні 
дати. 

Вчитуючись в усе те, що писав Яків Сусленський 
протягом цих чотирьох років, відколи він на волі; 
вслухаючись у його розмову цього гарного дня, 11-
го квітня, в Головній Канцелярії УНСоюзу ібачучи 
перед собою цю віддану справі людину, кожний 
набирається віри, що Сусленському вдасться його 
велика місія. Його думки, його діла і його наміри, та 
думки, діла й наміри його соратників , будуть 
умасовлені, наберуть розвитку, поширення й життс– 
-здатности на довгий час. аж поки всі бар'єри, які 
д ілять народи жидівський і український, впадуть 
безповоротно . Для скептиків, проте,або просто 
праг матнків, що кажуть: чому якраз Сусленський 
піднявся такого діла і став його подвижником? — 
відповідає Сусленський у своєму спогаді , ,Про 
еврейсько-українські взаємини в таборах і тюрмах 
для політичних в'язнів СРСР". Там він дав собі 
приречення працювати з посвятою і розпочав діяти 
навіть з одержимістю для користи його наррду і 
народу українського: „Коли в наслідок багаторазо
вого перебування в карцері я втратив мову, пам'ять, 
координацію рухів... Микола Будуляк по-батьківсь– 
кн піклувався мною, одягав мене, водив до лікаря. 
Олесь Сергіснко укладав мене на носилки. Зіновій 
Антонюк і Григорій Приходько на руках носили мене 

| д о лазні або на прогулянковий майданчик і, витяг
нувши мене на третій поверх, охлявали від болів, 
самі виснажені й хворі... Такого не забудеш/' - А 
налите не раз, а багато разів добром справді гуманне 

fccpue хоче тоді доброзичливість і вдячність до 
кількох сотень людей, українців в ув'язненні, поши
рити на весь народ, членами якого вони - ці добрі 
самаритяни - були: на весь український народ. 

КОНГРЕСМЕН ДЖЕЙМС Р. ДЖОВНС, ДЕМОКРАТ з 
Оклагоми, повідомив був своїх колег у Палаті Репрезен
тантів, що у випадку реформи податкової системи і 
обмеження податків Адміністрація президента Роналда 
Регена готова на далекойдучі компроміси і вже не буде 
настоювати на трирічній програмі, як це раніше плянував 
Президент, а задовільниться однорічним експериментом. 
Конгресмен Джовнс базував свої інформації на підставі 
розмови з трьома офіційними особами з Адміністрації, які 
мають безпосереднє відношення до податкової системи. В 
понеділок. 13-го квітня ц.р.. президент Реген наказав своїм 
співробітникам заперечити інформацію конгресмена 
Джовнса, а офіційні люди, які розмовляли з ним заявили, 
що конгресмен зле заінтерпретував їхні слова. ..Ми не 
г оворили про жадний компроміс і ми не думаємо резигну– 
вати з первісного пляну Президента", заявив один із 
співрозмовців Джан Чейпотон. заступник секретаря 
скарбу для справ податків. Президент Реген був незадово– 
лений таким оборотом справи і тим фактом, що у його 
відсутності стався такий випадок. Офіційні речники Білого 
Дому відмовились відповісти на запитання, чи три високі 
урядники Департаменту скарбу будуть притягнуті до 
дисциплінарної відповідальности. 

Уряд президента Ронал
да Регена послідовно пере
водить у життя свої раніше 
заповіджені пдяни.щоб пере
сунути відповідальність за 
господарське життя і ного 
розвиток на приватного під 
ирнемця та на робітників і 
їхні юнії. Президент Реген 
обстоює думку, що власне 
вони є творцями господар
ських вартостей і тому вони 
мусять у першу чергу ріша
ти й відповідати. Дотепер 
одні й другі постійно нарі
кали, що держава своїм 
втручанням в'яже їхню твор
чу ініціятиву, зіштовхує їх 
на бічні рейки, створює різ
ні додаткові труднощі й 
підносить кошти виробниц
тва. Президент Реген обі
цяв „забрати уряд з плечей 
суспільства" і на господар
ському відтинку він цс при– 
спішеним темпом робить. 

Труднощі зроблені 
власними руками 

Цього роду політика, оче
видно, створює великі шан
си для обидвох головних 
виробничих елементів вия
вити себе й свої спромож
ності. Але одночасно вона 
також виставляє їх перед 
небезпеку повністю відпо
вісти за евентуальні невда
чі. Та такі вже закони й 
норми демократії. Сьогод
нішній лихий стан амери
канської господарки спри
чинений у першу чергу цими 
двома елементами. Бо хоча 
державні закони регулю
ють і унапрямлюють у ба
гатьох випадках продукцій– 
ні процеси, але короткозо
рість і розгубленість капіта
лу і праці, робітника та його 
юнії і підприємця причини
лися великою мірою до роз– 
шалілої інфляції, до спаду 
продуктнвностн, до затра
ти конкуренційностн вели
кої частини американ
ської індустрії. Підпри
ємці не розплянували на 
час модернізації свого ус
таткування, не подбали про 
створення продукту, який 

Ярослав Гаіівас 

ШАНСИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
І ПРОФСПІЛОК 

мас за потребування і занад
то злегковажили непомір– 
ковані вимоги юній та із-за 
цього вони сьогодні пасуть 
задніх, залишившись поза
ду чужих виробів. 

Ситуація автомобільного 
промислу с характеристич
на й повчаюча не лише для 
цього промислу, але й для 
інших. Автомобільна про
мисловість, завдяки своїй 
передовій технології, якос
ті й цінам своїх виробів 
стала символом американ
ських індустріяльних ося– 
гів. Але зчасом вона поста– 
рілася. Непропорційно ви: 
сокі прибутки приходили 
без особливих зусиль, зни
щення залізничного транс
порту у великій мірі завдяки 
„помічним" зусиллям авто– 
промислу, заник внутріш
нього водного транспорту 
дали автомобілеві моно
поль, бо літак ще не здобув 
сьогоднішнього рівня. Від 
довгих років преса й інші 
засоби масової інформації, 
дослідні інститути й пооди
нокі знавці, автори книг і 
наукових ссеїв попереджа
ли, що вкоротці ринок ви
магатиме нових, менших і 
менше скомплікованих мо– 
дслів. Одначе автомобільні 
„менаджери знали краще" і 
не прислухалися до того. 
Тому зміни застали їх не– 
приготованими. І тепер во
ни вимагають, щоб амери
канський консумент вида
вав сотні мільйонів додат
кових долярів на купно "їх
ніх відсталих, неекономіч
них автомобілів. Крім цьо
го в своєму зазнайстві ме
наджери автомобільного 
пром,ислу допустили до ней
мовірного зросту заробіт
них платень автомобільних 
робітників, чим причини
лися з одного боку до роз– 
шалілої інфляції, а з-друго– 
го позбавили американсь
кий виріб його,конкуренцій– 
ности на світових ринках. 

Тепер капітал і робітни
ки, менаджери і юнійні ке
рівники дістали шанс хоч 
якоюсь мірою вирівняти ті 
недоліки, які вони самі ство 
рили, змодернізувати про
мисел, піднести продуктив
ність і якість американсь
кого продукту і обнизити 
його ціну. Без цих перед
умов немає виходу з кризи 
автомобільного промислу, 
навіть якщо б держава зас
тосувала різкі протекційні 
заходи. Уряд Регена пішов 
назустріч тому. Він змен
шив податки, облетіли, 
або навіть відкликав різні 
регуляції, створив небувало 
пригожі можливості для 
внутрішньої капіталізації, 
зменшивши державний бю
джет ще й до того й нама
гаючись ввести славний вже 
проект, який коротко нази
вають „10-5-3". А це зна
чить обнизити час аморти
зації новозбудованих фаб
ричних споруд до десяти 
років, машин до п'яти, а авт 
і транспортових засобів до 
трьох. Таким чином проми
сел не може нарікати, що 
держава накладає на нього 
зайві тягарі й обмеження, 
бо є якраз навпаки. Ще тіль
ки відсотки від позичених у 
банках капіталів занадто 
високі. Але й це поволі па
датиме. 

Пересунення рішень у ру
ки менаджера і робітника, 
чи його юнії та творення 
відповідних для акумуляції 
капіталу умов породжує 
таку ситуацію, про яку Ро– 
берт Килпатрик, президент 
великої Генеральної забез– 
печеневої корпорації в Кон– 
нектикаті сказав: „Ми є 
тепер на грищу приватного 
сектора. Зменшений вплив 
урядових чинників значи
тиме, що приватний сектор 
мусить сам розв'язувати 
проблеми, або в порозумін
ні з урядом. Якщо ми цього 
завдання не виконаємо те

пер, ми довший час не буде
мо мати шанс взагалі". 

Створено новий орган 

Усвідомлюючи собі це, 
підприємці і юнії відновили 
колись існуючу, а опісля 
ними ж занедбану Групу 
праці і менаджерів, яка те
пер мала б відіграти цент
ральну ролю у розв'язці 
питань продукції й збуту 
індустріяльних виробів. Ко 
ординатором цієї групи є 
відомий промисловий і ро
бітничий експерт, колиш
ній секретар праці в уряді 
президента Джералда Фор
да, професор університету в 

Гарварді -т– Джан Г. Дан– 
лоп. Найближчими його 
співробітниками й співпред 
сідниками стали голова 
юнійної централі АФП-КЮ 
Лейн Киркленд і предсід– 
ник оливної фірми Ексон 
Кліфтон Гарвич, а в складі 
президії ї головні суперме– 
наджери американської еко 
номіки: Роджер Смит з Дже 
нерал Моторе, Волтер Рис– 
тон з Ситікорп. Джон Велч з 
Дженерал Електрик, Ірвінг 
Шапіро з Дюпон, Фнлип 
Гавлі з Картер-Гавлі. голо
ва господарської дорадчої 
Ради Президента Джордж 
Шульц. Направду вийнят
ково кваліфікований колек
тив! Якщо цей колектив не 
виконає завдання, ледве чи 
хто інший зможе. 

Величину й обсяг завдан
ня зформулював проф. Дан– 
лоп: „Національний інтерес 
вимагає нового духа взаєм
ного довір'я і кооперації, 
навіть враховуючи те, що 
керівництво промислів і 
організована праця є і зали
шиться противниками в ба
гатьох проблемах". Уряд 
не хоче накидати їм своїх 
норм, ані давати доручень; 
не хоче обмежувати їхньої 
ІНІЦІАТИВИ регуляціями й 
заборонами. У ряд дав їм усі 
можливості вивести госпо
дарку з важкого стану, в 
який вони великою мірою 
самі її зіпхалй. 

ЖИТТЯ і ЗНАННЯ 
Редагує Лев Яцкевич 

Між фантазією і дійсністю 

Ярослав Курдидик 

ЛРОТИКОМУНІСТИЧНА 
ЕКЗИЛЬНА АРМІЯ КУБИ 

"-ЗСА, як і теж по Південній 
Америці. Дещо менші, про– 
тикастрівські, чи пак, про– 
тикомуністичні підпільні 
організації, це „Куба" і 
, ,Альфа-66". Усі згадані 
вище бойові підпільні орга
нізації, отримали дуже під
силене „поповнювання", 
зокрема з того часу, коли до 
ЗСА почали напливати нові 
поселенці „Великою Ісхо– 
ду", т. зв. „Вільною Фльо– 
тилею", на яку у минулому 
році погодився Кастро. В 
останньому часі почали зго
лошуватися додаткові доб– 
ровільці, що їх досі не було 
у кубинському підпіллі -л-
колишні вояки-перебіжчики 
із Нікарагуа, Ель Сальвадо
ру, Гондурасу і Коста Ріки. 

Наочні свідки, американ
ські репортери, яким Голов
не Командування „Підпіль
ної Куби", дозволило на
віть дещо довше перебути у 
деяких вишкільних табо
рах, стверджують із приз
нанням і подивом, що дійс
но у цих таборах перехо
дять ці „фрідомфайтерс". 

Наприкінці минулого ро
ку прихоплено кількох ку
бинців в околиці Орландо, 
Фло., в яких знайдено мало– 

:Що не „мініятюрний арсе
нал", що складався із авто
матичних пістолів, ручних 
Гранат і вибухових матері– 
ялів. Обвинувачені оборо
няли нагромадження зброї, 
заявивши, що4 їхньою ме
тою було доставити цю 
зброю ..протнкастрівсько– 
му підпіллі на Кубі", яке із 
приходом нового Уряду в 
ЗСА, почало зростати на си
лі. 

Із перебігу судової роз
прави в Орландо, а згодом 
теж із репортажів в амери
канській пресі, де подавано 
не лише точнісінькі описи, 
але теж і цікавіші світлини, 
метою яких було підтверди
ти правдомовність про існу
вання окремих вишкільних 
таборів, з яких можна було 
довідатись, що добровільні 
з Куби, тут на американсь
кому материку, переходять 
досить сувору бойову та 
теренову заправи. 

Дві армії 

І тому, коли об'єктивно 
проаналізувати, то виявля

ється, що Куба під сучасну 
пору мас дві армії: одну, яка 
складається із регулярно 
ополчених чоловіків, як це 
зрештою водиться у кожній 
державі, де всі чоловіки у 
поборовому віку мусять 
служити в армії. Але ця 
регулярна армія Куби слу
жить не її основним інтере
сам оборони назовні і вдер
жуванні безпеки внутрі, а 
навпаки - допомагає дуже 
інтенсивно, хоч тільки посе
редньо, поширювати і зак
ріплювати комуно-москов– 
ський імперіялізм у світі. 

Друга армія - „кубинсь
ка екзильна армія", набага
то разів менша своєю чи
сельністю, але у ній є те, що 
найосновніше у кожній ар
мії - вона пронизана фана
тичним патріотизмом, не
примиримістю, а водночас і 
ненавистю до комунізму. 

Найбільша і найчислен– 
ніша у кубинському під
піллі - це „Хунта Патріо– 
тика Кубана", яка мас по
над 200 „сателітніх філій", 
розсіяних по всій території 

- як їх зрештою слушно 
називають репортери, - на 
окремих теренах, дуже силь
ну і вибагливу фізичну зап
раву, не згадуючи вже про 
саме орудування зброєю 
усіх типів, але в першу чергу 
совстською, яку у майбут
ньому, вони сподіються здо
бути. Деякі із таборів, як 
для прикладу табір „Хунта 
Патріотіка Кубана", мають 
два дещо більші табори, 
поемністю навіть понад 100 
акрів. Один із них розташо
ваний в околиці, що відда
лена на 25 миль від Маямі, а 
другий - в околиці Лес– 
бургу. Число таборів, при– 
належних до „Куби" і „Аль– 
фи-66", хоч і менших своєю 
поемністю, але теж дуже 
цінних своєю вишкільною 
вартістю, доходить до 15-
тн. 

Куба буде вільна 

Члени, як теж довровіль– 
ці і вишкільники-інструкто– 
ри у підпіллі,рекрутуються 
із громадян ЗСА, які мають 
тісне кровне споріднення із 
Латинською Америкою, 
перших політичних еміг– 
(Закінгєння на crop. If) 

Модерна наука та техно
логія мас щось в собі з по
вісти Конай Дойла: „Д-р 
Джекилл і Містер Гайд". 
Кожний бо осяг технології 
має два боки медалі, один 
- добрий, другий - злий. 

Візьмім, хоч би сьогодні 
такий популярний засіб льо 
комації, як літак, який ос– 
танньо майже вдвічі збіль
шив свою швидкість, але й 
одночасно збільшив вдвічі, 
або й втричі забрудження і 
заглушення довкілля. Вчені 
розбили атом та визволили, 
ув'язнену в ньому таємним 
замком електронів, ядрову 
енергію, що її можемо за
прягти до колісниці наших 
потреб, наприклад для ви
ро йду вання електрнчного 
струму, або вжити як нищів
ну зброю. Телевізійний апа
рат становить непереверше– 
ний засіб комунікації та 
розваги, що з одного боку 
просвічує людину, а з 
другого притуплює його 
світосприймання. Медичні 
науки продовжили триван
ня нашого життя, а одно
часно принизили гідність 
людини, для якої продов
жене життя втрачає часто-
густо значення та мету. 

Генетична технологія 

Найновіші досягнення у 
генетичній технології перед 
людством можливість ліку
вання генетичних недоліків, 
а одночасно створюють не
безпеку Творення нових 
форм життя, що можуть 
стати для нього великою 
заірозою. Ці всі дилеми 
виникають у висліді велико
го розрізу поміж поступом 
технології та основами мо
ралі й етики. Дж. Д. Ватсон 
та Ф. Г. Крик одержали 
нагороду Нобсля (1953) за 
розшифрування структури 
молекули ДНА. Від цього 
часу розвиток генетики, спо 
внений небувалої динаміки, 
що дає нам змогу, не тільки 
втручатися у закони спад– 
ковости людини, але шля
хом маніпуляції генів тво
рити нові органічні комбі
нації, а навіть нові варіянти 
людин^ц,.,.^. 

Однією із найбільших 
фантастичних можливос
тей - це запевнення люди
ні довговічности через ви
рощування її біологічної 
копії. У біологічній термі
нології цю методу окреслю
ють найменням „клонінг" 
(двійництво, дуплікація). 
Вона дозволяє вирощувати 
зі зародка, дозрілої людсь
кої клітини новий організм, 
що має генетичну характе
ристику клітинного датчи
ка. Ця метода дуплікації 
дозволить кожній людині 
почати нове життя і, теоре
тично, бути безсмертною. 

Немає сумніву, що таке 
„двійництво" може створи
ти поважні комплікації для 
людської раси, даючи мож
ливість продовжувати жит
тя, не тільки геніям, але і 
найбільшим злочинцям. Ко 
ли „двійництво" стане дій
сністю? Практично воно 
вже існує у земноводних 
тваринах (жабах і саляман– 
драх), з яких ученим біоло

гам удалося одержати їх 
тотожні репліки. Тепер 
прийшла черга на породи 
ссавців. По деяких спробах 
із звіринними ссавцями, 
може прийти черга на лю
дину. На думку Нобелівсь
кого лаареата П. Ледербср– 
гера, „клонінг" може стати 
дійсністю ще в цьому тися
чоріччі. Поруч з „двійницт– 
вом". почалися інтенсивні 
досліди з новою „техноло
гією народжень". Уже сьо
годні лікар може переще
пити жінці вирощений ля– 
бораторійно ембріон та да
ти їй змогу втішатися мате
ринством та власною дити
ною. Але цс тільки початок, 
бо на думку спеціялістів цієї 
ділянки, вже на початку 
2,000-их років кожна жінка 
матиме дослівно змогу ку
пити собі в шпиталі замо
рожений ембріон, занести 
його до лікаря та переще
пити до власної матки. До 
речі, за вищу ціну, можна 
буде купити такий ембріон з 
повною гарантією відсут– 
ности генетичних недоліків, 
а навіть, вибрати собі барву 
очей, волосся та стать дити
ни, а можливе, і ступінь її 
інтелігенції. 

Лябораторійне чудо 

Вчені не виключають та
кож в майбутньому можли– 
вости вирощування дітей 
поза людським тілом, у 
лябораторійній реторті. На 
думку д-ра Данієла Пет– 
руччі з Болонії. що вже по
чав досліди в тій ділянці 
декілька років тому ми не 
далеко віддалені від цього 
часу, коли жінки матимуть 
власні діти без невигоди в 
зв'язків з вагітністю та рис
ком породу. Ці всі речі нага
дують нам популярні сьогод 
ні поніс і і з наукової фантас
тики, чи почитну колись 
книжку англійського філосо 
фа Алдуса Гакслі „Новий 
сміливий світ", в якій він 
передбачував запліднюван
ня дітей у ретортах біоло
гічних лабораторій, при 
одночасній контролі та на– 
прямлюванні їх генетичної 
спадковости, для певної ок
ресленої мсти. В той спосіб 
людство колись буде виро
щувати жовнірів, мистців, 
інженерів, атлетів, лікарів 
та політиків. Що ті речі не 
такі далекі від фантазії, 
доказують завзяті дискусії, 
які сьогодні проводять між 
собою чільні біологи на 
тему етичних проблем, зв'я
заних з евгенетикою. цебто 
ушляхетнюванням раси, 
шляхом використання спер 
ми Нобелівських лаврсатів, 
для вирощування геніїв без
дітними, вйсокоінтелігент– 
ними жінками. 

Найкраще про те, з'ясу
вав своє становище в цих 
справах д-р Роллин Гач– 
кисс з Інституту Рокефеллс– 
ра в Ню Йорку: „багато з 
нас відчуває тривожну дрож 
на думку про можливість 
втручання у так чудово зба– 
лянсовану природою орга
нічну систему людей, що 
дає кожному з нас прита
манну духову характерис
тику". 
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II 
Це - екологічний роз

гром Біосфери, після якого 
Природа вже неспроможна 
бути пластичним виконав
цем Творяшого Духа; енер
гетична вакханалія і висна
ження; економічне зубожін
ня, що веде до смерти міль
йонів людей в найближчі 
роки. Разом з тим ростуть 
апетити безлічі духовно не
зрілих людей, котрі ідею 
прогресу зрозуміли, як зро
стання споживання, насоло
ди і комфорту. Місце і при
значення Людини в Космо
сі не збагнуто і майже ніхто 
про це не думає. 

Безвідповідальні вчені та 
політики висувають альтер
нативи: штучна їжа, роз
зброєння, контроля над оз
броєнням, контроля над 
народженням, захист „се
редовища", переселення до 

інших світів, сощяльні ме
таморфози (революційні чи 
еволюційні) з метою побу
дови „сяючого майбуття" і 
так далі. 

Проте всі ці „альтерна
тиви" - безвідповідальні 
та наївні. Вони виходять з 
тієї концепції, що „все -
для Людини", а отже - що 
Природа є безмежне поле 
для експлуатації та пожи
рання. Ясна річ, що перспек 
тиви гармонізації світу на 
таких засадах відсутні і 
ніколи не з'являться. Разом 
з тим катастрофа насува
ється - катастрофа всебіч
на. Вона матиме тотальний 
характер: геологічні ката– 
клізми, ядерні конфлікти, 
повний розпад життєвої тка
нини Землі і поразка Духа 
Людства у його спробі ут
вердити своє криваве, аб

сурдне буття, як правомір
ну мораль, всупереч велін
ню Духа Сдности. 

Багато віруючих радо 
ждуть таких апокаліптич– 
них подій, бо вони нібито 
будуть підтвердженням пра 
давніх пророкувань. Але 
Дух Любови велить діяти! 
Необхідно рятувати Все, 
що несе в собі елементи 
Єдности і Преображення. 

Чи можуть сучасні дер
жави і партії бути ініціято– 
рами еволюційних рішень 
— адже в їхніх руках веле
тенська потуга техногену, 
науки, педагогіки, важелі 
психологічного впливу на 
маси і плянетарна сітка ін
формації?! 

Ні, вони не мають у собі 
творчої основи, щоб очоли
ти завдання трансформації 
Землі. І якби надія була 
лише на них, меч Немези– 
ди неминуче впаде на серце 
людства! Ми мали досить 
терпіння чекати - чи вия
виться серед сучасних вож
дів бодай одна постать, 
здатна взяти на себе ван
таж Атланта! Такі постаті 
відсутні! 

Так звані соціялістичні 

генерації, що виростали під 
прапорами волелюбних і 
революційних ідей, спап
люжили вселюдські надії і 
замість побудови світу кра
си й любови, нагромадили 
страхітливу піраміду з мі
льйонів трупів та черепів 
людей, крик і прокляття 
яких линуть до неба. Остан
ні події в цих країнах пока
зують, що ці структури пов
ністю порочні і не здатні до 
Преображення. Всі наші ІНІ
ЦІАТИВИ в цьому напрямку 
були відкинуті і викликали 
удари та репресії. 

Ветхі капіталістичні стру
ктури Заходу та Сходу теж 
не виявляють Тенденцій до 
відродження. Дух наживи і 
конкуренції, злочинности 
та цинізму оповив колишні 
демократії і вони зачахли. 
Під тягарем бездушности 
безповоротно гинуть скар
би народного духа і тор
жествує лише золотий те
лець. 

Тому, звертаючись до 
Вас, ми звертаємось до „бе
зумної" частини Людства -
до тих Птахів Духа, котрі 
вірять у Світ Правди і жада

ють Його приходу на Зем
лю. 

Наша надія - на парадок
сальні духовні рішення, на 
несподіваний прорив нових 
Божих Сил творення на Ни
ву Буття. Такий прорив бу
де здійснено там, де, всу
переч усім падінням і катак– 
лізмам, збережено ім'я, за
повіт і образ Учителя Ново
го Світу. Скарби, залишені 
Учителем, відкриються в 
годину остаточної потреби, 
але слід відчути таку потре
бу. 

Ось чому ми палко волі
ємо, щоб Церква вийшла з 
історичної самоізоляції, ски 
нула з себе запилені, забо
бонні покрови, розбила бар
висті скельця древніх вітра
жів богостраху, яку і відго
родили Птаха Душі від без
мірного Божого Простору, 
і очолила новий еволюцій
ний цикл - Цикл Вогняно
го Відродження Землі. 

Ми викладаємо кілька 
пропозицій, які, на нашу 
думку, повинні передувати 
грядущому Преображен
ню. 

Альтернативи 

Владико! 
Вас, безумовно, хвилює 

те, що впродовж тисячо
літь служителі Церкви, про
повідуючи Новий Заповіт, 
жили і діяли так, як інші 
люди, душі котрих поглину 
ті потребами фізіології та 
прагматизму. 

На це були свої причини 
— вороги Нового Заповіту 
всебічно і хитро підходили 
до здійснення сатанинсько
го пляну - спотворити суть 
Місії Христа. І їм це, треба 
визнати щиро, дуже й дуже 
вдавалося! Проте всі воро
жі приманки випробувані, 
девальвовані і тепер слід 
повернутися до Першосуті 
Нового Заповіту. 

Послідовники Учителя в 
цілому світі чекають і волі
ють, щоб Церква не лише 
повторювала Слова Єван
гелія, але здійснила ВИРІ
ШАЛЬНИЙ ПОВОРОТ В 
ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ - ПЕРЕ
ХІД НА НОВИЙ РІВЕНЬ 
СВІДОМОСТИ Й БУТТЯ. 

(Продовження буде) 



Ч. 72. СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 16-го КВІТНЯ 1981 

У Р Я Д К У В Е Й Т У , невеликої арабської держави над 
Перською затокою, продуцента нафтової'ропи, почав 
прочитування своєї території від різних чужинецьких 
елементів, які в останньому часі почали прибувати без 
ніякого оправдання в цю закутину арабського світу. 
Багато з цих новоприбулих ведуть політичну пропаганду 
проти еміра Кувейту, а знов інші займаються розбосм. 
. 

І 
| 

Крайова Управа 
Спілки Української Молоді Америки 

КАЛЕНДАРЕЦЬ 
ТАБОРУВАННЯ 
ЮНАЦТВА СУМ 

на Оселі в ЕлленвІл, Н. Й. в 1981 році 
1 ВИХОВНИЙ ТАБІР (перша тура) - від 5 липня до 25 липня 

Для Молодших Юнаків 
Молодших Юначок 
Старших Юнаків 
Старших Юначок 

2. ВІДПОЧИНКОВИЙ ТАБІР - від 26 липня до 15 серпня 
Для: Молодших Юначок 

Молодших Юнаків 

3. СПОРТОВИЙ ТАБІР - від 26 липня до 15 серпня 
Для Юначок від 12-18 років 

Юнаків від 12-18 років 

4 ВИШКІЛЬНИЙ ТАБІР - від 16 серпня до 6 вересня 
Для Кандидатів Впорядника 1-го ступеня 

Кандидатів Впорядника 2-го ступеня 
Кандидатів Виховника 1-го ступеня 

Під час ВИШКІЛЬНОГО ТАБОРУ відбуватимуться ОКРЕМІ 
КУРСИ для тих. які відбули приписані^вишкіпьні табори 

Українці Штсбуржчини 
відсвяткували Шевченкові роковини 

В Лос Анджелесі засновано 
Відділ УЛТПА 
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Цього року українська 
громада Пітсбуржчини вла
штувала Шсвченкове свято 
не в самому Пітсбурзі. а в 
недалекому Карнегі. Запо– 
віджене українською радіо
програмою інж. Комічака 
свято відбулося у неділю, 
29-го березня, заходами то
вариства „Самопоміч", уп
рави пітебурзької ..Рідної 
Школи" й українського Сту
дентського клюбу при спів
участі хору українців като
ликів „Калина". 

Свято почалося співом 
„Заповіту". що його 
виконав хор „Калина" пиц 
диригентурою Ірини Вла– 
личак. після чого управите
лька „Рідної Школи" й інс
трукторка української мови 
в Пітсбурзькому універси
теті К а т е р и н а Д о в б е н к о 
відкрила імпрезу вступним 
словом, привітавши при
сутніх, шо з'їхалися числен
но з різних місцевостей Піт
сбуржчини. Мішаний хор 
„Калина" ( в чорних одягах: 
панове — у вишиваних со
рочках, пані - у вишиваних 
блюзках) виконав у першій 
частині програми пісні до 
слів Шевченка: „Думи мої", 
„Сонце заходить" і „Садок 
.вишневий". Хор добре зіспі
ваний, звучав гарно. 

З черги голова українсь
кого Студентського клюбу 
Лідія Крупа прочитала анг
лійською мовою реферат 
про Тараса Шевченка; хор 
„Рідної Школи" під упра
вою учительки співу Наді 
Воробій в ідсп івав п існю 
„Поклін Тобі, Тарасе". Вис
тупали теж малі деклямато– 
ри: Дарел Іванюк з віршем 
„Портрет Шевченка" і 
Олесь Консцький з віршем 
„Учітеся, брати моГ. Зво
рушлива була теж збірна 
деклямація дітей. Трос 
малих дівчаток: Надя Ти– 
мошенко, Олеся Поліщук і 
Андрійка Бойкович,своїми 
дитячими, але виразними 
голосочками пописалися 
віршем Завадовича „В нас 
сьогодні Шевченкове свято'/ 
викликавши своєю серйоз
ністю захоплення всієї пуб
ліки. 

Святкову доповідь-про– 
мову виголосив емеритова– 
ний професор Пітсбурзько– 
го університету Василь 
Ящун. Ствердивши, що в 
нас існує культ Шевченка як 
національного поета, учи
теля і пророка, доповідач на 
основі розгляду важливі
ших Шевченкових творів, 
як „Посланіс", „Заповіт", 
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ПОСТІЙНА УКРАЇНСЬКА КАРТИННА ҐАЛЕРІЯ 
ОЛЬГИ СОНЕВИЦЬКОЇ 

має картини КАРАФИ-КОРБУТ (КИЇВ), С. СТЕПАНЮКА (Львів), А. СОЛОГУБА (Париж), 
О. КУЛЬЧИЦЬКОЇ (Львів) І нові картини К. КРИЧЕВСЬКОТ, 

КРІМ того 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР КАРТИН 
УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦ!В 

Ґалерія приміщена в Т-ві „САМОПОМІЧ", Друга Авеню, Ню Йорк, Н. Й. 
Відкрита щодня, крім неділь І понеділків, ВІД 10-ОІ ДО З-ОІ ло пол. 

Тел.: (212) 777-1336 ВСІ КАРТИНИ НА ДОГІДНІ СПЛА ТИ 

У вдячності за Його працю, 
дружбу, жертвенність та 
посвяту, завжди оптимістові, 

неструдженому діячеві, членові Головної 
Екзекутиви ФКУ, багатолітньому Голові Від

ділу ФКУ в Льорейні, 

Високоповажаному Панові 

БОГДАНОВІ 
ДЕЙЧАКІВСЬКОМУ 

бажаємо з нагоди Дня Народження -
20-го квітня, в Його 70-ліття, 

ВСЬОГО ДОБРА, ЩАСТЯ і МНОГИХ ЛІТ! 

ЧЛЕНСТВО ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА 
і ПРОФЕСОРИ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, ДОКТОРАНТИ 

та СТУДЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО ГАРВАРДУ 

ддвдвваиі 

„Великий Льох", „Сон" та 
інших, підкреслив глибокі 
ідеї Шевченковоїтворчости. 
шо ВІЧНО ЖИВІ І ЩО діяли, 
діють і діяти будуть на всіх 
українців у минулому, в 
сучасному і майбутньому. 
Це ідея вільної, демокра
тичної України, оперта на 
глибокій любові до України 
і свого народу, на вимозі 
національної свідомости. 
вимозі гдиномислія і бра– 
толюбія всієї національої 
громади, на засадах хрис– 

За ходами Ініціятивної 
і руни для заснування УЛТ– 
ПД в Південній Каліфорнії: 
д-р С. Всстон. д-р А. Оле
сіюк, д-р Я.Піколицький, 
л-р Олег Снилик та д-р 
І Ша.іаута, І9-го березня 
нього року відбулися осно
вуючі загальні збори в кон– 
ферениійній залі готелю 
„Голідей !н”'в Лос Андже
лесі. 

Спроби заснування Відді
лу УЛТПА в Каліфорнії не 
мали успіху попередніми 

тиянської моралі і віри в ' роками з огляду на мале 
Бога. Це ті вічні ідеї, що їх 
залишив нам Шевченко і що 
постійно наснажують нас у 
наших змаганнях до своєї 
правди, і сили, і волі. 

Глибоко продумана до
повідь проф. В. Яшуна вик
ликала гарячий відгук при
сутніх. На снені знову поя
вився хор „ К а л и н а " , що 
виконав гарно пісню „Реве 
та стогне", а опісля на дода
ток - „Віє вітер" і „Далека 
Ти". 

Свято закрив голова „Са
мопомочі" Михайло Баран, 
після чого всі присутні від
співали національний гимн 
„Ще не вмерла Україна". 

П.К. 

ІШІ!ІІІІІІІІІШІІІІІІІІІШНШІІІІІШІІІІШІШ. 
Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжки у тпердій темно-брон
зовій обгортці із золотими 
буквами. 552 сторінки із фо
тографічною документацією. 

Ціна 15.00 долярів. 
SVOBODA 

SO Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07303 

Мсшканіпв-е^ейту Ню Джерзі ЇО– 
бОВ'Я'Ш 5(; ссйтпвого полаткч 

число лікарів українського 
роду та труднощів одержан
ня дозволу на практику. 
Але останніми роками прн-` 
було в західні стейти два– 
гри десятки українських 
лікарів та стоматолог ів , 
головно до північної і пів
денної Каліфорнії. Прибу
вають теж українські лікарі 
і Канади, а на каліфорній
ських університетах поволі 
зростає число студентів ме
ншини українського роду. 

Кранова Управа УЛТПА 
старалася постійно перебу
вати в контакті з колегами 
каліфорнійського стейту, 
підкреслюючи потребу ос– 
нування відділу над синім 
Пацифіком. 
Основуючі загальні збори, 

на яких президію очолюва
ли д-р Андрій Олесіюк -
предсідннк, та д-р Олег Сни
лик секретар, після ствер– 
дження за статутом потріб
ною кворуму ДЛЯ ділових 
нарад, вибрали управу Від
ділу Південної Каліфорнії 
УЛТПА в особах: д-р Анд
рій Олесіюк голова, д-р 
Андрій Репер — містоголо– 
ва. д-р Олег Снилик - сек– 

Українська Вільна Академія Наук у США 
В третьому списку жертводавців 

Пані ОЛЬГА ПЕРХОРОВИЧ 
не мала бути поміщена в рубриці звичайних пожертв на Ака

демію (в сумі 30.00 доп ). а в рубриці 

НА ВШАНУВАННЯ СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ МАРІЯНИ ЯНАТИ. 
Просимо вибачити за недогляд. 

КАНЦЕЛЯРІЯ УВАН 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього відійшов у Вічність 

І І Ц И 12-го січня 1981 року в Ню Йорку. 
наш Найдорожчий 

ЧОЛОВІК, БРАТ. ШВАҐРО і ДЯДЬКО 

сл. п. 
МИКОЛА БОГДАН ДЗІВАК 

народжений 5-го липня 1916 р. а Рівному на Волині. 

Ми не в силі висловити особисто нашу найсердечнішу 
подяку Всім, які старалися облегшити наше несподіване 
горе. Цією дорогою складаємо найсердечнішу подяку 
Рідним, Приятелям та Знайомим, що так численно, не 
жаліючи ні труду ні часу, віяли участь в Панахидах та 
похоронних відправах, виявили своє співчуття словом, 
листовно чи телефонічно. 

В першу чергу наша найсердечніша подяка о. прото– 
прес. А. СелелииІ та прот. С. Непрелю за відправлення 
Панахиди та Заупокійно! Святої Літургії. Зокрема дякуємо 
прот. С. Непрелю за відвідини Хворого в шпиталі. 

Наша сердечна подяка диригентові п-ні В. Наливайко й 
всім Хористам за співи під час Панахид та похоронних 
відправ. 

Особливо дякуємо за зворушливі, повні змісту 
прощальні слова лротопрес. А. СелепинІ, прот. С. Непрелю, 
д-рові В. Мантиці від парафії Co. Тройці, друзям-кумам д– 
рові М. Борецькому, Іиж. К. ЦеркевичевІ, Інж. Д. Олійникові 
та пані О. Заліско від Сестрицтва Св. Ольги при Св. Троїцькій 
КатедрІ. 

Сердечна подяка Тим, що зложили квіти та пожертви на 
Служби Божі. 

З глибини душі дякуємо Сестрицтву їм. Св. Ольги при 
ТСвятотроїцькІй КатедрІ за приготування трапези а 40-ий 
день по смерті. 

Наша щира подяка Членам Головної Управи Об'єднання 
Українських Православних Сестрицтв за вислови співчуття та 
зложення 100.00 дол. на етилен дійний фонд до Аргентини в 
пам'ять Покійного. 

-
Сердечна подяка о. прот. В. Базилевському за молитви 

за душу Покійного. 
Наша найсердечніша подяка за пожертви на Дім Україн

ської Культури, присвячений 1000 -л і то хрещення України в 
світлу пам'ять Покійного. 

Нехай Всемогучий Господь нагородить усіх Вас своїми 
щедрими пасками. 

ТЕТЯНА - дружина 
ВАЛЕНТИНА І ЮРІЙ КУЗЬМИЧІ 

- сестра з чоловіком 
племінники: 

ЮРІЙ I КСЕНЯ КУЗЬМИЧІ 
ЯРА і МАРКО СИДОРАКИ 

ш 
Листа Жертводавців 

на ДІМ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 
100 00 дол. - В. Ю. КузьмичІ, К. Ю. Кузьмичі, Я. М. Сидора– 

ки; 
50 00 дол. - Л . М. Гірняки, В. В. Якимчуки, 3. О. Іллюки. Л. 

Підстригач, М. Б. Цимбалісті, Г. А. М. Борецькі, І. М. Воє– 
відки, К. С. Іллюки, Сестрицтво їм. Св. Ольги при Св. 
Троїцькій КатедрІ в Ню йорку; 

40.00 дол. - М. Р. Слонепські; 
25 00 дол. - X. Я. Раковські, І. К. Кейси, В. В. Корсуні. В. Г. 

Бероеець; 
20 00 дол. - М. БІлова з А. Дикою, Л . Пахолюк, І. Черии, Д. 

Якимчук, М. Ковалів, К. Церкевич, А. 3. Худий, А. Д. Олій
ники, А. О. Заліски, Р. Г. Петренки, 3. В. Сидораки, В. В. 
Мантики, М. Матух, І. Колін, Г. Д. Пришпяки, І. В. Матухи, 
Л. Денисеико; 

10 00 дол. - Р. Ворона, Р. Куделя, П. Ворона, О. Ворона, О. 
Іванюк, П. Н. Козороги. прот. С. Непрель, Ю. О. Боброа– 
ські; 

5 00 дол. - В. Мікляк, Н. Грибович; 
Тетяна Дзівак: 

на дім Української Культури S500 00 
на Семінарію Св. Софії S250 00 
на Музей при ЦерквІ-Пам'ятнику S250 00 

на т-во „ВОЛИНЬ": 
проф. С. Непрель - 20 00 доп., Т. Дзівак - 20 00 дол. 

рстар. д-р Стенлей Всстон 
скарбник, д-р Ігор Гунь– 

ко член. У контрольну 
комісію ввійшли, д-р Ігор 
Шалаута, д-р Ярослав Пі– 
кулицький та д-р Ніна Виш– 
невська. 

Сподіваємося, що новост 
ворсний Відділ Південної 
Каліфорнії УЛТПА стане 
на висоті своїх професійних 
ї громадських завдань та 
свосю науковою, організа
ційною та харитативною 
діяльністю нестиме добру 
славу українською лікаря 
на західнім побережжі 

д-р О . С н и л и к 

Ііучач і "” 
Ьучаччина 

Ціна (26.00 4- 51 00 пересилки 
SVOBODA 

ЗО Montgomery Street 
.Іегчоу City, X.I . 07803 

У глибокому смутку повідомляємо 
Рідних. Приятелів, всіх Односельчан і Знайомих, 

що 2-го квітня 1981 року, помер трагічною смертю, 

наш Найдорожчий 
МУЖ. БАТЬКО. ДІДУСЬ I БРАТ 

бл. п. 
ВАСИЛЬ ПЕТРИК 

уроджений у Горуцько. лов Дрогобич, Україна 
Тяжким горем прибиті: 

КАТЕРИНА ПЕТРИК - дружина 
ВЛОДКО ПЕТРИК - син 
КАТРУСЯ ПЕТРИК - дочка 
дочка - НАДІЯ з мужем ДЖОВ і з двома 

донями: ДАНА І ГЛОРІЯ 
Брати І Сестри в Україні 

ПРОСИМО ПРО МОЛИТВИ. 

ПОДЯКА 
З Волі Всевишнього, дня 6-го березня 1981 

року відійшла у Вічність — після благальних до 
Всевишнього молитов за свог. молоде квітуче життя, 
так і жалісио-сплаченим словом, — рятуй мене 
Тунцю і Мамцю, рятуйте мене, рятуйте! — на 38-
му році життя наша Найдорожча і Незабутім до
ня, дружина, мама, сестра, сестрінка, кузенкл, бра
това і невістка 

бл. П. 

ЕМІЛІЯ з ВОЗНЯКІВ 
КОНИК 

в Геммонд, Інд., родом зі с Торгановнч, лов. Н. 
Самбір, Зах. Україна. 

Цією страдальною дорогою висловлюємо нашу найнщрішу подяку та 
вияви нашої сердечної вдячностн Преосв. Владиці Константанові за від– 
служення Парастасу та щирі і повні змісту слова після Парастасу. 

Безмежно дякуємо Всеч. о. Іванові Щербі за уділення Найсвятіших 
Тайн і переведення похоронних відправ в Українській Православній Церкві 
св. Михаїла та відпроваджений тлінних останків Покійної на місцевий цвин
тар св. Миколая, так і за прощальне слово в церкві і за зложення привіту 
ft подяки Жалобній Громаді на поминках. Дякуємо дякові Михайлові Доло– 
шнцькому і його братам за суспільне звеличання похоронних відправ. 

І цією дорогою дякуємо всім Всеч. отцям за благальні і поминальні Бо
гослужебні відправи у своїх парохіяльних Церквах: о. їв. Щербі, о. крил. 
Вол. Возиякові, о. Сир. Аттакові, о. А. В. Надрачеві, о. Ч. Райсові CM, о. 
Едвардові СФБ, о. П. А. Гінджесу, о. К. Дункену о. КАРМ, о. К. Сканлонові 
СМА, о. О. Двайсрові САК, о. Гр. Безинові СГСС, о. К. Ставрвий СФБ і о. 
И. Хриплішому в Торонто, Канада. 

Ласка Божа і наша душевна подяка БШ. Приятелям за пожертви на 
Служби Божі, Молебні і Панахиди, що зложили: П. і Хр. Комятн, В. і Г. 
Шевців, 1. I P . Кшанбвські, Вол. і Р. Гриб, Мих. і Фр. Чехар, Ст. і М. Пи– 
лшічак, Фр. і А. Шемберґер, Дж. і Ст. Ван, Гр. і А. Качур, І. і С. Лущак, 
В. і А. Вннарчнк, В. і Н. Кушнір, Мир. і М. Мандзій, Mux. і А. Долошннькі, 
В. і Дж. Долошнцькі, Мих. і Ст. Ткачук, їв. і А. Татарин, Руд. і М. Льо– 
ренц, І. і Р. Солян, Мих. і Анг. Солян, В. і Ст. Нрокіп і доня, Мих. і Ю. 
Тнмків, Аниа Біидас, Ап. Бурлука, їв. Бурлука, Дж. і Пет. Шільц, п-І Кайи 
з донею, Ан. Федор, їв. і М-Л. Суч, Т. і Е. Пєрсцьоііік, К. Перун, Н. і Н. 
Маліс, Фр. 1 Фр. Татар, Р. і МА. Скоцнпець, Вол. і Л. Урядко, Т. і Марґ. 
Баріля, Ст. і п-і Блазек, М. і ІІ(Ь. Віснєвські, М. Св. їв. і Суз. Св. Івана, міс
цевий ОЖ ОЧСУ, і Г. Дніпренко і Ев. Чирко в Торонто, Канада. 

Замість квітів на свіжу могилу Покійної зложили: місцевий ОЖ ОЧСУ 
100 дол. і Стефанія Тур з Ню Порку — 25 дол. до розиорядимостн родини. 
І цю суму — 125 дол. родина в нам'ять Покійної передає на Фундацію Ук
раїнського Наукового Інституту Гарвардського Університету (УНІГУ). 

Особливо дякуємо кузенці Любі Нетрині за її особливу сердечну опіку 
— вдома і у шпиталі — в найтяжчих і передсмертних годинах життя По
кійної так і за підготову поминок. І Всім другим, що словом і ;іілом несли 
живі ліки на її смертельні рани. 

З глибини серця ми вдячні Родині, Приятелям, Знайомим за численні 
вінки, квіти і інші пожертви, та за вислови співчуття та так численну участь 
у Панахидах та похоронних відправах. 

Дякуємо дружбам Покійної — О. Кушиіреві, кузенові Гр. Нетрині, їв. 
Блазекові, Дж. Ван, їв. Тельдекс і Вол. Вннарчикові за несення домовини 
на Вічний Спочинок. 

Невменшій мірі дякуємо похоронному заведенню Антонові і Марії Со
лян за старанне і своєрідне переведення похорону. 

Нехай Всевишній Господь ниагородить всіх Вас сторицею. 

РОДИНА ВОЗНЯК і КОЮІК 

Заввага. — Через неувагу автора пропущено в числі Свободи 24-го бе
резня ц. р. горем прибиту родину по бл. п. Емілії з Возняків Коник на 
Україні: 

тета — Анна Негри на з дітьми; тета — Юетнна Бучковяч з дітьми; 
тета Катерина Возняк з донями і вуйкн — Микола, Петро і Огефаи По– 
J T H B K H ^ в в и в в в в в в и в а в а в а в м в в в а я в ш а в ш в а в н в и в а в и 
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Подаємо сумну вістку Українському Громадянству, 
що дня 14-го квітня 1981 року, ненадійно, упокоївся у БозІ, 

АРХИЄПИСКОП УАПЦЕРКВИ НА ЗАХЩНЮ ЕВРОПУ 

бл. п. Владика 

ОРЕСТ ІВАНЮК 
проживши 82 роки життя. 

ПАНАХИДА буде відправлена в середу, 15-го квітня 1981 року, о год. 6 30 веч. в по
хоронному заведенні Петра Яреми в Ню йорку. 

У четвер, 16-го квітня 1981 року, о год 8 ЗО ранку, Тіло Покійного буде перевезене до 
Церкви-Пам'ятника в С. Бапнд Бруку, Н. Дж., де відбудуться похоронні свящоничі ерейські 
відправи. v 

ПОХОРОН - у п'ятницю, 17-го квітня 1981 p., після ЗАУПОКІЙНОЇ СЛУЖБИ БОЖО? 
на цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

' Горем прибиті: 
кузин - МИКОЛА ШПИТКО з дружиною ІРИНОЮ 
двоюрідна сестра - МАРІЯ з родиною 
та Родина а Україні 1 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 16-го КВІТНЯ 1981 Ч. 72. 

..ЯК МИ ГОВОРИМО (І ЯК ТРЕБА ГОВОРИТИ)" - Б Анто– 
менка– Ддвиаовича. за редакцією К. Церкевича і В. Павпов– 
ського, 3-те йиданмя поправпеме і доповнене 304 ст '980 

„ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ", за ред. 
Я Рудницьчого і К. Церкевича. нове видання 65 тис спів. 
800 ст 1979 

Висипається за зложенням пожертви відп S12 50або S2Q 00 
на ЦІЛІ Науково-Доспідного Т-еа Української Термінології. 
Н іа Щ| Я earch Society (or Ukrainian Terminology Inc 

' -if c o Sf Sophias New Yoik N Y 10009 
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Увага! Увага! j 
ВЖЕ ПОЯВИЛОСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ ( 

Українського Історичного Товариства 

ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС 
УКРАЇНИ 

Редактор: Любомир Винар 
Є це перший атпас історії України призначений дпя доспід– 

ників. педагогів, студентів і пюбитепів історії України, 

Книжка у твердій оправі, начиспює 190 стор веп формату 

Ціна 28 амер. дол. з пересилкою. 
Замовлення разом з чеком або поштовим переказом треба 

надсипати на таку адресу: 

SVOBODA" BOOK STORE 
ЗО M o n t g o m e r y S t r e e t 
J e r s e y C i t y . N . J . 0 7 3 0 2 

) 

f m+^r^+,^J 

РЕДАКТОРИ, ГАЗЕТЯРІ, ПИСЬМЕННИКИ! 
УСІ, ХТО ПИШЕ ТА ДРУКУЄ! 

Чи знаєте ви переваги селектричних машин до писання, 
тобто друкарських машинок із сферичним друкуючим еле
ментом (кулькою)? 

На СЄІ ктримній машинці можна друкувати тексти 
англійською, французькою, німецькою, еспанською. україн
ською, російською, польською мовами шпяхом простої за
міни сферичного друкуючого епемента. 

ЛШШ 

Досі жодна фірма не продукувапа українських 
друкуючих елементів. 

Представник фірми ,,Адпер" у Баптіморі готовий ви– 
гоговити український друкуючий епемент для селектричноі 
машинки фірми Адлер" 

Дпя того, щоб вияснити потреби українського ринку у 
такого роду машинках просимо всіх, хто має селектричну 
н . инку тилу Адлер'' і хоче придбати сферичний елемент 
з українським ірифтом, пк рівно ж і тих, хто має бажання 
придбати машинку фірми ..Адлер" і заодно український дру
куючий едеме^ т дати знати на таку адресу: 

MR. BOB 
P.O. Box 1167 - Co lumbia , Md . 21044 

T e n : (301) 730 -0696 
ЗРУЧНО І ВИГІДНО ДЛЯ РЕДАКЦІЙ ДВОМОВНИХ 

ГАЗЕТ і ЖУРНАЛІВ! 

ЗРУЧНО І ВИГІДНО ДЛЯ ВСІХ. ХТО ДРУКУЄ 
КІЛЬКОМА МОВАМИ! 

ФУНДАЦІЯ УВУ 
організує 

„ПОЇЗДКУ СТЕЖКАМИ 
БАТЬКІВ по ЕВРОПІ" 

в часі від 15-го липня до 17-го серпня 1981 p. ' 
для студентів і вищих кпяс середньошкільників. 

СТУДЕНТИ можуть брати участь у таких програмах: 
Курси Ум аїиознаества; Педагогічні Курси. Семестральні 
Курси, або один із двох 3-кредитових курсів: 1 Слов'янська 
Культура і Цивілізація; 2 Історія Східньоі Европи. Останніх 
два курси можна взяти як ,.епектів" - просимо зголосити чи 
придбати згоду декана Вашого коледжу чи університету. 
Оплата 110 доп 

ПЕРШИЙ тиждень оглядини культурних пам'яток 
Парижу. Люксембургу Ротердаму. Мюнхену і зложення 
квітів на могили визначних постатей новітньої історії 
України 

ДРУГИЙ тиждень Венеція. Рим. Помпеї, Монако і Люрд , 
або інша тура - Ангпія і Скандинавські країни (Всюди від
відини українських установ) 

В ЧАС! ПЕРЕБУВАННЯ В МЮНХЕНІ, крім курсів: 
одноденна поїздка автобусом в Апьпи і оглядини історичних 
замків 00-15 ДМ): вікендами' - Ґарміш. Зальцбург. 
Міттемвальд границя із Східньою Німеччиною. Цюріх або 
Від, . 

К О Ш Т И дорога літаком прямо до Мюнхену 614 дол.; 
Eurailpass 1-ої кляси (2 тижні - 230 дол , 3 тижні - 290 дол. 1 
місяць -. 360 доп (Студентський білет 2-га кпяса. і м і с я ц ь -
260 доп ). Український Інтернат, повне утримання, тижнево 
- 70 дол . оплата за навчання 110-180 дол ' " В часі подорожі 
два перші тижні 15-18 дол денно ПОВНИЙ кошторис від 
1.184 до 1 454 доп 

ЧИСЛО учасників у поїздці обмежене до 15 осіб 
ЗГОЛОШУВАТИСЯ ДО КІНЦЯ КВІТНЯ: 
а) в справі програми, інтернату і стипендії до Dr Petro 

G o y ( T e l 21? 2 2 8 - 1 3 9 4 ) у в е ч і р н і х г о д и н а х 
U r u FOUNDATION 203 Second Ave New York. N Y 10003 

б) ТРАНСПОРТ літак Eurailpass - з огляду на пізній час 
звертати' і негайно на адрес/ відомої української агенції 
(залучити чек на 100 дол.) 

KOBASNIUK TRAVEL Inc 
157 SSX JAvenue New York N Y 10003 
Tel. (212) 254-8779 

' У залежності від вибраної програми - студенти можуть 
приїхати раніше чи виїхати пізніше 

” Учасники Курсів Українознавства можуть одержати 
стипендію на оппаї . v-асиники Педагогічних Курсів — 5 
стипендій лрщмачен.) Фундацією через Шкільну Раду УККА 
— оплата к у р е в повне утримання в інтернаті і біпет на 
пьокальйу комунікацію в Мюнхені 

І 

217-ий Відділ УНС 
у Рочестері відбув загальні збори 

Річні загальні збори 217-
го Відділу УНСоюзу ім. св. 
Йосафата відбулися у неді
л ю , 22-го л ю т о г о ц.р. , в 
приміщенні їдальні при цер
кві св. Йосафата. 

Збори відкрив і ними про
водив голова Відділу Кон– 
стантин Шевчук. Привітав
ши присутніх, він попросив 
хвилиною мовчанки вшану
вати тих членів Братства, 
котрі відійшли у вічність. 
Потім голова подав поря
док нарад. 

Протокол із попередніх 
зборів прочитав рекордо– 
вий,секретар Дмитро При– 
стай, і його прийнято без 
змін. Далі звітував фінан
совий секретар Теодор Ку– 
барич, який докладно поін
формував про фінансовий 
стан братства - скільки 
грошей вплинуло з вкладок, 
як також і про інші прихо
ди; скільки вислано до Го
ловної Канцелярії У Н С ; 
про стан братської каси, 
опіку хворими і фінансову 
допомогу їм, видану із бра
тської каси тощо. 

Касир Стефан Мартинюк 
у своєму звіті підкреслив 
добру співпрацю між члена
ми управи, які завжди до
помагали один одному і 
відповідно у потребі зас
тупали. 

Голова Контрольної ко
місії Дмитро Марґолич і 
члени її — Анна Васьків і 
Марта Пристай - звітува
ли, що після переведення 
контролі книговодства во
ни с т в е р д и л и , що праця 
була ведена взірцево. Деві– 
дентові чеки доручені, на всі 
видатки с посвідки, своєчас
но вислано гроші до Голов
ної Канцелярії УНС, а Від
діл регулярно щомісяця від
бував збори. 

Після закінчення звітів 
почалася дискусія над ни
ми, в якій взяли участь Ев– 
стахій Бедрій, Микола За– 
рецький і Стефан Приймак, 
котрі заторкнули деякі важ
ливі справи. 

Голова Контрольної ко
місії подав внесок уділити 
абсолютор ію уступаючій 
управі, що всі присутні од
ноголосно підтримали. 

На внесок Анни і Мико
ли Завадецьких, підтрима
ний всіми членами Відділу, 

одноголосно перевибрано 
минулорічну Управу у пов
ному її складі: Константин 
Шевчук - голова; Стефан 
Васьків — заступник голо
ви; Теодор Кубарич - фі
нансовий секретар; Стефан 
Приймак - заступник фі
нансового секретаря; Сте
фан Мартинюк - касир; 
Андрій Гривнак - заступ
ник касира; Дмитро Прис
тай — рекордовий секретар; 
Катерина Марґолич — зас
тупник рек. секретаря. Кон
трольна комісія: Д. Мар
ґолич — голова, А. Вась
ків і М. Пристай - члени. 

Після виборів Управи 
Відділу з подякою за ви
бір і довір'я від новообра
ної Управи виступив голо
ва К. Шевчук, який запевнив 
що і надалі буде працюва
ти для добра і розвитку 
УНСоюзу, цієї одної з най
старших установ в Амери
ці. Наша повинність, - ска
зав голова,-працювати для 
Батька Союзу. 

Братство св. Йосафата 
спільно з іншими Відділами 
УНС взяло участь у приєд
нуванні членів, у наслідок 
чого десять Відділів приєд
нали у минулому році по
над 60 членів. Рочестерська 
Округа у міру своїх можли
востей зробила все, що мог
ла. К. Шевчук пригадав чле
нам, що у цьому передкон– 
венційному році, а особли
во з огляду на тс, що нас
тупна Конвенція УНСоюзу 
відбудеться у Рочестері, всі 
члени мусять докласти всіх 
зусиль у приєднуванні чле
нів, цим самим зміцнюючи 
Відділ. Він закликав членів 
Управи до. поенленної спів
праці і подякував довголіт
ньому фінансовому секре
тареві Відділу Т. Кубари– 
чеві за його взірцеву працю. 
Заповівши дату наступних 
зборів, голова запросив 
всіх на перекуску, яку при
готувало жіноцтво Відділу, 
під час якої ще довго про
довжувався обмін думками 
поміж членами 217-го Від
ділу, які виявили повну од– 
нозгідність у своїх погля
дах - розбудовувати УН– 
Союз і обороняти добру 
славу його в українській 
громаді. 

Дмитро Пристай 

Шукаєте за другим прибутком? 
Станьте 

ОРГАНІЗАТОРОМ 
УНСоюзу 

НА ПОВНИЙ ЧАС, АБО НА КІЛЬКА ГОДИН 
Можете починати свою кар'єру, організуючи !| 

спершу свою родину і приятелів. 
За інформаціями пишіть до: 

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

Atten: Organizing Dept. 

або телефонуйте: (201) 451-2200 (Collect) 
або (212) 227-5250 

Нема то як на 

гхк: :хк: з о с з о с з о с з о с 

CO Ю З І В ЦІ 
ОСЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Найкраще місце відпочинку і вакацій 
в Кетскипьських горах біля м. Кер– 
гонксон, Н. Й. 
Замовляйте місця завчасу на: 
К І М Н А Т И - на незр івняний вакацій– 
ний побут на С О Ю З І В Ц І ! 
Г і р с ь к а п р и р о д а , в і д н о в л е н і к і м н а т и , д о м а ш 
ня к у х н я . 8 т е н і с о в и х к о р т і в , в і д б и в а н к о в і 
п л о щ і , о л і м п і й с ь к о г о р о з м і р у б а с е й н , мис
тецьк і і розва гов і і м п р е з и , забави та багато 
і нших у д о г щ н е н ь . 

ТЕНІСОВИЙ ТАБІР 
для ХЛОПЦІВ і ДІВЧАТ у віці 12-18 р. 
20-го червня - 1-го липня 1981 р. 

ДИТЯЧИЙ ТАБІР 
(від 7-11 р.) 
ДІВЧАТА від 20-го червня - 4-го липня 1981 р. 
ХЛОПЦІ в ід 4-го липня - 18-го липня 1981 р. 

КУРСИ УКРАЇНСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА 

від 16-го серпня - 31-го серпня 1981 р. 

КУРСИ УКРАЇНСЬКИХ 
НАРОДНИХ ТАНКІВ 
ПОЧАТКІВЦІ - від 19-го липня - 1-го серпня 1981 
ЗААВАНСОВАНІ - від 2 серпня - 1 5 серпня 1981 р. 

Ім 'я . 
п р і з в и щ е -. 

До ..Свободи" завітали 
такі союзянки: Уляна Лю– 
бович, редактор „Нашою 
Життя"; Ірина Чайківська, 
голова Видавничої комісії 
Конвенційної книжки XIX 
Конвенції; Світлана Мар– 
ченко, членка Видавничої 
комісії; Наталя Данилснко. 
голова Окружної управи 
СУА Філядельфії і голова 
Номінаційної комісії; і три 
членки Конвенційного ко
мітету: голова його Люд
мила Чайківська; Олена 
Шиприксвич. касирка, і Ан
на Максимович, пресова 
референтка. 

Трирічна каденція, що 
минає, була характерна 
скріпленням адміністрації 
СУА фаховими силами, які 
працюють і в означених 
годинах і понадобов'язко– 
во. Союз отримав статус 
неприбуткової організації, 
так що датки на СУА мод
на відтягати від особистого 
податку. Фінансова політи
ка СУА повністю наладна
на. Переведено поправки у 
статуті, який дає організації 
чіткі рамки праці, одночас
но залишаючи членкам ба
гато волі й ініціятнви. 

Видавнича діяльність 
СУА теж зросла. Було ви
дано різного роду книжки, 
взори для вишивання, дитя
чі книжечки, брошури (з 
нагоди Міжнародного Року 
Дитини), лепти з дитячими 
піснями, картки. 

Суспільна опіка може по
хвалитися кількістю зібра
них стипендій для молоді 
поза межами Америки. У 
ділянці зв'язків помітне по
жвавлення. Членки СУА 
брали участь у відповідних 
конференціях у Білому До
мі й у Стсйт–Департаменті. 

СУА взяв участь у Кон
ференції Жіночої Декади у 

СУА приготовляється 
(Продовження зі стор. І) 

Копенгагені разом з інши– ного матеріялу і 
ми українськими жіночими 
організаціями в складі деле
гації СФУЖО. СУА с чле
ном Національної Ради Жі
нок Америки і бере участь у 
різних її імпрезах. Також 
СУА співпрацює з Світо
вою Федерацією Українсь
ких Жіночих Організацій, 
членом-осно,вннком якої 
він с. 

Оборона політичних в'яз
нів і опіка дад ними с окре
мим і важливим завданням 
СУА; переводиться збірко– 
ва акція для тих, що вже 
приїхали до Америки, і для 
тих. що залишились. 

П роробдено велетенську 
працю окружними управа
ми Відділів і окремими чде– 
нкамн, шо і с основою праці 
СУА. СУА продовжує до
помогу і опіку Українсько
му Музеєві в -Ню Йорку. 
СУА піклується Світличка
ми. СУА є членом Світової 
Комісії Українського Року 
Дитини, що постала при 
СФУЖО з нагоди Міжна
родного Року Дитини, про
голошеного Об'єднаними 
Націями в 1980 році. 

Видавнича комісія (в якій 
працюють крім згаданих 
вище пань. ще Ольга Гна– 
тенко, Дарія Рудакевнч і 
Мирослава Ваньо. з Відді
лів 70-го і 18-го. кожна ви
конуючи певну ділянку, як 
реферування праці ВІДДІЛІВ, 
привітів і оголошень, перек
ладів на англійську мову, 
чи мовної редакції) буде 
дбати про Конвенційну кни
гу, щоб вона була всеобій– 
маюча. гарна на вигляд, 
багатоілюстрована, з вели
кою КІЛЬКІСТЮ інформаціи-

r i роти комуністична.. 
(Продовження зі crop. Z) 

рантів, які прибули до ЗСА. 
коли Кастро оволодів Ку
бою, новоприбулих ..Вели
кого Ісходу", аргентинців, а 
навіть і „чистокровних аме
риканців", підстарший і мо
лодших старшин, які ма
ють не абиякий досвід із 
нещодавної в 'єтнамської 
війни. Цікаве, що на основі 
закону, всі вишкільиі табо
ри користуються „приват
ною недоторканістю", тому 
що вони являються власніс
тю легально існуючих і за– 
чартерованих різних орга
нізацій і клюбів. 

Представники „кубинсь
кої екзильної Армії" наголо 
шують, що вони не бажа
ють будь-якої безпосеред
ньої американської інтер
венції, морських десантних 
частин, ,,Марінс", чи пара
шутних бойових з'єднань, 
але вони просять одного: 
„Відкрийте, нам. мовляв., 
„зелене світло до Куби" і 
доставте нам потрібної 
зброї та слектронічного ви– 
ряду для прецизного тере
нового зв'язку та дозвольте 
нам підсилити наше полі
тичне проникання до нашої 
рідної Куби"... 

Скільки „кубинська ек– 
зильна армія", яка до речі 
нараховує кілька тисяч ак
тивних бойових членів і 
організаційних та економіч 

і 

них допоміжннків, отримас 
потрібної допомоги - вияв 
лясться досить проблема
тичним. На перешкоді сто
ять міжнародні закони, сві
това опінія, а головним чи
ном Мехіко, президент яко
го не лише допомагає Каст– 
рові фінансово, точніше до
ставок) нафти, а ще й при 
кожній нагоді називає його 
публічно „своїм найцінні
шим другом". 

Не зважаючи, однак, на 
всякі можливі перешкоди, 
провідна кубинська екзиль– 
на верхівка.яка сподівається, 
що і ому. що до влади у ЗСА 
прийшли республіканці, які 
не приховуються з тим, ЩО 
вони готові навіть на евсн– 
гуальну збройну конфронта 
цію, коли цього вимагати
му ГЬ їхні вітальні інтере
си, каже: 

Під час владування де
мократів у ЗСА, ми знали 
заздалегідь, що нам кубин
цям, в екзилі сущим, ніколи 
не дозволять на ніяку під
ривну діяльність всередині 
нашого материка. Але те
пер, - заявив один із най
важливіших членів „кубин
ської екзильної армії". 
ми віримо, що Куба буде 
напевно звільнена „за 
допомогою Бога, президен
та Рсгена і генерала Гсй– 
іа"... 

Тел . : (2J1) 246-0549 (Office A residence) 
або (201) 469-6288 

А д р е с а 

SOUTH BOUXII BROOK 
MOXUMEXT ІО. 

Власник Ю. BeaconUt 
Ф Авторизовані репрезентанти, внконаащ гранітних ро

біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінґтоні 
Ф Приймаймо замовлення й сталими гранітні Й марму

рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, рівнож у бронзі, 
огорожі А лави на всіх цвинтарях. 

Office and Residence: 
Box 445 A, Cedar Grove Rd.. Somerset, N.J. 08873 
(напроти ,.Украін. ..кого Села", у віддалі 5-ох хвилин 
від Церквн-Пам'ятника). 

Mailing Address: 
127 Main Street. So. Bound Brook. N.J. 08880 
P.O. Box 316, So. Bound Brook, N.J. 08880 

вийшла на 
час. Голова. І. Чайківська 
каже, що Видавнича комісія 
поставила собі за ціль, щоб 
якнайбільше Відділів СУА 
помістили звіти з світлина
ми у книжці, а це і для пов
ноти образу діяльности 
СУА за останню каденцію і 
для взаємного познайом
ленім Відділів про працю і 
осяги. Це вдалося зробити 
на 93.5 відсотка. 

Уже вдруге - Конвенцій
на книжка обіймає звіти 
Головної Управи. Копії цих 
звітів, вилучені в осібну 
брошуру, одержать усі де
легатки перед Конвенцією. 
В цей спосіб кожна делегат
ка зможе себе підготовити 
до активної участи в Кон
венції. 

Видавнича комісія при 
співпраці ВІДДІЛІВ зібрала 
багато побажань і привітів 
для СУА від організацій, 
підприємств, приватних 
осіб і поодиноких членок 
СУА. тож не буде фінансо
вого недобору. 

Конвенційну книжку мо
жна буде набути на Конвен
ції у Філядельфії. в канцеля
рії СУА в Ню Йорку . а 
спонзорй, українські уста
нови й інші жіночі організа
ції дістануть її поштою. Всі 
делегатки дістануть книгу 
безкоштовно. Тираж 800 
примірників. Далі допов
н ю ю т ь ці в ідомост і про 
Конвенцію і Союз Українок 
Америки всі відвідувачки: з 
117 всіх Відділів у Союзі 
Українок сотня є дуже ак
тивних, і лише 17 працю
ють слабо або взагалі ні. 
Головною темою Конвен
ції буде таки сам СУА -
„СУА в 1981-му році", його 
праця, його завдання. Ос
новну доповідь виголосить 
головний редактор офіціозу 
СУА. журналу , ,Нашого 
Життя", Уляна (Ляся) Лю– 
бовнч. 

Сподівається К-т делега
ток з багатьох міст Амери
ки: з усіх більших міст схо
ду, а там з Баффало, Детрой 
ту, Чікаго, І юстону, Мінне– 
аполісу, Маямі, з Феніксу, 
навіть із стейту Небраски. 
Очікує Комітет великого 
числа гостей, особливо в 
Балч-інстнтуті на відкритті 
виставки. Пребагатий вибір 
килимів з Українського Му
зею СУА в Ню Йорку поду– 
маний.як атракція і для не– 
українців. Директор Балч– 
інституту має відкрити вис
тавку. Для виставки готу
ється приваблива брошура– 
каталог у кольорах. На вис
тавку й інші програми за
прошено визначних жінок з 
поза українського світу. 
Висилка запрошень про
довжується. Конвенційний 
комітет навіть ще тепер 
цікавиться певними адре
сами жінок, які займають 
поважні позиції в амери
канському житті, щоб і їх 
ще додатково запросити. 
Лідія Дяченко при цьому 
згадує про більше подібних 
заходів. 

З господарського боку 
н а ш о м у жіноцтву т а к о ж 
вдалося дістати відносно 
недорогі готелеві угіддя (58 
дол. за кімнату з подвійною 
можливістю спання). Го
тель не братиме комісово– 
го. На бенкеті передбачає
ться коло пів тисячі осіб, — 
це в неділю. Але вже в субо
ру на спільному полуденку 
буде також цікава й приваб
лива програма. На цьому 
полуденку власне і матиме 
місце відкриття виставки 
вишитих гербів з різних 
земель України, що її вико
нала незвичайно зі смаком і 
досконалістю Мирослава 
Стахів, членка 23-го Відділу 
СУА, користуючись зраз
ками мистецтвознавця Во
лодимира Січинського і гс– 
ральдиста Миколи Битин– 
ського. Проф. Володимир 
Трсмбіцький подбав про 
термінологію. Тут пройде 
дефіляда кільканадцяти ма
лих дітей (передшкілля) . 
Підготовкою вишитих одя– 
гів і хороводом дітей зай
маються молоді матері. 

Людмила Чайківська до
дає тут, що дістає листи з 
далекого віддалення анг
лійською мовою від дочок 
колишніх членок СУА, які 
висловлюють бажання на
віть повернутися на місця 
своїх матерів, але перше 
хочуть приїхати на Конвен
цію. Такі листи є з Тексасу, з 
Арізони. Це піддає думку, 
якою займаються вже Ок
ружні голови певний час, 
про членство в СУА „на 
в іддалі" , щось на зразок 
пластунок-самітниць. якщо 
нема близько Відділу СУА. 

Вкладка, для інформації, 
каже касир Олена Шиприке– 
вич, є всього 12 дол. річно. І 

окремо - передплата „На
шого Життя", додає ред. 
Уляна Любовнч. Вкладка 
невисока,бо фінансове нако
пичення ніколи не було ціл
лю СУА. але харитативна 
праця, як згадано, йде доб
ре. Також і Конвенція не 
буде доходовою. основне 
- для спілкування членок 
поміж собою і ДЛЯ того, 
щоб приїхали сюди і донь
ки, а часом і внучки членок. і 
може виявили б бажання 
піти слідом своїх матерів, 
своїх бабунь Організація 
нових відділів з молодими 
жінками дуже актуальна 
для майбутнього; особливо 
організування таких відді
лів на нових теренах, нсо– 
хоплених організаційною 
сіткою СУД досі. 

На закінчення вичерпної 
візити цих заслужених дія
чок жіночого руху в редак
ції „Свободи", де вони вис
ловлювали своє захоплення 
просторими приміщеннями 
Головної Канцелярії і ре
дакції обох періодиків УН
Союзу (деякі з них були тут 
перший раз) ред. Уляна 
Любович ше поінформува
ла про вислід Літературно
го конкурсу ім. Лесі й Петра 
Ковалевих на історичну по
вість або оповідання. В цьо
му році першу нагороду 
дістав відомий український 
письменник і журналіст 
Іван СМОЛІЙ, другу наго
роду проф. Володимир 
Барагура. а грегю-Віталій 
Бендер з Англії. їм вручать 
нагороди урочисто на цій 
Конвенції. Жюрі складало
ся з трьох осіб-професорів: 
Асі Гумеиької, Лариси Они– 
шкевич і Мирослави Знаєн– 
ко. А СУА відраз\ ж закли
кає ДО участи в наступному 
конкурсі цієї Ж назви. На 
цей новий конкурс будуть 
допущені твори навіть анг
лійською мовою. 

Про конкурс, про інші 
справи, пов'язані з Конвен
цією, як і про пресові пові
домлення з Конвенції і пе– 
перед нею, додас думки і 
пресова референтка Лина 
Максимович, яка разом З 
іншими запрошує бути уча
сниками Конвенції репор
терів і журналісгін. з усьої о 
бо почутого можна легко 
переконатися,, ідо на XIX 
Конвенцію СУА справді 
варто буде поїхати. 

^ C y e p e " T j 
' Г І А Т М І И Т " O i t 

48 Ев-t 7th St. 
Tr . OB 3-SaaO, New York. 10M3 
Щось Вам бракує - просимо 
зайти до АРКИ Там все одер

жите, чого деінде нема! 

9 HELP WANTED 9 

CARETAKER (COUPLE) 
Suburban N.J. tennis club Requires 
English speaking couple to maintain 
4 tennis courts, clubhouse, grounds, 
clean up after social events, and take 
care of general maintenance. Free 1 bed
room apt. including all utilities, plus 
salary. Send resume і salary require

ments to P.O. Box 264. 
So. Orange. N.J. 07079 

ШFUNERAL DIRECTORS^ 

R i c h a r d H . B u r n a d z 
УКРАЇНСЬКИЙ 

Н О І Т Е Б Н И К 
McNERNEY BURNADZ 
FUNERAL HOME 

371 Lakpvlew Avenue 
CLIFTON, N.I. 

Phom` C20I) 772-1880 
K. II. Ilurnnriz 

.1. -I. MrNerney 
Funernl Oircctors 

Chapels available through 
put the Metropolitan Area. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКГ. ПОГРЕБНІІК 

ЗЛЙМ(МҐГЬСЯ HoxopoiutMii 

D BRONX. BROOKLYN. 
NKW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

IN'ici' Jaroma 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SIMiOWSkY 
FUNERAL SERVICE 

Я.УЧ.' K;ist Trriniint AVrnUf 
HROXX, N V . 1046Л 

Trl.: 863-2475 

191 Avrnur "A" 
\K\V YORK. N.Y. 14)009 

Тол.: 674-3630 

Директор ЛОСІІФ 
Г К Н К О В Г Ь К Н П 
Ліиіідуг ii.initiT.vnnlliinv по– 
\" |мі | | | | - II КПІІ.ІІШЯХ. П”Лч– 
Жі'МІП и КОЖНІМ ІШЙІНІІ 
МІГТіІ. П о х о р о н и ПО ЧІІІІ– 

мп.іьинч ц і н а х . 


