
УАКРада в Чикаго 
вшанує С. Петлюру 

Чикаго, гг Відділ А м е р ^ 
канської Координаційної 
Ради влаштовує тут акаде^ 
мію в честь ГОЛОВНОГО О Т ^ 
мана військ У HP та голови 
Дирнкторії Симона Петлк^ 
ри в бО^річчя з дня його 
смсрти, в неділю, И^готрав 
ня ц.р., о год. ^ і й по полуд. 
ні в школі Шопенаі Cвятoч^ 
ну доповідь прочитає Дгр 
Анатол ій Лисий, голова 
видавничої спілки „Украпь 
ські ВістГ та фундації ім. 
Івана Багряного з Miннea^ 
полісу. 

В мистецькій частині вис^ 
гуиить група бандуристів 

О Д У М , хор „Сурма^ та 
інші мистецькі одиниці. 

В неділю, ІЬ^то травня 
під усіми українськими q q ^ 
квами, а їх є в Чикаго і 
околицях ІО, буде проведе^ 
на збірка грошей на дoбyдo^ 
ву бібліотеки ім. Симона 
Петлюри в Парижі. О г о д 
І ЗгЗО тої о ж дня буде відслу 
жена Панахида в українс^ 
моу православному кaтc^ 
дральному соборі св. Boлo^ 
димира з участю всього 
українського духовенства, 
представників комбатантів 
та молоді. 

Молодь відзначить Свято Моря 

Ню Йорк. — Спілка У ^ 
раінської Молоді Америки. 
Осередок в ПассеЙку. Н. 
Дж.. запрошує всіх на цcpe^ 
монію та прогулянку відзна 
чити українське Свято 
Моря, яке відбудеться в 
суботу. Зб^о квітня ц.р., о 
год. Ми по полудні на аме^ 
риканському літаконосці 
„ІнтерпиГ, тут при Захід 

АЬЛг вул. і І ^та авеню. 
В програмі — піднесення 

українського національного 
прапору на літаконосці для 
відзначення бВ^Ї річниці 
виставлення прапору Чор. 
номорською фльотою під 
час Визвольних Змагань. 

Після програми будуть 
оглядини літаконоспя. 

Появилась збірка поезій 
О. Смотрича 

Ню Йорк. Із серії ви^ 
дань Бібліотеки Прологу і 
Сучасности. ч. ІбЗ. іїа пь 
тературному ринку появіь 
лася збірка поезій Сілекса^ 
дра Смотрича п. з. „ У ж ^ 
ноки. Обкладинку др цієї 
tGiprvt тсьміінмшїеШьітт 
вже покійний, мистець Яків 
Гнізловський. 

Це І Ібчггорінкове вида^ 
ня складається із таких пц^ 
poздiлiв^ „Триптих^. .,ДЬ 
ряві віршім . . .Без нaзви , , . 
..Барвисті віршГ, „Двaнaд^ 
цять ескізів^. .,Kiлькaнaд^ 
пять мініятюр^, ..Дещо із 
нeдoпиcaнoro^^ ,,Eпiлoж^ 
нсм, „СкупГ віршГ, ..Ще 
кілька варіяцій^. 

Ось кілька зразків із цієї 
збірка ..Часом тиша впoв^ 
заг до кімнати з вікна, і 
кімната вужчає темною кЬ 
шею. Сумно, коли людина в 
кімнаті сама, і тиша до раїь 
ку здасться їй вічнокЛ Aбo^ 
,.В степу ненаситні пожежі 
стелили чорний килим пo^ 
пелу ^ червоногриві коні 
летіли. В степу погожі дні 
зазеленіли ^ коні пастись 

прийшли, ej мирні, бiлo^ 
гривГ. Чиг „Коротка пa^ 
м,ять по померлому хористу 
— у хорі все стояв на тому ж 
втоптаному місці, в сорочці 
вишитій, барвистій, а похо. 
вали ^ у простій, на клa^ 
дов^ідіг, дааь^за Містсм,,

і 
Книжку О. Смотрича, в 

ціні б.SO дол. можна набу^ 
ти, звернувшись на таку 
адрссуі Suchasnist , lSA 
West Зі st. St., Sth. Floor. 
New York, N. Y. ІОООІ. 

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ХРАМ 
В ҐЛЕН СПЕЙ 

Глен Спей, Н. Й. — Ук. 
раінське Світове О б ^ д н а ^ 
ня Гуцулів запрошує гре^ 
мадян на гуцульський храм 
св. Юрія, який відбудеться в 
днях З^го і lS^o травня 
ц.р., на оселі „Верховинаи. 
Кімнати замовляти в управі 
оселі пишучи на адресуі 
verkhovvna , UFA Resort 
Centre, Glen Spey, N. Y., 

imi. tci.i оі̂ ззб.ізгз. 

Фундація проголошує стипендії 
на студії в УВУ 

Вінніпег, Ман.—Канадсь. 
ка Фундація Українського 
Вільного Університету n j ^ 
голосила стипендії на літній 
семестр ІЯІЬ року для канад. 
скнх студентів Українсько^ 
го Вільного Університетуї 

Ф Стипендійннй Ф о н д 
Михайла Деделюкаї одна 
стипендія для студента^о^ 
лідника історії України. 

в Стипендійннй Фонд Кі^ 
надської Фундації УBУ^ кь 
лька стипендій, по SOO дол. 
Ікай J на різні програми У B^ 
У, зокрема педагогічні кyp^ 
си й есместральні про і рами. 

КФ УВУ надає стипендії 
з добровільних датків свідс^ 
мого українського грома^ 
дянства. Фундація визнана 
федеральним урядом, як 
неприбуткова інституція. 
Всі пожертви і вкладки на 
Фундацію можна відтягати 
від податку. 

Стипендії будуть пpизнa^ 
ні на основі фінансової по ^ 
реби, академічних осягів, чи 
обидвох, і активности в гро^ 
мадській праці. Стипендії 
призначені на оплату літніх 
семестрів в УВУ, на оплату 
спеціяльних навчальних . 
програм, інтернату і м і а ^ 
вого доїзду „ 

Літні семестри і три або 
чотиритижневі програми бу. 
дуть відбуватися цього ро^ 
ку між NHM липня і Зиим 
серпня. 

Подання на стипендії 
враз із знімкою, життєгоь 
сом, посвідками aкaдeмiч^ 
них успіхів і громадської 
праці слід надіслати до ^ г о 
червня І^вб року на адресу 
Фундацій Canadian F o u n o ^ 
tion for the Ukrainian Free 
Univercity, lW Scotia S t , 
Winnipeg, FUW ЗХЗ, Man., 
Canada. 

Проф. О. Пріцак доповідатиме 
в Ґеттінґені 

ЇФКУ — Кеймбридж. 
Macc.J. т Один із н а й ^ 
ловнішнх університетів НЬ 
меччини ^ це Геттінген, 
батьківщина братів TpiNb 
мів та Маркса Плянка. Там 
у ХУІН столітті студіювали 
випускники Київської Моги 
лянської Академії, як нa^ 
приклад сходознавець Cc^ 
мен Тодорський. 

^ядесят років тому бy^ 
ло положено основи для 
славістичних студій у Г с ^ 
тінгені, що дуже добре poз^ 
винулися після Другої світо 
вої війни ПЩ КСрЙЖИЦ̂ ЬЧШ 
проф. Макса Бравна. Тоді 
постав там лекторат yкpa^ 
їнської мови і літератури у 
lW? році. Першим л е ю ^ 
ром став Омелян Пріцак, 
шо тоді якраз захистив в 
Геттінгені докторську дисер 
тацію зі сходознавства і 
почав підготовлятися до 
габілітації, шо наступила в 

Знайшли підслухові апарати 
у Берліні 

Берлін. — У Західньому 
Берліні при нагоді звичаіЬ 
ного перегляду телефоніч^ 
них устаткувань, що знa^ 
ходяться, недалеко граш^ 
ці поміж східнім і західнім 
Берліном, знайшли добре 
заховані і технічно на виоь 
кому рівні післухові апар,^ 
ти. 

Ці підслухові апарати бу^ 
ли влучені в першу чергу у 
телефонічних будках, з 
яких порозумівалися із 
своїми знайомими чи близь 
кими ті, які саме перейшли 
границю на захід. 

Як стверджено на засіла 
нні сенату у Західньому 
Берліні, немає ніякого сум^ 
ніву, що ці підслухові aпa^ 
рати допомагали урядові 
Східньої Німеччини мати 
точну контролю над тими, 
які залишили їхній терен, та 
мати інформації про їхні 
дальші пляни на Заході. 

При тому також виявлено, 
що публічні телефонічні 
будки можна цілий час oб^ 
сервувати з граничних п о ^ 
тів сторожі Східнього Бep^ 
ліну і в цей спосіб поліція 
Східнього Берліну може 
точно реєструвати хто і до 
кого телефонує. 

Обговорюючи цей новий 
доказ шпигунства, сенатор 
внутрішніх справ Зaх^дньo^ 
го Берліну ствердив, шо це 
вказує на злочинність дcp^ 
жави. яка хоче перевіряти 
та мати під контролею кoж^ 
ний крок і кожне слово своїх 
громадян. Як інформують, 
з телефонів, що мали п ^ 
слухові апарати, часто п ь 
ворили дипломати, які пере 
бувають на терені Cхiдньo^ 
гр Берліну, але мають мож^ 
ливість без труднощів пcpe^ 
ходити границю і в ід від у̂  
вати Західній Берлін. 

ЧИ поїде Папа до СССР 
в Ювв році? 

lQSl році. Тоді став О л е ^ 
са Горбач, поки пере^ 
хав до Франкфурту, де став 
професором славістики. 

Тепер славістикою в Ґ е ^ 
тенгені керує проф. Андрій 
де Вінценц. Це син польсько 
го письменника Станжхг^ 
ва, одного з найкращих 
знавців Гуцульщини, яку він 
увіковічнив у своєму б а ^ 
тотомному творі „На в ^ 
сокій полонинГ. 

У середу Зї^го квітня 
Сгк^янський інститут у Ґ е ^ 
тінгені буде офіціально свят 
кувати своє ЗСКліття. На І 
почесного промовця запро^ 
шено проф. О. Пріцака 
щоб поділився своїми н о в ^ 
ми відкриттями у ділянці 
походження слов^н і Київ.^ 
ської Руси. 

Проф. Пріцак прийняв 
запрошення своєї „Альма 
Матері і вибирається до 
Геттінгену. 

Відбудеться перша виставка 
О. Вітик^Войтович в Чикаго 

Чикаго. — З^ий Відділ 
Союзу Українок Америки 
влаштовує тут першу м и ^ 
тецьку виставку картин і ваз 
Олени ВІТИК—Войтовнч. 
Відкриття виставки в п^тни 
цю ?^го травня, о годині 

НАПЕРЕДОДНІ КОНВЕНЦІЇ 

„Треба щось зробити для громади... 

Джерзі Ситі, Н. Дж. 
fO. Кузьмович^ ^ Спершу 
нам здавалося, що зробити 
інтерв^ з головним пpeд^ 
сідником УНСоюзу цеспра 
ва зовсім легка, коли ми 
дістали його згоду. Вист^ 
чить „скочити^ на третій 
поверх і застукати до в е л ^ 
кої привітливої кімнати, де 
він сидить при своєму б к ^ 
ку, з аложеному стосами 
паперів та актів. 

Але у практиці пoкaзa^ 
лося, шо це зовсім не так 
просто, як воно виглядає, 
бо недалека вже Конвенція 
забирає увесь час та цілу 
увагу д ^ а Івана Флиса, а 
коли він був при своєму 
бюрку, тоді саме нас не 
було в редакції. 

І так наша давно у м о в . ^ 
на та узг іднена зустріч 
завершилася щойно після 
кількох тижнів. 

Нам було цікаво в першу 
чергу знайти відповідь і 
вияснення на персональну, 
так сказати б людську ст^ 
рінку життя головного пред 
сідника Українського Ha^ 
родного Союзу, яка тут. як 
в кожній установі, на т а к ^ 
му провідному пості му^ 
сить відіграти важливу po^ 
лю і впливати на спосіб 
праці, на успіхи чи невдачі. 
як також на співпрацю з 
найближчим оточенням. 

Тому наше перше питан^ 
ия торкалося причин, які 
спонукали д ф І. Флиса поки 
нутн добре просперуючу 
самостійну адвокатську кан 
целярію та станути на чолі 

Ред. Ольга Кузьмович переводить інтерн ю 
з д^ром Іваном Ф.шсом 

У НС. що відограс ключеву 
ролю в українській громаді, 
не так як забезпеченева, але 
як братська і суспільна op^ 
ганізація. 

Д ^ І. Флис усміхається 
коли пригадує поворот дo^ 
мів з конвенції в Піттсбургу 
в lQ?S році, коли його впcp^ 
ше, несподівано для нього 
самого, обрано головним 
предсідником. На порозі 
зустріла його дружина з 
такою заввагок^ „Ось іде 
людина, ЩФ заміняла пост 
самостійного адвоката на 
продавця асекураційних 
полісГ. Але після такого 
спомину дгр І. Флнс поваж^ 
ніс, коли аналізує свої д у ^ 
ки і розважання, що спон^ 

кали його прийняти цей 
відповідальний пост ..Бa^ 
чите. я мав ЗА роки, літи 
покінчили студії, я вже не 
иотербував на них працк^ 
вати і рішив, що треба щось 
зробити для громади^. 

І тому, він, уважаючи 
УНС в першу чергу за rpo^ 
мадську установу, перебрав 
цей не завжди вдячний пост 
головного предсідннка, на 
якому йому довелося в цих 
восьми роках не лише пo^ 
борювати різні зовнішні та 
внутрішні труднощі, але 
також боротися за фiзич^ 
не здорові . Беручи це 
все до уваги, ми ставимо 

іЗшкінчєннл не crop. Зі 

?.ЗО вечора в домівці 
„Сеньйорам, llSS Вест Ч ^ 
каго авеню. Слово про мис^ 
киню скаже І ванна Горчи^ 
ська. 

Олена Віти^Войтович 
народжена в Україні, пoчa^ 
ла студіювати мистецтво в 
Німеччині lWO року в бep^ 
лінській Академії мистецтв. 
Два роки пізніше, під час 
викладів, була арештована 
німецьким Гестапо і зacлa^ 
ла до концентраційного тa^ 
бору в Равснсбрюку. Пepe^ 
рвані студії продовжала 
уже після війни в Академії 
мистецтва у Мюнхені, де 
закінчила на відділі rpa^ 
фіки. 

Переселившись до ЗСА, 
зразу не брала активної 
участи в мистецькому ж и ^ 
ті. вповні зайнята родиною 
та дбайливим вихованням 
четверо дітей. У вільних 
хвилинах одначе дальше не 
покидала малювати, а коли 
діти підросли, пpoдoвжyвa^ 
ла додаткові мистецькі с т ^ 
дії в коледжів Аврорі, Ілл., 
із зацікавленням у техніці 
акварелі, олії, акрилику. 
Зокрема цікаві її вази, викo^ 
нані оригінальною технь 
кою. 

Ще будучи в Европі мис^ 
киня два рази брала участь 
у мистецьких oбpaзorвop^ 
чнх виставках, виконала 
ілюстрації до діточої книж^ 
кн Іванни Савинької .,Heзa^ 
будькии і видала серію piз^ 
двяних святочних карток. 

Вашінгтон. т Відомий і 
широкопочитний тижневик 
„Ю.С. Нюз енд Ворлд PN 
порти помістив у числі ^^l^^ 
го квітня ц.р., коротку, але 
дуже багатомовну інформа.^ 
цію про можливість поїздки 
Папи Івана Павла її до 
Москви в l^SSpouj. 

Метою такої поїздки гo^ 
лови Католицької Церкви 
до СССР, „імперії диявo^ 
na^, як слушно окреслив 
колись Росію президент З ^ 
днаних Стейтів Америки 
Роналд Реген, була б його 
участь у відзначуванні ІООО̂  
річчя Християнства в У к ^ 
їні, чи як пише журнал ...чріь 
стнянства св. Владіміра, 
подія, яка вважається пoчa^ 
тком народження христть 

У ПОКЛОНІ УКЦЕРКВІ 

Юніон, Н. Дж Пaтpiяp^ 
хaльнo^Гpoмaдcький Koмi^ 
тет Українців в стейті Ню 
Джерзі влаштовує духовну 
академію удень Українськс^ 
го Патріярхату, в поклоні 
катакомбній УКЦеркві в 
Україні. 

Академія відбудеться у не^ 
ділю, І^о червня ц. p., о 
год. ААй по полудні тут у 
Вілкінс театрі Кін коледжу 
при Моррис авеню. 

У СВІТІ 
ДЕРЖАВНИЙ секретар Джордж Шудц заявив групі жyp^ 
налістів, що в Лівії існує дуже поважна група військовиків, 
які вже давно не погоджуються з політикою полковника 
Муаммара Каддафі, а американська рішуча постава і 
відплатні акції з метою покарати Каддафі за ініціований і 
здійснюваний його людьми тероризм в світі, можуть 
тільки скріпити діяльність опозиції. Дж. Шулц вважає, що 
інший лідер Лівії напевно шукавби шляхів співпраці із 
ЗЧдааними Стейтами Америки, а замість підтримувати 
міжнародний тероризм, подбавби про підвищення ж и ^ 
тьового рівня власного народу. 

ПОЛІЦІЯ на лондонському лстовищі Гітров затримала 
ірляндку, яка намагалася всісти до ізраїльського пacaжнp^ 
ського літака ЕльАль з незвично великим ручним бaгa^ 
жем. Після перевірки показалося, що в багажі був 
вибуховий матеріял, який, на думку спеціялістів Скотлянд 
Ярду, напевно бувби знищив літак Б о і н г ^ І На літаку, 
який мав летіти з Лондону до Тель Авіву, було понад ЗОО 
пасажирів. Поліція заарештувала жінку, яка заявила, що 
нічого на знала про вибуховий матеріял і, правдоподібно 
сама була виставлена на.небезпеку своїм арабським 
нареченим. Його шукає поліція. 

АНДРІС Артуковіч, колишній міністер внутрішніх справ 
Хорватії під час окупації Югославії гітлерівськими 
арміями, заявив на суді в Загребі, що концентраційні 
табори в Хорватії під час Другої світової війни були 
конечними з огляду на активність в країні комуністичних 

.партизанів, які особливо жорстоко мстились над хорватсь 
ким населенням. На запитання прокуратора Іванки 
Пінтар^аср чому до концтабору саджали жінок і дітий, 
Артуковіч відловів, що йому про такі речі не відомо. Як 
відомо, Зб^ічний А. Артуковіч був виданий Югославії 
американським урядом за його мниму злочинну діяльність 
у воєнних роках. 

ЗАХІДНЬОЕВРОПЕЙСЬКІ країни намагаються тепер 
дещо злагіднити ранішу критику ЗЧднаних Стейтів 
Америки за їхню відплатну збройну акцію проти Лівії, як 
покарання за терористичні акти звернені проти ЗСА н 
інших демократичних країн. Деякі лідери західньосвропе^ 
ських країн виступають тепер з пропозиціями, щоб 
скликати в цій справі окрему конференцію країн НАТО і 
обговорити можливості санкцій проти тих країн, які 
підтримують терористів, або самі беруть участь у 
підготові і переведенні терористичних актів 

СОВСТСЬКИЙ лідер Міхаїл Горбачов, країна якою с 
першоджерелом тероризму і на території якої розташова^ 
ні численні вишкільні табори, а терористи майже ч ФО 
відсотках користуються совстською зброєю і розривним 
матеріялом, страшо обурився американською військовою 
відплатною акцією проти Лівії і заповів, що Лівія отримає 
тепер більше і модернішу зброю та політичну підтримку у 
міжнародному світі. Щоб ділом доказати свою прнхил^ 
ність до Лівії, М. Горбачов відкликав заповіджену поїздку 
міністра закордонних справ СССР Едуарда A.UJeeap.v 
надзе до Вашінгтону на розмови у справі чергової 
конференції на вершинах. 

Р Е Ч Н И К И Ш В А Й Ц А Р С Ь К О Г О уряду заявили, що 
Швейцарія перешле до Вашінгтону рахунок за направч 
будинку амбасадора в Лівії, пошкодженого під час 
бомбардування лівійських військових обУктів і головної 
квартири тамошнього лідера полк Муаммара Каддафі. 
, ,Чи вони заплатять , це ще залишається відкритим 
питанням^, ^ заявив речник уряду, який не бажав бути 
названим. 

І 

янської Церкви в РосіГ. 
„Чи дійсно поїде Папа до 

МосквиТ, —запитує реда^ 
ція журналу, але не спеку^ 
лює, не намагається давати 
відповіді на поставлене п ^ 
тання. В дальшому в жypнa^ 
лі написано, що совєтські 
речники напевно робили б 
всякі заходи, щоб не дозве^ 
лити Папі відвідати остої 
католицизму в СССР, н а ^ 
риклад, трН балтицькі краЬ 
ни і Україну. Папа напевно 

буде старатися полагодити 
ці справи під час зустрічі з 
Міхаїл ом Горбачовим, те^ 
перішнім генеральним с е ^ 
ретарем ЦК КПСС, як 
кремлівський лідер прибуде 
в цьому році до Італії. 

М. ҐОРБАЧОВ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА 
ДРУГУ ВЕРШИННУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

Східній Берлін. — Совс^ 
ський лідер Міхаїл Ґopбa^ 
чов. який брав участь у з ^ і 
комуністичної партії С х ^ 
ньої Німеччини, заявив ко^ 
респондентам, що друга 
зустріч на вершинах між 
ним і президентом Poнaл^ 
дом Регеном є можливою 
до здійснення в осінніх мЬ 
сяцях цього року, з п е р е ^ 
мовою. що Уєднані Стсйти 
Америки будуть намагат^ 
ся відпружити загальну між 
народну ситуацію, бо. мoв^ 
ляв. у затросній ситуації, 
ніякі розмови, навіть на 
найвищому рівні, не будуть 
успішними. Він закинув пре 
зидентові Р. Рсгенові, що 
бомбардування Лівії аме^ 
риканськими воєнними ль 
таками в ніякому разі не 
сприяє такій зустрічі і що 
повторення такої акції ішь 
ком унеможливить poзмo^ 
ви між СССР і ЗСА та погір 
шить загальну ситуацію в 
світі. 

„Для відбуття зустрічі на 
вершинах, а краще сказати 
для переведення успішних 
розмов між нашим пре.^ 
ставництвом і ЗСА. мусить 
існувати відповідна атмеч^ 
фера. бо в іншому випадку 
така зустріч буде тільки 
зайвою витратою часу і не 
принесе, очевидно, жадних 
результатів^. заявив М. 
Горбачов журналістам під 
час відвідин Потсдаму. 

Минулого тижня, як викн 
мо. Совстський Союз, pea^ 
гуючи ..rнiвнo^, на відплатні 
акції проти лівійських вій^ 
ськових інсталяцій, відкліь 
кав заповіджені розмови 
між державним секретарем 
ЗСА Джорджом Шулцом і 
міністром закордонних 
справ СССР Едуардом А. 
Шеварднадзс. Такі poзмo^ 
ви мали відбутися від І^го 
до Іб^о травня у В а ш і н п ^ 
ні з метою підготови чepгo^ 
вої вершинної конференції. 

тим разом в ЗСА. 
На запитання кореспо^ 

дентів чи така зустріч між 
ним і Р Регеном таки відбу^ 
дсться в цьому році . М. 
Горбачов, не бажаючи, щоб 
опісля на нього пoкликa^ 
лись засоби масової iнфop^ 
мації, ухилився від вілповн 
ді і тільки відмгтиві ..Хай 
вони там у Вашінгтоні пегк^ 
думають цілу ситуацікУ. 
бо, на його думку. СССР 
..все є готовий говорити 
про мирп. 

Адміністрація прсзидеіь 
та Р. Регена не бажає відбу. 
вати жадних вершинних 
зустрічей чи міжнародних 
конференцій у передвибор^ 
чнх і у виборчому МІСЯЦІ 
листопаді, бо. на думку pcч^ 
ників Уряду, такі зустрічі 
некорисно впливають на 
внутрішні відносини. 

У своєму виступі на зЧзді 
східньонімецької. компартії 
М. Горбачов шс раз засудив 
американське бомблений 
Лівії і називав відплатні 
акції ЗСА „тероризмом^ 
Політичні спостерігачі к ^ 
жуть. то Вашінгтон поки^ 
шо здержався від відповіді 
на обвинувачення совєтс^ 
кого лідера, хоч уїсякі BWV 
фіційні особи у Вашінгтоні. 
головно консервагнвні pec^ 
публіканці. один зз ОДНИМ 
почали пригадувати М. Ґор 
бачову інвазію понад lOÔ  
тисячної совстської арміїна 
Афганістан і майже шесги^ 
річну жорстоку війну проти 
свободолюбного афгансько 
го народу. Американці кa^ 
жуть. що краще хай М. П ^ 
бачов не „витягає рекордів^ 
бо в цьому випадку він н^^^ 
певно програє з вільним 
світом. 

У Білому Домі. очевиДі 
но. погоджуються на ві.гь 
буття вершинної конфереіь 
ції. яка ще найкраше ĉ l̂ ^ 
ж и т ь і н т е р е с а м обидвох 
країн. 

Совстський Союз підтримує Лівію 

Москва. — Міністерство 
закордонних справ СССР 
викликало амбасадорів всіх 
чужинецьких державу Мое. 
кві і представник міністерс^ 
тва Владімір Ломсйко зaя^ 
вив їм. що Совстський Co^ 
юз має повне право поеши^ 
ти свої військові кораблі в 
міжнародні води Середзе.ч^ 
ного моря, а літаки ^ в 
міжнароліннй повітряний 
простір над Середземним 
морем. ..СССР сподіваст^ 
ся. що ЗСА будуть мати цс 
на увазі, плянуючн своїопс^ 
раціГ. сказав В. ЛомсГь 
ко. 

Західні дипломати ро^^ 
цінюють цю заяву, як ^uл^ 
тверлження законних прав 
Совєтського Союзу, але не 
як пряму погрозу ^ашінгго^ 
нові. ..Тяжко зрозуміти, що 
саме Совстський Союз має 
на увазі, ^ заявив один з 
дипломатів. ^ Ми зверну^ 
ЛИСЯ за роз^сненням. але не 
дістали їх . Можливо, мс^ 
тою совстської заяви є пo^ 
казатн. що СССР не nг^^я^ 
кався американських ак^ 
lUЇi^^. 

На пресовій конференції, 
яка відбулася після ЬПШ^ 
шення заяви, В. Ломсйко 
відкинув твердження ЗСА. 
шо Лівія причетна до внбч^ 
ху в диско^любі в Західньо 
му Берліні Він заявив rл^ 
кож, що Совстський Союз 
нічого на знав про pлянyвa^ 

ния вибуху. ..Якби ми про 
це щось знали, ми безперечно 
повідомили б про це амеріь 
канськл сторону^. сказав 
Ломейко. 

Совстський ишломат і.^ 
перечив. шо на території 
Лівії є табори, в яких нип.^ 
колюються терористи ,̂̂ л̂  
нак він додав, що гироризм 
починається гам. де ПрИДуа 

шуються національні l̂pâ  
ва 

На запитання, чи означає 
це твердження, то СССР 
підтримує деякі форми ІО 
рорнзму, наприклад, на Б.іи. 
зькому Сході. Ломсйко ві,ь 
повів, що такого роду запи^ 
гання є спробою oбвинyвa^ 
гити невинних людей 

Генеральний секретар 
ЦК КПСС Міхам Горба. 
чов надіслав полковникої 
Муаммарові Каддафі оа^ 
бистого листа, п якому ооі^ 
няв підтримку в зміцненні 
обороноз іатностн Лівії, 
Однак в листі нічого не 
сказано, нкл саме підтримку 
надасть Совстський Сонм 
Лівії. 

М Горбачов іустрівся в 
Східньом^ Берліні з керів^ 
никамн країн Варшавсько^ 
і о пакту. Після наради ov ЛО 
опубліковано спільний ко^ 
мунікаї. в якому засуджусі ь 
сн „піратський напад ЗСА 
на оуверенну ірабсь 
кч іержаву 

Є АМЕРИЦІ 
і 

^ ВІД ВІВТІРКА. l S i o квітня в метропояітальнійоколиці 
І Ню Йорку і Ню Джерзі впало біля іГять інчів ДОЩу. Цс 
І дуже баї ато на лва дні. IOMJ Кранова служба ПОГОДИ 
І видала остороп мешканням тих льох стейтів берегтись 
. проти повені. Цей сильний лош спричинив сповільнення 
І руху на дорогах, спинення літами і поїі ив Дощова вола 
? перейшла над океан. 

j В КОНГРЕСІ стараються зменпипи кошти Медікер В 
j слідуючому році тим особам, які шкуються по шпиталях 
. Причиною цього є це, ию в недавньому прослілжчлні 

виявилось, що в слідуючому рош перший день в шпиталі 
.. коштуватиме людям на програмі Me лікер бодай бОО дол 

Гелер законодавці стараються ньомч запобігти. 

І УРЯДОВЦІ охорони здорові повідомили .що недавні 
і дослідження виявили , що токсичний матеріял дюксин, 

який може знаходитися в людськім молоці, не пошкодить 
немовлятам, яких годують матері Крім молока, діоксин 
знаходиться у воді і в землі. , 
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Австрійська і німецька 
преса стоїть за Вальдгаймом 

Афера Курта Вальдгайма не сходить зі 
сторінок преси у Зах ідн ій Европі , зокрема 
австрійської та західньонімецької. За вийнятком 
т.зв. „бруковоГ преси і крайньолівої, поважні 
щоденники і журнали стоять твердо за К. Baльд^ 
гаймом і, аналізуючи на нього нагінку, саме 
тепер перед виборами, вбачають у ній не п ^ 
редвиборчу кампанію конкуренційної соціяліо 
тичноі австрійської партії, а тільки і виключно 
руку жидівського світового конгресу. 

Як подають німецька та австрійська преса, 
населення Австрії, зокрема старше покоління, 
глибоко обурені способом як американські 
засоби масової інформації враз із представн^ 
ками Жидівського Світового Конгресу cтapa^ 
ються відновити інвестиґації з ^ е р е д сорока 
років. ,,Ми маємо доситьі Ми не дозволимо щоб 
чужинці і жидівські організації нам вказували, 
кого ми можемо обрати своїм президентомГ — 
Можна почути щораз сильніші голоси з Відня. І 
тут у редакційних статтях „Франкфуртер А л л ^ 
ґемайне Цайтунґ,І іавстрійської..Ді ripeccet читає 
мо припущення,? що Світовий жидівський конг^ 
рес зі своїм осідком в ЗСА, який саме святкував в 
Ню Йорку БОріччя, хоча має сьогодні свої 
організації у ЛКги країнах, тратить на значенні та 
стоїть у постійному конфлікті з ізраїльським 
урядом. Саме щоб піднести свій престиж, треба 
було зайнятися такою справою, як ось К. Baльд^ 
гайма, та нею відсвіжити у світовій опінії п е р ^ 
слідування жидів у Другій світовій війні. Ці 
редакційні коментарі в Зах ідн ій Німеччині і 
Австрії мимоволі нам українцям пригадують 
нагінку на Івана Дем^нюка, яка має дуже подібні 
мотиви. Як в одному^так в другому випадку 
ідеться про пригадку світові про голокост 
Другої світової війни, який зачинає переходити в 
забуття. 

Але тепер опінія австрійців протиставиться 
тому, а в редакційних статтях говориться про 
..годину духівм , яка триває задовго і яка вже не 
може викликати сподіваного страху, а радше 
хвилю нового антисемітизму. 

Передбачаючи силу такого , ,бумерангу, 
австрійські жиди є дуже осторожні у вислс^ 
люванні своїх опіній, щодо мнимих воєнних 
злочинів К. Вальдгайма, які можуть вийти тепер 
на яв з тайних актів ОН, що вже є на руках през^ 
дента Австрії Кіршлєґера. 

Німецька преса, однак дуже сумнівається чи 
ці нові докази можуть пошкодити К. Вальдгаймо 
ві у близьких виборах. Вона ставить під запит, чи 
такі обтяжуючі К. Вальдгайма факти могли з а л ^ 
шитися невідомими для світу через АО років, і ще 
з часі коли він, як генеральний секретар Oб^єд^ 
наних Націй, постійно був під обстілом преси, в 
тому також так ворожої, як. наприкладсовєтсь^ 
кої. І чому, коли Вальдгайм мав провинитися в 
часі перебування у Югославії, президент Юґоо 
лавіі Тіто Ю разів приймав його у себе як 
достойного гостя? Такі і подібні питання з н ^ 
ходимо в німецькій та австрійській пресі о с т а ^ 
ніх днів, а з тим і припущення чи ціла акція 
Світового жидівського конгресу саме тепер не є 
виконанням помсти на Вальдгаймі за те, що він 
на пості генерального секретаря ОН був більше 
прихильний до арабського світу, як до Ізраїля. У 
своєму запалі пімститися ініціятори акції проти 
Вальдгайма не можуть зрозуміти, що в тотали 
тарному режимі оснострій чи відзнака ще самі 
по собі нічого не доказують. І тут німецька преса 
пригадує минулорічну голосну справу відвідин 
президента Р Реґена в Біттбургу, де також 
ішлося про відзнаку. 

Тому головний редактор віденської ,.Ді 
Преси , І Томас Чоргерр остерігає у одній із 
статтей, що ,,ті. які стараються сіяти нову хвилю 
ненависти знаходяться в меншостГ, та вірить що 
у загальному психічному терорі, який тепер 
стосується у всяких випадках у світі таки є 
більшість людей, що задержує спокій на ясну 
думку. 

Кому було потрібне вдарити у голосний 
дзвін проти К. Вальдгайма перед виборами, 
німецькі та австрійські журналісти пишуть про 
це дуже ясно. Чи, однак, йому це більше поможе 
як пошкодить, ставлять вони під знак запиту, та, 
описуючи настрої в Австрії і численні написи з 
кличам „Саме тепер станемо за Вальдгаймомм, 
самі на це питання відповідають. 

Реформи, які тепер рсалн 
зує Китай, не мають нічого 
спільного з подіями в Чехс^ 
Словаччині І^бВ року. Вони 
не мають на меті руху „з 
людським обличчям^. К ^ 
тайська комуністична пap^ 
тія не хоче добре відносит^ 
ся до свого народу, її вожді 
не мають щось спільного з 
демократією. Китайські кo^ 
муністи хочуть зміцнити 
партію, а режим зробити 
більш успішним. Стиль к ^ 
тайських реформ також не 
мас на меті запровадити 
капіталістичний устрій. Pe^ 
форми мають зміцнити 
вплив комуністичної партії. 
Від реформ партія вимагає 
тільки успішносте, але тут 
треба, вважати, щоб peфop^ 
ми не вплинули негативно 
на певні групи населення, 
викликавши нереальні епс^ 
дівання. 

Китайські реформи не 
мають „людського oблич^ 
чям і тому — як це не дивно 
^ можуть бути успішні. 
Реформи осягнули досі нe^ 
бачені в комуністичному 
світі розміри. Сільське г о ^ 
подарство дeкoлcктивiзoвa^ 
не, землю віддано селянам. 
На.селі не можна зустріти 
партійних чиновників, які 
вчили селян як орати. Ko^ 
муністична влада залишила 
село, де живе SO відсотків 
населення. Реформи зaгop^ 
кнули і місто, Йогоекономь 
ку та промисловість. Пap^ 
тія відмовилася від цeнтpa^ 
лізованого плянування. К^ 
рівники підприємств стали 
відповідальними за свою 
успішну економічну діял^ 
ність, або за неуспішність. 
Заробітна платня робітника 
стала залежна від прибутку 
підприємства. Продукція 

Михайло Кучер 

КИТАЙСЬКІ РЕФОРМИ 
І ЇХ НЕПЕВНІСТЬ 

криці, будування машин та 
електростанцій залишакь 
ться у віданні партії. їх 
децентралізація означала б 
кінець комуністичного ре^ 
жиму. Можливо якась ча^ 
тина промисловосте буде 
віддана у приватні руки. 

Партію омолоджено. 
Зменшилася контроля парь 
тії над суспільством. Kapa^ 
льна система ^ візниці і 
табори — перейшли до MN 
ністерства юстиції, досі нa^ 
лежали так як в СССР до 
китайською КҐБ. В наслЬ 
док зменшилася помітно 
смертність серед вЧчзнів, 
яких досі садистично зaмy^ 
чували непосильною пpa^ 
цею на „будові комунізму^. 
Партія вже не втручається в 
особисте життя громадян. 
Дисидентство в Китаї цігь 
ком знищено, опозиція пpa^ 
ктично не існує. Дозволено 
відродити традиційні oбpя^ 
ди І звичаї. Державний aпa^ 
рат бере гору над парті^ 
ним. Політична влада нaлe^ 
жить тільки партії, але поль 
ція далі всесильна і діє без 
пояснення того, що робить. 

У Китаї вважають, що 
реформи можуть пoтpивa^ 
ти ІОЧЗ років. Тому oбepc^ 
жні селяни не спішать купу^ 
вати сільсько господарські 
машини та дорогі добрива. 

У знавців Китаю виникає 
сумнів чи реформи не п р ^ 
ведуть до зменшення т о т ^ 
літарної влади. У виcнoв^ 
ках треба бути обережним, 
бо комуністивний режим 

продовжує мати ідеолоп^ 
ну, політичну і економічну 
монополії. Досі т о т а л т ^ 
ризм вмів тільки руйнувати 
і нищити, а не будувати. 

Західне відношення до 
людини і н права на особи^ 
те щастя мас в Китаї нeмa^ 
лий вплив. Китаєць в обере^ 
жних формах починає в ^ 
магати пошанування особи 
і права керувати собою. 
Теперішній Китай хараіст^ 
ризус повернення до тради^ 
цій і національних звичаїв 
минулого. 

Населення poзчapyвaлo^ 
ся у вульгарній „культурній 
революціГ, яка взopyвaлa^ 
ся на большевицькому ш^ 
щенні інтелігенції. Помітне 
зацікавлення релігією кaтo^ 
лицькою і протестантс^ 
кою. Доходить до екзальт^ 
ції, проти чого виступає 
сама Католицька Церква. 
Так, в одному селищі, що 
довгий час було католиш^ 
ким, на стіні почав з ^ в л я т ^ 
ся образ Діви Марії. Партія 
зареагувала досить ориг^ 
налько. Танками дощенту 
знищено ціле село. 

У iQSO році біля Шанхаю 
зібрався натовп прочан 
SO тисяч осіб — які вірили, 
що їм завиться Мати Божа. 
Такі явища свідчать про 
настрій населення, якому не 
відповідає примітивний мa^ 
теріялізм режиму. Люди 
м р і ю т ь про безпечне по 
можності заможне життя 
Заходу, про авта, м о ж л ^ 
вість подорожувати. 

У Китаї ідеологія слабша 
як в СССР і тому більш 
вразлива на логічні вимоги 
життя. Китайський K O N ^ 
нізм не має своїх визначній 
мислителів та ідеологів, 
поза Мао. Тому в Китаї 
можливі головоломні скоки 
від утопійних ідей до праг^ 
матезму. Подруге, китайс^ 
ке суспільство не було так 
знищене терором як совет^ 
ське. Обережні знавці в в ^ 
жають, що в Китаї в ідт^мь 
ру і голоду зникло ЗО м і л ^ 
йонів чоловік, але партія на 
совєтський зразок, не з н ^ 
щила село. 

Інтелектуальна культу^ 
на еліта в Китаї знаходит^ 
ся в стані упадку І вона у 
першій половині нашого 
століття не дала представш^ 
ків світового маштабу. Пв^ 
ртія складається в більшек^ 
ті з комуністичних попле^ 
тачів і вона наївно вірила у 
гасло поступу, який п о л і ^ 
шить умови життя. Недуже 
міцну інтелігенцію задь 
товхнуто на задвірки жіп^ 
тя, і вона досить легко попь 
дилась з таким станоа^ 
щем, яке взаміну давало їй 
певну безпеку. В Китаї взa^ 
галі немає того, що зветься 
міською інтелігенцією. К ^ 
тайські дисиденти були пe^ 
ресічного маштабу і ніяк не 
дорівнювали совєтським, 
дисидентам або сателітних 
країн. 

Теперішні реформи в К ^ 
таї ^ це спроби звільнитеся 
БІД впливу тоталітарного 
комунізму без ужиття сили, 
яку має партія, себто увдп^ 
нути того, що сталося в 
Чeхo^Cлoвaччинi, Мадці^ 
щині, або навіть у Польщі з 
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Інспірована Москвою аі^ 
тиукраїнська кампанія з м ^ 
тою очорнення всього yкpa^ 
їнського визвольного руху 
не припиняється. Не тільки 
в Канаді й Америці, але й у 
країнах Европи, зокрема у 
Франції, деякі часописи 
містять антиукраїнські cтa^ 
тті,а часом друкуються цілі 
книги антиукраїнського 
змісту. В цій кампанії пepe^ 
важно беруть участь „лiвo^ 
ліберальнГ кола, що в б іл^ 
шій чи меншій мірі прих^ 
льно ставляться до СССР і 
комунізму, а тому наше 
твердження про інспірацію 
Москви цілковито обгру^ 
товане. Звикши до антиу^ 
раїнської пропаганди, інсии 
рованої московськими кo^ 
муністами, ми повинні, як і 
десятками попередніх po^ 
ків, відбивати цю напасливу 
і брехливу пропаганду, і ^ 
формуючи про українські 
справи чужинецькі кола в 
західньому світі. 

Проте, саме тепер цікаво 
для нас відмітити, що а н т ^ 
тиукраїнській кампанії б ^ 
руть участь поодинокі діячі 
жидівської національносте, 
а подекуди й деякі жидівські 
організації , завогнюючи 
таким чином і так, на жаль, 
далеко неприязні відносини 
поміж жидівським і укрань 
ським суспільством. Пoвтo^ 
рюється та отруйлива а ^ 
мосфера, яка створилася 
після замордування явно 
совєтським агентом, але 
жидом по національносте, 
українського нaцioнaльнo^ 
го герія Симона Петлюри. 

М. Євшанський 

ЩЕ ПРО ЖИДІВСЬКС^УКРАЇНСЬКІ 
ВІДНОСИНИ 

Тоді жиді жидівські діячі, за 
невеликими вийнятками, 
виступили проти українців, 
твердячи, що Симон П е ^ 
люра був відповідальний за 
жидівські погроми, що мa^ 
ли місце в Україні в перших 
роках після всеросійської 
революції l Q l ? року. Не 
помогли незаперечні факти, 
що С. Петлюра боровся 
проти погромів і карав в и ^ 
них їнаприклад, розстріл на 
наказ Петлюри полк. Симс^ 
сенка, виновника погрому в 
Проскурові^ що він підп^ 
сував накази, в яких говорі^ 
лося, що винні в антижидд^ 
ських ексцесах будуть кapa^ 
тися смертю, що в уряді 
Петлюри і в державних у ^ 
тановах УНРеспубліки бу^ 
ло чимало жидів. 

Тепер обвинувачують у ^ 
раїнців в співпраці з гітлерн 
вцями, в нацизмі і фашизмі і 
в антисемітизмі. Ми бopo^ 
нимося і в газетних статтях 
і в заявах різних українських 
політичних чи громадських 
організацій, хоч часом не 
наводимо незаперечних ap^ 
гументів у нашу користь. 
Наприкладі як можна о б в ^ 
нувачувати укра їнство в 
співпраці з г ітлеризмом, 
якщо, екзильний уряд У ^ 
раїнської Народної Ре^ 
публіки, який єдиний мав 
право говорити в імені всьс^ 

го українського народу, pe^ 
презентований тоді в П а р ^ 
жі В. Прокоповичем, о. 
Шульгиним і ген. О. Удo^ 
виченком, урочисто заявив 
ще в перших днях вересня 
І^З? року, що у війні, викл^ 
каній Гітлером, він, україїь 
ський екзильний уряд, cтo^ 
їть проти гітлерівської HN 
меччини по стороні західніх 
альянтіві Англії, Франції і 
Польщі?? При чому варто 
підкреслити, що екзильний 
уряд УНРеспубліки, пepe^ 
буваючи тоді в Парижі, діяв 
з уповноваження тoдiшньo^ 
го президента УНР в екзилі. 
Андрія Лівицького, який 
опинився був у невільних 
умовах під гітлерівською 
окупацією. 

Треба дивуватися, чому 
жидівські політичні кола, 
замість того, щоб стати на 
позиції спільної yкpaїнcькo^ 
жидівської акції проти 
СССР, беруть участь в а ^ 
тиукраїнській пропаганді, 
інспірованій Москвою. Бож 
жидів так само пересліду^ 
ють в СССР, як і українців. 
Невже жидівські кола пріь 
пускають, що такою а н т ^ 
українською поставою вo^ 
ни здобудуть якісь полегші 
для жидів у Совстському 
Союзі? Якщо так, то це 
фатальна помилка. Але ж 
треба також ствердити, що 

з українського боку р о б и л ^ 
ся і робляться заходи, щоб 
унормалізувати жидівськ^ 
українські відосини. З ж ^ 
дівського боку таких захс^ 
дів було і є далеко менше, 
хоч і існує Товариство єв^ 
рейсько^раїнських зв^яз^ 
ків, але в ньому беруть 
участь з жидівської сторони 
справді лише одиниці. 

Треба натомість стверд^ 
ти наявність тої обставини, 
що участь жидівських кіл в 
антиукраїнській кампанії 
починає витворювати а н т ^ 
жидівські настрої серед у ^ 
раїнського громадянства 
включно з освіченими й 
інтелігентними, але, певно, 
не зовсім обізнаними з поль 
тикою, особами. Старші 
віком українці починають 
пригадувати собі роки нa^ 
ших визвольних змагань 
ІОЛ^ЗІ, коли проти украйь 
ської Армії діяли загони, 
що складалися з жидівської 
молоді. Абої те, що в 
ЧЕКА, ҐПУІНКВДвІЗИК 
их і ЗО^х роках було багато 
жидів, які часом жорстоко 
розправлялися з у к р а ї ш ^ 
ми. Aбo^ що більшість ж ^ 
дів в Україні симпатизувала 
з російськими бoльшeвикa^ 
ми або монархістами Ден^ 
кіна, а лише дослівно оіць 
ниці включилися у визвол^ 
ну боротьбу українського 
народу. Aбo^ що погроми 
робили в Україні денікінці, 
большевицькі ВІЙСЬКОВІ ВЦІг 
діли чи анархістичні eлeмe^ 
нти, але Симон Петлюра й 

Оакінчвння на crop, ij 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ПРОТИ ЦЬКУВАННЯ 
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Омелян Плешкевич 

УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ 
У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 

tscsssoss м^аіай 
fbfZjb^j aowsotceate 

У ІЗб? році, коли вперше скликано Світовий Конгрес 
Вільних Українців, Українська Панамериканська Koнфe^ 
реншя звернулася до всіх членів Конгресу „устійнити 
шляхи для скріплення та всесторонньої розбудови всіх 
ділянок українського життя у країнах вільного поселення^. 
Наша кооперація ліс згідно цього принципу, знаючи, що 
українське громадське життя можна розбудовувати і різні 
проблеми розв^зувати тільки при допомозі вистачальних 
матеріяльних ресурсів. 

У вільному світі українська кооперація розвивається 
ще від кінця Другої світотвої війни. Кооперативний рух 
правильно сприйняв змінені економічні обставини в нових 
країнах поселення і на протязі свого ^ л і т н ь о г о існування 
осягнув великі успіхи. 

Праця українських кооператив ведеться відповідно до 
сучасних вимог і користується модерними технологічн^ 
ми засобами діло ведення, як компютори і нові форми 
інвестицій та рекляму для свого росту. 

У кожній країні поселення створено центральну 
Крайову Раду, а головне представництво кооператив 
оформлено в Українську Світову Кооперативну Раду 
СУСКРК щоб діяти, як цілість і виступати з одним 
ідеологічним обличчям. УСКР ще на першому конгресі 
включилася у працю СКВУ, створюючи кооперативну 
комісію при ескретаріяті СКВУ. Існування цієї комісії 
затверджено офіційно ІО^о травня І^б^ року. 

Співпраця УСКР і СКВУ стає щораз сильніша. Із боку 
УСКР це виявляється у формі підтримки бюджету СКВУ, 
а натомість СКВУ закликає українське громадянство 
включатися в українську кооперацію. 

^ 

У l?SS році український кооперативний рух далі 
розвивався і скріплював свою позицію в українській 
громаді. Українські кооперативи діють у трьох країнахі 
ЗСА, Канаді й Австралії. Загальна кількість кооператив 
зменшилася із її на бві три кооперативи у Клівленді 
oб ,єдналися, і дві кооперативи у Вінніпегу, друга в 
Аргентині, припинила свою діяльність. Та назагал 
членство і капітал українських кооператив збільшився у 
lQSS роції Найкращим мірилом висліду довголітньої 
діяльносте є т. зв. резервний фонд, який на день ЗЬго 
грудня l^SS року нараховував суму Зб мільйонів долярів. 
У загальному нижчеподані табелі ілюструють порівнял^ 
ний ріст членства й оборотового капіталу кооператив. 

Слід згадати, що пропорційне відношення росту 
членів — ІЯ відсотка, а капіталу Іб відсотків, вказує на 
слабий приріст членства, як і видно у всіх наших установах 
і організаціях. У загальному, ріст оборотового кпіталу в 
lSSS році скріплює далі нашу фінансову базу і дає змогу 
давати більші услуги й користі нашій громаді. У самому 
l?SS році наші кооперативи на різні вихoвнo^гтJOмaдcькi 

У редакційній статті 
„Шевченко, що зЧгднуе нa^ 
ціюи їз ^ г о березня ц.рО є 
такі рядки і „Приблизно два 
роки тому один український 
професор літератури а х ^ 
риканського престежевого 
університету висловив у 
своїй англомовній книжці 
про Шевченка деякі завваги, 
які викликали гостру рсак^ 
цію в українському ндуко^ 
вому світі і найширших кс^ 
лах суспільства. Дехто пpo^ 
бував боронити того авто^ 
ра, що ного патріотизму, 
зрештою, не піддавано в 
сумнів. Мовляв, — Шевчеіь 
ко письменник, то професор 
літератури має академічне 
право підходити до пнсьме^ 
нника, як йому подобаєт^ 
ся. Невірний засновок і невЬ 
рний висновокп. 

Літературознавство — не 
математика і не релігія, що 
їх догми треба приймати 
без застережень. Шекспір і 
Мілтон, Ґетте і Шіллер, 
Міцкевнч і Пушкін вважа^ 
ються великими саме тому, 
що їхня творчість стимулкь 
вала літературознавців piз^ 
них ідеологічних та естепь 
чних спрямувань. 

Не знаю, яку „гостру pe^ 
акцію в українському світі 
„Свобода^ має на увазі. Я 
читала цілу низку рецензій у 
поважних наукових жypнa^ 
лах, де книжка, Грабовича 
„The Poet as МуіНтакеги 

розглядається як незвичай^ 
но цікаве і справді нове 
явище в шевченкознавстві. 
Коли ж мова про реакцію в 
„найширших колах суспр 
льстваи, то мушу із жалем 
ствердити, що ця реакція — 

в принципі нагадує бапь 
то чим цькування Пacтep^ 
нака і Солжсніцина в СССР. 
де цілі колективи ocyджyвa^ 
ли „шкідливі книги^, не 
бачивши і не читавши їх 
ніколи, на основі самого 
тільки офіційного осуду в 
пресі. Дозвольте мені пyб^ 
лічно в ідмежуватися від 
того роду цькування. 

Дивує мене і болить мене, 
що люди, які знають Шeв^ 
ченка часто тільки із в и г е ^ 
ковнх віршів у щоденній 
пресі беруться осуджувати 
молодого професора, що 
кілька літ свого життя п о ^ 
ВЯТНВ ГЛИбИННИМ ДОСЛЬТл 
женням Шевченкової твop^ 
чости. З гіпотезами проф. 
Грабовича можна пoгoджy^ 
ватися або ні, але тільки 
люди вкрай нетолерантні 
до іншої думки і зокрема ті, 
хто послідовно вороже с п ^ 
ЕШТЬСЯ до всіх спроб пiднo^ 
сити українську культуру й 
науку на вищий інтелект^ 
льний рівень, можуть дoз^ 
волити собі на шкідницьку 
роботу знеохочування мo^ 
лодих науковців до oпpa^ 
цьовування українських 
тем. 

Шевченко, не зважаючи 
на свій культ почитання 
серед українців, належить 
не тільки українському нa^ 
родові, але і світовій лiтepa^ 
турі. Якщо цього не розч^ 
міють „шанувальники иoc^ 
Taw та ще і в час його бepeз^ 
нсвих річниць то чого 
можна ждати від ворогів? 

Марта Тарнавська 

Філадельфія 

Писанка — амбасадор України 

Американське гpoмa^ 
дянство проявляє велике 
зацікавлення мистецтвом 
української писанки. Bиcлo^ 
вом цього є численні згaд^ 
ки про нашу цисавку, iнкo^ 
ли з кольоровими знімками 
в різних часописах, в пре^ 
тижевих журналах. Наша 
писанка своєю унікальною 
красою та майстерністю 
здобула собі належне місце 
в американському мистеш^ 
кому світі. Діти, молодь і 
старші радо засвоюють co^ 
бі складну техніку робле^ 
ня писанок, щоб згодом 
пишатися продуктом своєї 
акуратної та наполегливої 
праці під наглядом к о м і ^ 
тентного інструктора. ЬЦЧь 
раз частіше зустрічаємо 
майстерні або виставки п ^ 
санок, влаштовувані чужн^ 
цями. Часом їхніми мио 
тецькими виробами кори^ 
туються наші крамниці з 
дарунками. 

Окреме зацікавлення п ^ 
санкою почали виявляти 
американські школи. Вони 
запрошують українських 
інструкторів до ведення кo^ 
ротких групових курсів рсь 
блення писанок у часі шкіль 
ного навчання. 

Такий курс для трьох 
кляс другого ступеня нa^ 
родної школи Мюшел у 
Бордентавні, Н. Дж., влапь 
тувала ентузіястка нашої 
писанки молода учителька 
Леся Городиська, яка засвої 
ла собі це знання в poдиннo^ 
му домі, а опісля погл^ 
била його на основі різних 
видань і відвідин мистець^ 
ких виставок. У великому 
пості кухня Лесі пepeмiня^ 
сться в мистецьку робітню. 
За кілька років наполегл^ 
вої праці наша ентузіястка 
зуміла придбати поважну 
колекцію писанок, якими 
чарує принагідних гостей, а 

також учнів. їхніх батьків та 
учителів в часі групового 
навчання в школі. 

Цього року в трьох KV^ 
сах американської школи 
найшлося аж бО добровіл^ 
ців, яких Леся поділила на 
Ю груп по б учнів, і кожного 
дня навчала іншу групу. Під 
час навчання поспішили їй з 
допомогою деякі матері, 
що самі познайомлювалися 
з нашим народним мистеїь 
твом. Дуже доном іжним і 
повчаючим став кopoткo^ 
метражинй кольоровий 
фільм, як виготовляти п ^ 
санки, Славка Новинького. 
що його з поблизької бiб^ 
ліотекн безкоштовно внзіь 
чнли. Інструкторка коро^ 
тенько розказала учням про 
історію писанки та України 
і пояснила їм ^користуючися 
трьома таблицями, симвс^ 
ліку взорів, вживання фарб 
та техніку писання. Кожний 
учень під дбайливим оком 
інструкторки намалював 
свою писанку, яка була для 
нього сувеніром відбутого 
курсу. Треба наголосити, 
що учні зі захопленням піь 
сали писанки і разом з бат^ 
ками, учителями та інстру^ 
торкою раділи своїми В,ДІ^ 
лнми спробами. 

Українська писанка стала 
популярною у школі та ce^ 
ред мешканців містечка. 
Певно, у найближчому році 
заряд школи знову влаштує 
такий курс. Наша молода 
професійна учителька, яка 
тепер вдома дбайливо п і ^ 
лусться вихованням своїх 
дітей, знайшла успішний 
спосіб, як зацікавити Укра^ 
ною та її культурними здo^ 
бутками американське oтo^ 
чення і придбати приятелів 
для української справи. 

Н.Н 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ ДО УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛІ 

потреби виплатилиі в Канаді Alb,SbO дод., у ЗСА ААА,ЗІЬ 
дол., в Австралії МЬ,ІАІ дол., paзoм^ овУ.ІЗЗ долярів. 

Майже один мільйон долярів отримали українські 
церкви, товариства, організації, преса, радіовиснльні та 
інші. Треба мати на увазі, що цей один мільйон виплачено 
в одному рощі Та це можливо тільки тому, що кооперат^ 
ви успішно розвиваються та втішаються співпрацею свого 
членства. Чи це не зобов^зує усіх українців у вільному 
світі включитеся в динамічний український кооперативний 
рух? 

Яку ж потенційну фінансову базу мали б ми, коли б 
наше суспільство вірило в громадсько^тосподарську 
доцільність. 

Після Першої світової війни на західніх землях 
України кооперація давала нам великі фінансові спромож^ 
ності, та разом з Церквою скріпила нашу національну 
солідарність. 

Наш фінансовий потенціял у вільному світі, господар. 
сько^фінансова спроможність наших професіоналістів, 
промисловців і ісупціі та кожного громадянина — це 
запорука нашої фінансової сили, яка повинна виявлятися в 
організованій формі, в українській установі, якою є 
українська кооперація, і таким способом сприяти всім^ 
внявамнашого уіграїнського життя у вільному caW. j g j v 
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Організація Американці в Обороні Людських 
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улаштовує 

ГРОМАДСЬКІ ВІЧА 
темою яких с 

справа Івана Дем^нюка в Ізраїлі 
Прийдіть на віче, яке відбудеться у вашій околиці 
Прийдіть і довідайтеся за найновіші подіі в справі Івана 

Дем янюка 
Прийдіть і привітайте Дітей Івана Демянюка 
Прийдіть і запевніть їх, що вони не самі, що ми всі з ними 
Прийдіть і заофіруйте їм ваші мопигви і вашу моральну niд^ 

тримку 
Прийдіть і пожертвуйте гроші на оборону їхнього батька lвa^ 

на. Якшо не маєте змоги особисто прибути, тоді пішпіть 
пожертву в залученій коверті 

ПРОМОВЦІ НА ВІЧАХі 
ЛІДІЯ ДЕМІЯНКЖ — дочка Івана Дам янюка 
ІРЄНА НИЖНИК — дочка Івана Дам янюка 
ІВАН ДЕМЯНЮК — син Івана Двм^нюка 
ЕДВАРД НИЖНИК ^ зять Івана Дам^янюка 
ІГОР ОЛЬШАНІВСЬКИЙ — голова організації АОЛПУ 
МАРК ОКАННОР — адвокат Івана Дем^нюка Іякшо 

буде в ЗCA^ 
ДАТИ І МІСЦЕВОСТІ 

ВАШІНГТОН — Пвтниця, ZS^o квітня ІЗвв, год ^ м а ввч. 
Заля Української Церкв^Памятника, azSO Гервуд 
Ровд, Н.І., Вашінґтон, Д.К. 

БАЛТІМОР — Субота, Зв^о квітня ІЗвв, год в^та ввч. Заля 
Самопомочі, ЗЗЗ Сват Бродвей, Балтімор, Мд. 

„ Треба. 
іЗакімяення зі crop lj 

головному прсдсідникові 
інше також персональне 
питання а саме, що у його 
вдачі найбільше допомагає 
йому у виконанні цих oбo^ 
іГязків. 
^„Терпеливість, терпел^ 
вість і ще раз тepпeливicть^^ 
— відповідає з усміхом д ^ 
Іван Флиси. „Я випускник 
американських шкіл і мене 
добре вивчили у кожній 
справі розважити усі „зая і 
„протии. Тому я стараюся 
завжди вислухати кожного і 
застановитися, чи він може 
однак не має слушности у 
своїх думках. А при тому 
треба старатися так повести 
справами, щоб погодити 
різниці думок і дати кoжнo^ 
му місце. Це власне вимагає 
великої терпеливости. яку я 
у тих роках ще більше виpo^ 
бив і яка мені дуже допо.ч^ 
гає у моїй праці. А втім 
завважує головний п р е д с ^ 
ник в останніх чотирьох 
роках я маю дуже гарні 
обставини в Головному 
Уряді і ми спільно пляню^ 
мо кожну акцію та спільно 
рішаємо про всі справи, що 
торкаються УНС. У нас 
немає диктаторства а 
справжнє братське товари^ 
твои. 

Тут нам якраз час пocтa^ 
вити чергове питання, щоб 
довідатися, які були cтpe.м^ 
ління Головного Уряду в 
останніх чотирьох роках і 
що осягнено. 

У відповідь д ^ І. Флис 
подас нам ряд досягнень, з 
яких на перше місце ставить 
зміцнення о б ^ н а н н я У Н С 
важливі постанови у справі 
оборони проти знеславлкь 
вання українців і фiнaнco^ 
вий зріст, який помнмо cпa^ 
ду членства стоїть краще, як 
колянебудь досі. Він 
відмічує широку допомогу 
ііля молоді у формі збільше 
ння числа стипендій, курсів, 
українознавства, курсів для 
учителів українознавчих 
шкіл. Розповідає також oб^ 
ширно про старання для 
побудови приміщень для 
старших віком союзовців. 
яке вже в найближчих тиж^ 
нях буде готове.на Coюзiв^ 
ці для прийняття перших 
мешканців. 

„Через довгі роки люди 
працювали для поширення і 
закріплення УНСОЮЗУ 
час найвищий, щоб УНС їм 
за це відплатився^, каже 
головний предсідник ..і 
одною формою такої відіь 
платн є ці гарні приміщення 
на СоюзівцГ. 

Українське Патріархальне Товариство ^ Відділ в Ню Йорку 
запрошує на 

Спільне Патріархальне Свачене 
що відбудеться в неділю, ІЬ^го травня ІЗвв p., о год. ІіЗО дня 

в Домі Українського Визвольного Фронту, ізе Друга Авеню в Ню йорку 
В програми М И С Т Е Ц Ь К А Ч А С Т И Н А 

Всту^ в.ОО дол від особи, lS.OO дол. від подружжя. 
Зголошення з оплатою вступу просимо слати на адресу і 

The Ukrainian Patriarchal Society. P.O. Вох гвб Cooper Station. New York. NY. ЮЗ?б 
шшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшяашяшшшшшяшшшшшшшшшшкшшвшшшшшовт 

ЛІТЕРАТУРНОМИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 
ІЗв Друга Авеню ^ ДІМ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ 

ГГятниця, ЗИнго квітня ІЗвв p., початок ^ма год. веч. 
Вокал ьнсь Му зичний Ансамбль при Т^вІ „МакІв^ 

в Ню Йорку, Н. Й. 

ВЕЧІР РОЗВАГИ 
У ПРОГРАМІ 

,,Співи, музика, бойківські і народні піснГ. 

Найближчі програмні 
З^о травня ІЗвві Вечір на пошану письменника Федора Дудка. 

Ів^го травня ІЗвЄг Гостинний виступ проф. Валентина Мороза з Торонто. 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 
Z East ?Qth Street, New York. N Y 

запрошує на 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
Ірини Цибко Филипчак 

у суботу, ЗЄ^ГО квітня ІЗвв року, о год. Т^Ій веч. 

В програмі беруть участім 

Інж. ТАРАС ГРИЦАЙ Слово про літературну творчість 
ВАЛЯ КАЛИН Художнє читання поезій 
MAPTA АННА ШРАМЕНКО Уривок з „ҐІльгамеиГ 
АВТОР .„.„.„ ^^ ПовзП — уривки з нововиданої поеми „Ахнатоим 

В музичній частині програми виступить сопрано ЛІДІЯ ГАВРИЛЮК 

На вечорі виставка графіки МАРТИ АННИ 

Після вечора смачна перекуска. Вступ — добровільні датки 

Виконано також рішення 
ЗОчм Конвенції для зaaлґa^ 
жування окремого урядові 
ця в цілі поширення пpoдa^ 
жу забезпечення. При щ ^ 
му довідуємося, що п о м ^ 
мо численних оголошень, 
не зголосився ні один украь 
нець на цей пост і треба 
було прийняти фахового в 
цій ділянці неокраїй ця. 

Тут наша розмова пepe^ 
ходить на питання зaбeзпe^ 
чення в УНС, яке своєю 
висотою дуже часто, як ми 
завважуємо, не відповідає 
молодшому поколінню у ^ 
раїнців. Саме це недомагд^ 
ння старається Головний 
Уряд тепер наладнати, в ^ 
школом молодих пpo^ 
давців і розбудовою їх сітки 
не лише на терені ЗСА, але 
й Канади. 

І знову наші питання ^ 
торкують проблему чи 
УНС це бpaтcькa^aceкypa^ 
ційна установа, чи вона гpo^ 
мадська. 

Головний предсідник 
стоїть твердо на свому пo^ 
гляді , що найважлив іша 
роля УНС є в громадській 
ділянці і таким УНС був від 
начала своєї праці. Вист^ 
чить тільки вичислити його 
досягнення на громадсьх^ 
му відтинку, його кожночас 
ну фінансову поміч, зoкpe^ 
ма на культурному полі, і 
його провідну ролю в нашій 
громаді, яку постійно вціг 
чуваеться. 

^,УНС далі непохитно 
стоїть на тому, що в гpoмa^ 
ді потрібно об^днання і 
помнмн всіх подій, які зай^ 
шли в останніх чотирьох 
роках. Головний Уряд в ^ 
користовус кожну нагоду, 
яка може довести до пopяд^ 
ку і спокою на терені ЗСА. 
СЖєднання внутрі і назовні 
— це сила УНСТ, — каже д^ 
р І. Флис. 

,,Чи ви сподіваєтеся, що 
справа цього обЧднання 
вирине знову на ЗІчй К о ^ 
венції та буде широко д и ^ 
кутована? І які проблеми, 
на вашу думку будуть пору^ 
шені на кoнвeнцiї?,^ — п ^ 
таємося. 

„Ми побачимо на під. 
ставі дискусії, що людям 
потрібно і як стоять справи 
у нашій громаді. Побачимо 
також, як делегати оцінкь 
ють нашу працю в Головно 
му Уряді та які мають до 
нас побажання. Деякі з тих 
проблем були вже затро^ 
нсні на зборах відділів для 
вибору делегатів, але в цілій 
ширині почуємо думки їх 
щойно в часі Конвенції при 
кінці травняи 

..Чи не думаєте, що буде 
піднесена також поруч з 
іншими братськими cпpaвa^ 
ми проблема культурного 
вкладу УНС в нашу грома^ 
ду? На цю тему появилося 
вже досі декілька статтей на 
сторінках „Свободи^, а нa^ 
певно буде їх ще більше. 

^„Мушу признати, що 
коли маю нагоду тепер гo^ 
ворити із членами та делега 
тами, в часі своїх поїздок в 
терен, вони висловлюються 
дуже прихильно про „Cвo^ 
бодУ та про інші видання 
українською мовою як про 
працю УНС для вдержання 
української субстанції.и 

Ми з пиємністю слухаємо 
того прихильного для нас, як 
члена редколегії cтвepджe^ 
ння і висловлюємо надію, 
що саме вдержання за всяку 
ціну того єдиного украшсьг 
кого щоденника, що пoяв^ 
лясться вже ЧІ роки, буде 
постановою делегатів на 
черговій З Ми Конвенції. Це 
б^іо першою постановою 
творців УНСоюзу і безпере 
біґшу появу „Свободии во^ 
ни вважали головною пpa^ 
цею для громади. 

З таким бажанням ми 
закінчуємо нашу розмову. 
Пращаючнсь, пригадуємо 
д^р І. Флпсові, що хоча не 
було нам легко знайти м о 
жливість для цієї пстрічі, 
наші дороги перетялися в 
останніх лнях таки N двох 
автах, що минули себе на 
автостраді . П р и г а л у є м о. 
що ми трубкою давали про 
cvtv знати, виминаючись, 
але безуспішно, бо я^р І 
Флис не реагував. 

..Я ніколи в часі їзди не 
звертаю на нічого уваги, 
тому, що я молюсяЛ F̂ î ^ 
повідає СПОКІЙНО ГОЛОВНИЙ 
предсідник. 

А ми думаємо, ню може 
саме ці молитви д о т ^ и ^ 
гають йому у його праці для 
УНСоюзу. з цим і ллн у ^ 
раїнськоі громади. 

Професіоналіст М. Каменецький 

Серед нашої молоді пoc^ 
тійно збільшується кiль^^ 
кісгь студентів, які закінчи^ 
ли університети і стали фa^ 
хівцями в різних ділянках 
техніки, науки, культури, 
мистецтва. Здобувши відпо^ 
відну освіту, вони стають в 
ряди наших наукових, кул^ 
турних і громадських oди^ 
ниць як нова генерація. 

З^оміж цьогорічних rpa^ 
дуантів вибився Марко Ю^ 
мснецький, який отримав 
диплом інженера^лектронь 
ка в Каліфорнійському уні̂  
верситеті у Дейвис. 

Марко Каменецький нa^ 
родився у Стактоні, Каліф. 
Він є сином д ^ а Леоніда Kâ  
менецького і Уляни з Н і м ^ 
ловичів. У своїх студіях був 
постійно в числі визначних 
студентів. Марко добре вo^ 
лодіс українською мовою, 
що є заслугою родинного 
оточення. Його найбьт^ 
шим зацікавленням є ком^ 
пютор і над його yдocкoнa^ 
ленням він працює інтенсив 
но у знаній фірмі ІБМ. 

Крім фахової праці М. 
Каменецький любить м у з ^ 
ку і спорт. Грає на фopтeпiя^ 
ні і є добре тренованим лe^ 
щатарем і тенісистом. 

М. Каменецький 

Можна сподіватися, що 
його майбутня праця у piз^ 
них ділянках електроніки 
принесе не тільки користь, 
але й славу для нашої нації. 

К. Н. 

КИЇВСЬКЕ радіо повідомило в одній з авдицій, що склад 
населення України за національностями є такий, українців 
—ІА відсотки, росіяни — її, білоруси S, інші націонал^ 
ності І^жиди, поляки, молдавани, грузини, вірмени тошхО 
^ З відсотки. Населення республіки Nro січня ІЗвб року 
становило Si мільйонів. Кількісний складі українці — 
П,Ш, ООО росіяни — І І,ОІІ,ООО, білоруси — ^ІО.ООО.інші 
національності — півтори мільйона. 

Китайські... 
^Закінчення зі crop. D 

проголошенням вiйcькoвo^ 
го стану. 

Доля реформ невідома. 
Партія може їх припинити 
кожного дня, але не може 
знищити їх наслідків, нaca^ 
мперед психологічних. Пo^ 
ловина рідні членів ЦК 
КПК вчилася за кордоном, 
зокрема в ЗСА, немало з 
них відмовилося вернути на 
батьківщину і залишились в 
Америці. 

Тепер питання стоїть так 
— хто переможе? Маоісти, 
яких ще досить при владі, 
чи комуністн^прагматики, 
для яких ідеологія не мас 
першорядного значення. 
Щороку до Китаю повертає 
чотири мільйони китайців 
із капіталістичних країн, 
часто там вивчених. 

Усе ще можливе порозу^ 
міння з СССР, чого тепер 
дуже хоче Горбачов. Маої^ 
ти можуть пожертвувати 
ВЧтнамом і Афганістаном, 
що їх опанував Совєтський 
Союз, однак Китай ніколи 
не погодиться на васальну 
залежність від СССР. Cпpa^ 
ва харчування у Китаї знaч^ 
но краща як, наприклад, у 
Польщі. МІяса обмаль, не 
завжди всім вистачає, але 
по нього не стоять так довгі 
черги як у Польщі. 

Щоб у розвитку дігнати 
Тайван , Китай пoтpeбyвa^ 
тиме Ю років. Китайська 
армія мало боєздатна, вe^ 
ликою державою Китай 
вважати не можна. Одначе 
китайський уряд не наївний 
і не хоче бути мірилом нeз^ 
годи між ЗСА та СССР. 
Щоправда, Вашінгтон не 
думає відкомунізувати К ^ 
тай. Все. що хоче кожен 
американський Уряд — це 
зробити Китай потенцГялЬг 
ною загрозою Москві. Тсь 
му „китайську картум Ba^ 
шінг тон завжди тримає а ^ 
гуальною, хоч таку акту^ 
льність зменшують біжучі у 
світі події, як, наприклад, 
політика зменшення кому^ 
ністичного впливу в Півдс^ 
ній Америці. Виразним co^ 
юзннком ЗСА Китай ледве 
чи коли стане, але і на „ск^ 
пЬрти комунізму поза свої 
кордони не йде. 

У Китаї все таки помічасв 

ться лібералізацію ПОЛІТЇГЬ 
ного і культурного життя. 
До Китаю несміливо і о б ^ 
режно наближається eвpo^ 
пейськнй джаз і рок Наґь 
більш відважні китайські 
дівчата парадують вулиця^ 
ми у незвичайно вузьких і 
довгих сукнях із глибоким 
розтином і на високих шпії^ 
льках^бцасах черевичків. 
Не переслідусться і пнм на 

обличчі в публічних місцях. 
Широко розповсюджені 
ювелірні вироби не дуже 
дорогі. Заповіджено відкри^ 
ття міжнародного aвтoмo^ 
більного сальону з люксу^ 
совими західніми мoдeля^ 
ми. Телевізія пропагує л е ^ 
ції вальса, фокстрота, чa^ 
ча... Є одна година найн^ 
вішої європейської музики. 

Китайські дівчата за дo^ 
рогу ціну купують еротично 
фантастичну французьку 
білизну з Гонконгу. Одначе 
й досі в Китаї живе бО мільг 
йонів селян в голоді і ледве 
зодягнені. Найбільш визвo^ 
леним містом є Кантон, де 
вулицями походжають 
справжні китайські красуні. 
Вузькі очі тих красунь d W 
помилконо виявляють rpo^ 
шовитих європейських ту^ 
ристів. У Кантоні танцкь 
ють модерні європейські 
танці, є дискотеки і конку^ 
си краси. Недавно конкурс 
краси виграла працівниця 
готелю Мала міцну п о ^ 
тать і фантастично високу 
зачіску. Зачіска була пoтpiб^ 
на, бо дівчина була дуже 
малого зросту Нагороди за 
красу були електрична 
лямпа на стіл, вазон квітів і 
сушарка на волосся. Гpo^ 
шей не було як не було загь 
рошених виступити у фі.т^ 
мі. Крім вроди жюрі звcp^ 
тало увагу на неологічну 
свідомість кандидатки на 
красуню. Кандидатка тa^ 
кож мусіла бути членом 
комуністичної партії. 

Секретар комуністичного 
союзу китайської молоді 
заявив в інтерв^, що кита^ 
йська молодь стремить до 
елеґанції та вроди. На пит^ 
ння чому до краси ^відповів, 
що фізична краса цесю^ 
вол високого рівня життя 
розвиненого суспіл ьства. 
Ще недавно нареченим було 
заборонено стати до ш.^^ю^ 
бу в білій сукні. Тепер біла 
шлюбна сукня життєва мрія 
кожної молодої китайки. 
Часто відбуваються покази 
європейських мод. які мa^ 
ють великий УСПІХ 

СЕНАТСЬКА КОМІСІЯ ФІНАНСІВ погодилася на 
компроміс, який Дозволятиме стейтовим і місцевим 
урядам видавати більше бондів, звільнених від податків 
Оподаткування бондів принесло б федеральній скарбниці 
на S.б більйона дол. за ЇГЯІЬ років Ця пропозиція сен. 
Дейвида Дюренбергера коштуватиме федеральну cкapб^ 
ницю І. І біл. дол. більше, ніж пропозиція сен. Роберта 
Пеквуда. 

ZS^o квітня lSSS року 
помер а Едмонтоні, Канада 

сл. п. 
ЮРІЙ СТЕФАНИК 
У болючу річницю його смерти буде відправлене 

ПОМИНАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ 
в церкві св. Трійці у Вашінґтоні, Д. К. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМЯТЬІ 
ДРУЗІ 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
Дорогого МУЖА 

бл. п. 

ЙОСИПА СЕНЕТИ 
Щ О відійшов у ВІЧНІСТЬ Z^ro квітня ІдвЗ року 

відправиться відправиться 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 
в церкві св. Мнхаїла в Ню Гейвені, Кони, 
дня Z^ro квітня І SSe p., о вЧй год. ранку 

Жертвую в п а м ^ ь Покійного свого Мужа 
ЮО.ОО дол. на ПАТРІЯРХАЛЬНИЙ ФОНД 

Торем прибита — 
дружина ТАНЯ БЕРЕЗА^ЕНЕТА 

Управа Станиці СУВА в Чикаго, ілл. 
ділиться з Громадянством І Побратимами 

сумною вісткою, що а. З. іввв року відійшос у ВІЧНІСТЬ 
після тяжкої недуги, на в?.му році життя, 

наш Побратим, 

СОТНИК 
. , Александер Вдовиченко 

Опечаленій Дружині І Родині складаємо найглибше 
співчуття. 

УПРАВА С Т А Н И Ц І 

З невимовно глибоким смутком повідомляємо 
нашу Родину, Приятелів І Знайомих, 

що у петлицю, Ів^го квітня ІЗвв р. вранці, несподівано. 
відійшов у Вічність 
наш Найдорожчий 

МУЖ. БАТЬКО. ТЕСТЬ і ШВАҐЕР 

бл. п. 
ОЛЕКСАНДЕР 
ГРОМОЦЬКИЙ 

ПАНАХИДА відбулася у неділю, ЗО г̂о квітня ІЗвб p.. 
о год М и веч. у похоронному заведенні Hines Rinaldi і і BOG 
New Hampshire Avenue. Silver Spring. Md 

ПОХОРОН відбувся у понеділок, ?vro квітня ІЗвб p.. о 
год З ЗО з похоронного заведення на Український Націо 
нальний Цвинтap^Пaм^ятиик, Cedar Hill Cemetery Washlng^ 
ton. D C 

Горем прибитії 
ХРИСТИНА — дружина 
ОЛЕКСАНДЕР — син 
ДІЯНА — дочка 
ДАРІЯ І ЛЕВ ЛОМИШІ — теща І твст^ 
МОТРЯ ЛОМИШ — швигерка 
та ближча І дальша Родина 

Замість квітів просимо складати датки в його пам ять на 
будову помісноі церкви Пресвятої Тройці у Silver Spring. Md 

МАЙЖЕ ОДНА третя з усіх lS американських бомбовн^ 
ків БФЧ І І, які брали участь в бомбардуванні військових, 
комунікаційних і терористичних обЧктів в Лівії, не 
справилась зі своїм завданням і не скинула бомб на 
призначені їм цілі,що, очевидно, зменшило Наземні 
знищення Лівії. Речник Пентагону Роберт Симс пояснив 
кореспондентам, що Департамент оборони перевіряє 
тепер докладно цю справу, щоб встановити, що саме було 
причиною нефункціонадьности бомбовиків s 

У глибокому смутку повідомляємо Родину. Приятелів І Знайомих. 
що ТЬго квітня ІЗвб року, прийнявша Найсвятчс Тайни. 

упокоїлася у БозІ в ДІтройті. на ТО^му році життя. 
наша Найдорожча ДРУЖИНА. МАМА і БАБУСЯ 

бл. п. д^р мед. 

ДАРІЯ САВДИК 
з дому ГОЛОЙДА 

колишній лікар НародньоІ ЛІЧИЛЦІ у Львові, практикуючий лікар в ДІтройті 
І ДІрбори, Миш. 

ПОХОРОН відбувся а понеділок, ia.ro каггня ІЗвв р. з церкви Непорочного Зачаття 
ПДМ у ДІтройт^Гвмтрвмк, Миш. на католицький цвинтар Holy Sepulchre у Савтфілд 
Миш. 

Горем опечалені 
муж — АНДРІЙ 
дочка ^ д ^ МАРІЯ САВДИК з чоловіком ВОЛОДИМИРОМ 
внук . . МИХАСИК АНДРІЙ 
Ближча І дальша Родина а ЗСА, Канаді, АнглП і Україні 
Просимо про молитви за душу Покійної. 



С В О Б О Д А , В І В Т О Р О К , З З ^ о К В І Т Н Я І З в б Ч. TS. 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ.УКРАЇНЦИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ ТА ЙОГО ПОСТІЙНИЙ РІСТ і РОЗВк^ 
ТОК Є НАЙБІЛЬШОЮ ГАРАНТІЄЮ СВІТЛОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНЦІВ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ ТА ДO^ 
ПОМОГИ НАШОМУ НАРОДОВІ В ЙОГО ЗМАГАННЯХ ДО ВОЛІ І НЕЗАЛЕЖНОСТИ. ТЕПЕРІШНЯ К О ^ 
ВЕНЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЙНА КАМПАНІЯ, ЯКУ ВЕДЕ СОЮЗ, МАЄ НА МЕТІ ЗБІЛЬШИТИ ЦЮ ҐАРА^ 

ТІЮ. КЛИЧЕМО ВАС — СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ УНСОЮЗУ. 
У поклоні Кобзареві 

У І^З^plччя смерти Tapa^ 
са Шевченка українська г р о 
мада Ютики, Н. Й., а також 
численні гості сусідніх гpo^ 
мад Рому і Геркімеру в ш ^ 
нували І^го березня ц. р. 
національного Пророка Уі^ 
раіни святочним вечором. 

Програму відкрив , ,Зап^ 
вігом , ,

І муз. К. Стеценка, 
чоловічий хор „Сурмая із 
Сиракюз під орудою д ^ а 
Ірини Kyпpoвcькo^^Aндep^ 
сон 

В короткому вступному 
слові Я. Томич вказала на 
унікальність значення Tapa^ 
са Шевченка дія українсько^ 
, о народу. Своїм п о л у м ^ 
ним словом він пробудив 
приспану політичною нeвo^ 
лею свідомість нашого н ^ 
роду і став творцем новіт^ 
ньої української нації, в к ^ 
зуючи своїми творамиї „хто 
ми. чиї сини, яких батьків.я 

Тарас ІІІЄВЧЄНКО—це архь 
тект української політичної 
державницької програми уі^ 
раїнства, а для сучасної і 
наступних генерацій—CHV^ 
вол національної совісти і 
морального закону. Теперн 
шні борці за права України 
у цс духові діти Тараса і 
гідні його послідовники. 

У двох музичних кoмпo^ 
зиціях до слів поста „Думи 
моР муз. Сніжного і „Вітер 
віс^ аранж. Е. Козака хор 
„Сурма^ відтворив важкі 
Шевченкові роздуми в пiв^ 
нічній московській столиці, 
болючі переживання і тугу 
і.і Україною серед чужого 
оточення. 

Докладніше про життя і 
ішогр ге 
со ПфбуЗ 

доповіді студент Мирон Pa^ 
бій. Послуговуючися цитa^ 
тами з поезій Шевченка, 
доповідач змалював духо^ 
вість Шевченка, іНогонепс^ 
горну любов до України, 

творчість нашого генія г ^ 
ворив у чітко побудованій 

його повсякчасні намагання 
рятувати свою націю від 
загибелі. Звернення Шевчеі^ 
ка до своїх земляків, його 
палкі заклики до „єдинo^ 
мислія і бpaтoлюбiя ,^ до бс^ 
ротьби за волю України 
пронизують усю поетову 
творчість і с такі ж гостро 
актуальні тепер, як були иів^ 
тора століття тому. 

Після доповіді учень ce^ 
редньої школи Кривоніс 
прочитав поему „Розрита 
могилаи. 

І знову хор ,,Сурма,ч п р ^ 
гадав незабутній Шевченків 
шедевр „Садок вишнсвиїТ, 
муз. А. Гнатишина, ідо кo^ 
льоритним cпoгaдoм^мipa^ 
жем чарівного українського 
села оживив поетові на мить 
сірі мури петербурзького ка̂  
земату^юрми, де він пере^ 
бував тоді напередодні cвo^ 
го присуду і заслання. І ше 
неперевершений трагізмом 
образ долі України „Встас 
хмара з^а лиману^ в а р а ^ 
жеровці В. Ємдя, що потря 
сае слухачами до глибини 
ші. 

На закінчення програми 
відома з рсцитаторського 
хисту і мистецької передачі 
поетичного слова Волод^ 
мира Смик прочитала п р ^ 
красний Пролог до поеми 
,,Неофіти^ з його зворушліь 
вою молитвою до Божої 
Матері. 

Національним гимном 
закінчено цей вечір пошани 
і вдячности національному 
генієві вечір, що повинен 
дати цілій громаді і кoжнo^ 
му зокрема духову поживу 
і силу іти гідно назустріч 
нелегким проблемам єміґр^ 
ційних буднів. 

Хорові „Сурмаи aкoмпa^ 
ньювала Стефа Г о ж а ^ Ч ^ 
льничук. 

Я. Т. 

Тенісові турніри на Союзівці 

Гснісова ланка УСЦАК, під проводом інж. P o v ^ 
на Ракочого. ст,. подас до відома, що на літній сезон 
на Союзівці запляновані такі турнірні 

А^го липня ^ УСЦАК^Схід 
o^lt^ro серпня — Подвійні гри 

ІЯ^о серпня — Nro вересня ^ 
Крайові чемпіонати УСЦАК 

І ^ І З ^ о вересня — Запрошеневий УНС 
l$^l^^^гo вересня Подвійні гри Пласт 
Д ^ г о жовтня — КЛК 

Still available 
SAGA OF UKRAINE 

AN OUTLlNE HlSTORY 
vol. l THE AGE OF ROYALTY 
vol. Z THE AGE OF HEROlSM 

Кожний том no MOO fKoMfuwr ІЛЩ 
Кошти пересилки включені в ціну 

ІАнглійською мовЬюї 

А в т о р М и р о н Б. К у р о п а с ь 
Замовляти 

S V O B O D A BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street ^ Jersey City. N J О?ЗОг 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції цпя 

І П о ш и р ю в а н н я п р а в д и п р о У к р а ї н у 
І. П о б о р ю в а н н я о ч о р н ю в а н н я та з м е с л а в л к ь 

вання укра їнц ів 
З. О б о р о н и г р о м а д я н с ь к и х п р а в у к р а ї н ц і в 

Пожертви просимо пересипати чеками або пош^ 
товими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c о Ukra in ian N a t i o n a l Assoc ia t ion 

ЗО M o n t g o m e r y Street , Jersey Ci ty , N J О?ЗО? 
враз із виповненим вирізком цього заклику 

Просимо подати суму пожертви, своє їм я п р ^ 
вище та адресу 

Сума пожертви S 

їм я та прізвище 

число дому вулиця 

стейт поштовий КОР 

Загальні збори У CO ,, Тризуб^ у Філядельфії 

З участю понад ІОО членів 
відбулись в неділю, ^ г о 
березня ц. p., Зб Загальні 
збори УСО „Тризуб^ у Фьі^ 
дельфії. 

Після вшанування и а м ^ 
ті членів, що недавно відіґшь 
ли у вічність довголітні^ 
го секретаря мгра С. Ноінь 
женюка. який до останніх 
хвилин життя трудився дня 
добра ,,Тризубаи. інж. Ромаг 
на Литвина, члена Koнтpo^ 
льноі комісії, дир. М. Алех^ 
севича, І Часина, М. Лужніь 
иької. Я. Палатайка, Р. Шве^ 
да. інж. О. Турчина та В. 
Жука—пристугілено до дшек 
вих нарад. 

Вибрано Нову Управу. її 
втрете очолив інж. Богдан 
Сірий, який від молодих po^ 
KJB бере активну участь в 
тризубівській діяльності^ 
чи то як змагун. пізніше як 
довголітній член Управи, а 
останні два роки як голова 
спортово^иховної інстит^ 
ції Філядельфії. 

Тут варто пригадати украг 
інській громаді, шо завдяки 
його ініціятиві закуплено 
тризубівську оселю в Гop^ 
шем, з якої користає ціла 
громада. 

В своєму зверненні до npiv 
сутніх переобраний голова 
накреслив плян праці на 
Іовб рік. Цей плян включає 
посилення збіркової акції, 
викінчення танцювальної 
арени та будову гаражу. Ьy^ 
дівельні пляни будуть зpea^ 
лізовані цього року завдяки 
фінансовій допомозі Украп^ 
ського Народного Союзу 
та Української Щадниці уФг^ 
лядельфії. Він висловив пo^ 
дяку цим двом інституціям 
та закликав членів cпoмaгa^ 
ти ті організації, які cпoмa^ 
гають , ,Тризуб^. Рівнож 
склав подяку голові Украї^ 
ського Інженерного Товариг 
ства інж. Євгенові Зиблiкe^ 
внчу. молодшому, за уфун^ 
дування системи coняшнo^ 
го огрівання на Тризубівці 
Інженерним Товариством у 
Філядельфії, та попросив 
мгра Мирослава Петрова 
передати подяку екзекутиві 
..Провидіння^ за щорічне 
фундування спортових нагч^ 
род. 

Найиільше уваги на збo^ 
рах присвячено найновішій 
тризубівській збірковій а ^ 
ції, так званій ланцюговій 
системі, при допомозі якої 
..Тризуб^ плянус позбутися 

УВАГАІ УВАГАІ 
У серн видань 

НауковсиДослідного Інституту ім. О. Ольжичл 
та Дослідного Інституту їм. О. Ольжнча в ЗСА 

появилася друком нова оагатоілюстрована книжка про 
діяльність ОУН на землях України в роках ЮЗбМЗ^Д г. н. 

НА ЗОВ КИЄВА 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНИ 

ЗБІРБИК СТАТТЕЙ, СПОГАДІВ І ДОКУМЕНТІВ. 
Піп редакцією 

К. Мельника, д ^ а Олега Лащенка та Василя Вериги 
Книжка має ЗДЗ сторінки, у твердій оправі, з гарною кo^ 

льоровою обгорткою в Канаді й у ЗСА коштує ЗЗО ОО, а в м ^ 
кій оправі SZS ОО 

Ця нова публікація є дуже на часі, бо в ній є цілий ряд 
свідчень не про коляборацію націоналістів з німцями, але 
якраз навпаки, як націоналісти воювали й гинули з рук нiм^ 
ців. обороняючи інтереси українського народу 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобовязує б^ стейтового 
податку 

ЗАМОВЛЯТИ 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street ^ Jersey City, NJ . О?ЗОЗ 

шшшштшчшшшшшшшштшчшцштш 

УвагаІ НОВЕ ВИДАННЯ УвагаІ 

ІЛЮСТРОВАНА БІБЛІЯ 
ДЛЯ МОЛОДИХ 

Старий і Новий Завіти 

УНІКАЛЬНА КНИГА МАЄ. 
Розмірі Ю х Th Сторл SZO Тверда обгортка. Мали 

Кольорові ілюстрації. Цінаї ZO.OO дол. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобовязує 

всз стейтового податку. 
ЗАМОВЛЯТИі 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgome у Street ^ Jersey City. N J . ОУЗОЗ 

Окружний Комітет Відділів УНбоюзу 
у Вілкс Беррі, Па. 

повідомляв, що 

в неділю, З^ГО КВІТНЯ ІЗвб p., О ГОД. З^Й ПО ПОЛ. 
в залі УКЦеркви св. Володимира 

при Зербе Авеню, ЕДВАРДСВИЛЛ, Па. 
відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
До участи в зборах запрошується Відділових урядовців і дe^ 

легатів на ЗЬшу Конвенцію наступних ВІДДІЛІВІ 

П, З і в — Н а н т і м о к , ЗО — Б р а с л а в , вв. ZZZ і І в З ^ 
В і л к с Б е р р і , І в в — Е д в а р д с в і л л , ЗЗв — С а й р а 

ПРОГРАМА НАРАД 

Відкриття 
Вибір Президії для переведення зборів 
Відчитанмя протоколу з минулих Річних Зборів 
ЗВІТИ членів Управи і Контрольної Комісії 
Дискусія над звітами і їх прийняття 
Вибір Управи і Контрольної Комюіі 
Слово члена Головного Уряду СТЕПАНА ГАВРИША 

в Запити до члена Головного Уряду 
З Схвалення лляну праці на біжучнй ІЗвб рік 

і О Внески і запити 
і і Закриття нарад 

У зборах візьме участь — 

С т е п а н Г а в р И Ш , головний організатор УНС 

За ОКРУЖНУ УПРАВУ 

мґр Ромам Дяків І и н Блищак Василь Ствфурин 
голова почесний голова 

Катврмна Пугач, касир 

секретар 

свого великого заборг оваїь 
ия. 

Голова звернувся через 
членів до цілої української 
громади, щоб громада вклкь 
чнлася в цю благородну 
акцію. На його заклик части^ 
на членів на місці зложила 
свої датки. Подав до відома 
шо з тепер зібраних датків 
зліквідовано дoвгoтepмiнo^ 
ву позичку в сумі S.OOO дол., 
затягнену на додаткове к у ^ 
но землі. 

Приємно відмітити, що 
Горожанський Клюб у Брь 

толю, який був змушений 
зліквідуватись, призначив 
для розбудови „Тризубая 

ІО,?ЗО дол. 
На Загальні збори пpибy^ 

ла колишня управа клюбу, 
яку представив присутнім 
інж. Ігор Чижович. Чек на 
повищу суму під загальні оп. 
лески присутніх вручив кo^ 
лишній голова згаданого 
клюбу інж. Б. Сірому, який 
в імені всіх тризубівців п о д ^ 
кував управі клюбу за їхній 
дар. 

Завдяки вмілому прова^ 
женні зборів вибраною пpe^ 
зидісю в складіг інж. І. Скіра, 
предсідник, інж. М. Борещ^ 
кий, заступник, д^p Я. ї ^ 
чай, секретар, полагоджено 
багато справ. Збори були 
ділові й короткі. 

Ярослав Качай 

„Спартанки^ відбули курінну нараду 

„ Спартанки^ під час ради в Гантері 

В днях ^^тo і ^ г о березня 
ц. р. у пенсіонаті „Карпатии 

родини Шевчуків в Гантері, 
Н. И., І^ий курінь УСП.ок 
,,Спартанкии відбув свою 
чергову курінну раду, в якій 
взяло участь біля SO осіб. її 
учасницями були мами, дiв^ 
чата, студентки і молоді 
професіоналістки, які прибу. 
ли навіть з далеких Чикаго 
й Торонто. 

Курінь „Cпapтaнки^, був 
заснований в lQSS році і сьсн 

годні нараховує ?О aктив^ 
них членок і прихильниць. 
Його провід під сучасну пo^ 
ру знаходиться у Ню Й о ^ 
ку, але його членство живе у 
різних українських г р о м ^ 
дах ЗСА й Канади. 

Під час нарад обговоркь 
вано курінний правильник, 
оформлення сеніорського 
куреня „Спартанок^ та плян 
праці на біжучий рік, включ 
но з переведенням Свята 

Ю р і я в Торонто і на ^,Boв^ 
чій Т р о п Г в Іст Четемі , Н. 
Й. 

Уступаючу курінну к ^ 
манду очолювала ст. пл. 
Рома Леуш, а цьогорічну 
очолила Віра Чума. До неї 
ввійшли також Стсфанія 
fOyHRj Павлншнн, Алріяна 
Лучечко і Хрнстя Чура. 

ст. пл. Алріяна Лучечко 

Ще про... 
іЗакінчвння зі стор. ?j 

уряд УНРеспубліки п о б ^ 
рювали погроми, при чому 
до українського уряду нале^ 
жали також нечисленні oco^ 
би жидівської національно^ 
сти СМарголін, Красний, 
Гольдельман тощо^. Проте 
жидівські кола не згадують 
про погроми дснікінців чи 
большевиків, але всю вину 
складають на українців. Сп^ 
же, говорять такі особи, що 
починають мати антиж^ 
дівські настрої, треба попь 
дитися з тим, що жиди є 
нашими ворогами і відпов^ 
дно до того устійнити нашу 
тактику супроти жидівс^ 
ких кіл. 

Проте, якщо такі настрої 
починають опановувати пe^ 
ресічну українську гpoмaд^ 
ську масу, то на такий шлях 
не можуть піти провідні 
українські політичні і гpo^ 
мадські кола. В націонал^ 
ній політиці треба кepyвa^ 
тися не хвилевими сант^ 
ментами й емоціями, але 
засадами нaцioнaльнo^дcp^ 
жавної рації. Неприязнь, 
якщо не сказати ворожість, 
жидівського суспільства до 
української нaцioнaльнo^ 
державної справи є для нас 
безумовно дуже шкідлива. 
Мусимо і далі шукати таки 
шукати, можливостей yкpa^ 
інсм^жндівського порозу^ 
міння. Мусимо спробувати 
переконати жидів, що ім 
нема чого боятися вiднoв^ 
лення української сувере^ 

ної держави. Якщо така 
держава постане, то в ній 
буде запевнене жндівськь 
му населенню України 
повну свободу і повне рів^ 
ноправство — на зразок 
націонал ьно^ерсональної 
автономії , як то було за 
Української Народної Р е ^ 
пуоліки в роках ІФІ?оЗД І, 
щоб не бути голослівним і 
не складати лише принадних 
обіцянок, скажімо лише од^ 
неї Україна запевнить повну 
свободу жидам в Україні хоч 
би вже тому, що вона не буде 
такою сильною державою, 
як нинішня pociйcькo^coвє^ 
тська імперія, і буде з м у ц ^ 
на рахуватися з державами 
демократичного Заходу і з 
державою Ізраіля, яка наг^ 
вно стане дуже поважною 
силою тоді, коли зникне її 
ворог, що ним є СССР. 

Отже,реасумуючи, не звa^ 
жаючи на те, що ми зрозу^ 
міло огірчені участю жиді^ 
ських кіл в антиукраїнській 
кампанії, ми повинні і далі 
шукати контактів з жидівс^ 
кими колами. Нам видаєт^ 
ся, що найлегше буде нам 
порозумітися з тими особ^ 
ми жидівської націонал^ 
ности, які не так давно п р ^ 
були з СССР і будуть ще 
прибувати. Правда, ми вже 
маємо контакти з такими, 
власне, особами, хоч би 
назвати Мя Я. Сусленськс^ 
го й інших йому подібних. 
Одначе, мені здається, що 
Я. Сусленський не зумів 
здобути для себе широкого 
признання в Ізраїлі і серед 
жидівських кіл в Америці і 

Ф HELP WANTED Ф 

АДМІНІСТРАЦІЯ „СВОБОДИП 

ПРИЙМЕ ПРАЦІВНИКА 
ДО ВІДДІЛУ ОГОЛОШЕНЬ 

Знання української І англійсько? мов oooetoKoee. Платня аа^ 
лежна від кваліфікацій. Добрі умовини праці і бенефіти. 

Надсипати резюме доі 

^VOBODA^ 
ЗО Montgomery Street, Jersey City. N J . О?ЗОЗ 

С О Ю З І В К А 
потребує працівника на цілий рік 
Д О КАНЦЕЛЯРІ Ї С О Ю З І В К И 

Платня після умови. 
ГОЛОСИТИСЬІ 

SOYUZIVKA 
UNA Estate 

Kerhonkson, N. Y. МЛАВ 
Тел.і ^Q^A^eгв^sвA^ 

Канаді. 
Мені насувається думка, 

чи не можна було б звepнy^ 
тися в справі полагодження 
українськс^жидівських сто^ 
сунків до недавно пpибyлo^ 
го з СССР Анатолія Щ а р а ^ 
ського. І в Ізраїлі, і серед 
жидівських кіл Заходу А. 
Щаранський користується 
колосальним авторитетом. 
До його голосу напевно 
прислухалися б усі його 
приятелі жидівської н а ц ^ 
нальности. А з деяких його 
слів, сказаних під час пpe^ 
сових конференцій, можна 
судити, що він ставиться 
позитивно до українців, з 
якими ділив долю в совє^ 
ських тюрмах і кoнцтaбo^ 
рах і не посуджує їх в а н т ^ 
семітизмі. Звичайно, треба 
було б познайомити A. U ^ 
ранського з історичним м ^ 
нулим, що затьмарює ж ^ 
дівсько^раїнські віднос^ 
ни. Якщо він є людиною 
великого маштабу, на що є 
всі дані, то він зможе зpoзy^ 
міти те, чого ще й досі не 
можуть зрозуміти деякі ж ^ 
дівські кОла. 

Конкретної до А. Шараї^ 
ського треба б було звepнy^ 
тися і запросити його на 
зустріч з авторитетними 
українськими колами, дaв^ 
ши йому перед тим різні 
матеріяли, що є в українс^ 
кому посіданні. Мені здaє^ 
ться, що найліпше було б, 
якби таке запрошення для 
А. Щаранського зробив 
СКВУ, зокрема його през^ 
дент ^ Петро Саварин. 

МОВА ПРО УГА 

У першій колонці допису 
дфа О. Осінчука п. з. 
..Пам^ті О. Пaнчишнн^^ 
^.Свобода^ ч. бЗ з Кго квiт^ 
ня n.p.J в трьох місцях зa^ 
мість УГА, до якої згoлo^ 
енлась Ольга Панчишин, 
помилково написано УПА. 
В іншому місці Третій pя^ 
лок знизу в другій колоннО 
мас бути не „аналітичний а 
„анатомічниГГ. ^ Ред. 

В о л о д и м и р Б а р а г у р а 

МЕЧ і КНИГА 
Історичні оповідання для 

молоді 
І п юс т раці і П. Андрусева 

І М. Михалеаича. 
Ціна І ОО йол з портом 

Мешканців стейту Ню Джерзі ю б ^ 
в язуе вЧ стейтового податку. 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
jersey City. N.J. о?зог 

Вступайте 
в члени УНС 

Q ^ a e S e U ^ і а Т в Т м Т м т і т е і і 
?R First Avenue 

Тої I ? I ? J j n ^ s ^ c 

НОВА АДРЕСА . АРКИ^ 
Зб Перша Авеню, ріг ̂ о і вулиці 

в Ню Йорку. Н И 

. ftEAL ESTATE j 

На продаж 
ХАТА 

Й милі від ^Huoter Mtn. Ski 
Ctr.M. З спальні, огрівання 

Тел.г SlMe^AWA 

о S E R V I C E Ф 

^ Ukrainian 
Restaurant 
ft Caterers 

ДО Znd AVB. tB St.J 
H.Y.. И.У. K 

гіг^зз e?es 
— PBIVATC tuaiu — 

Chrittanlnfs І Qnduioont 
Showtri . Wtddinfj 

Annivt fMnti 

Mtetingi and WiMt 

e F U N E R A L D l R E C T O R S 

UKRAINIAN U S NATIONAL 
FUNERAL ^ SERviCE 
Український Національний 
Цаинтар^Пам ятник noлa^ 
годжують асі справи пo^ 
в^зані з похороном і пo^ 
хованням в ЗСА. 

Alll Pensylvania Ave . SE 
Wafhington. DC. гС?ДЄ 

ТаЯ.і O O D See ОБЗО ̂  Days 
O D D SSS ввбД ̂  Sat.. Sun.. 

Eve. Si Holidays 
MAlL PO ВОХ АЗО 

Dunkirk. MD ZQlSA 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
В ВРОМХ. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
l iS EAST ?th STREET 
NEW YORK. N.Y.lOOOd 

яшяьаш 




