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ВІСТІ -

В А М Е Р И Ц І 
ПРЕЗИДЕНТ НІКЄОН НАЙМЕНУВАВ 49-РІЧПОГО 

колишнього крайового директора Конгресу Расової Рів
носте Джеймса Фермера на асистента секретаря здоров'я, 
освіти й добродій ностн. Фариер —' це перший відомий не
гритянський провідник, який зайняв тане високе станови
ще в Уряді Ніксона. Секретар Здоров'я Роберт Фінч зая
вив на пресовій конференції в Білону Домі, що Фармер 
„матиме голос в його Департаменті і буде зв'язковим між 
войовничою негритянською молоддю, яка почувається від" 
чуженоювід Уряду, головням чином від республіканського 
Уряду/'. Фермер заявяя, що вів старатиметься прятодат|г, 

вбогих, і вірить, що це йому вдасться. 
ОПИТУ ВАШ ДЕМОКРАТИ И НЕЗАЛЕЖНІ гадд– 

ють, що провід Демократично! Партії повинен бути в ру
ках сенатора з Массачусетс Едварда Кеняеді. Агенція 

- Публічної ОІІІНІЇ д-а ґеллупа опитувала самих демокра
тів і ствердила, що 45 відсотків опитуваних хотіли б. щоб 
на чолі Демократично! Парті! стояв Сенатор Кеннеді. 21 
відсоток гадають, що очолювати партію повинен кандидат 
на президента Гюберт Гомфрі; 17 відсотків голосували на 
кандидата на віце - президента сенатора Едварда Москі. 

s Між незалежними опитуваними 39 відсотків дістав Кен
неді, ЗО Москі, МекКарті - 16, а Гомфрі тільки 10. ^ ^ ^ 

ПРЕЗИДЕНТ ПТКСОН ІЗ ДРУЖИНОЮ 12-го лютого 
склав першу приватну візиту з Білого Дому палі А лісі! 
Рузвелт Ловтворт, щоб скласти їй побажання з приводу 
85-рІччя з дня народження. Родина Ніксоиів складала їй 
побажання вже 21 рік. Давнішими роками пані Рузвелт, 
донька президента Теодора Рузвелта. зверталася ДО Нік
сона як До „Діка". а цього року на початку візити :і вер
нулася до нього словами „Пане Президенте!" Президент 
сказав пізніше: „Я був цим збентежений, але потішився, 
коле вона по-старому звернулася до мене словами: „Нік!" 

ТРЕБА БУДЕ ЗБІЛЬШИТИ ВИСОТУ федерального 
заборгування, яке тепер дЬзволеяе законом до 365-ох біль
йонів дол. Секретар скарбу Дейвід Кеннеді заявив, що фе
деральне заборгування виносить 362.9 більйона Дол. В 

і найближчих тижнях заборгування може так збільшитися, 
що дійде до дозволено! законом висоти. Законна висота 
важна до 30-го червня 1969-го року, тому треба, щоб 
Конгрес збільшив її тепер, коли прибутки з податків не 
великі, бо найбільше люди люблять платити федеральні 
податки при кінці березня й на початку квітня, бо 15-го 

ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НАЙВИЩОГО 
НЕГРИТЯНСЬКОГО УРЯДОВЦЯ Четверта пленарна сесія у Парижі знову 

не дала ніяких вислідів 

Секретар здоров'я, Ьеаітй m 'добродійносте Роберт Фінч 
представляє в Білому Домі Джеймса Фермера, який с пер– 
ишвї негром, що зайняв високе становище и Уряді прези
дента Ніксона — пост асистента секретаря -здоров'я, осві
ти и добродійвоотн. Фармер був головою організації, що 
змагалася за рівні провів для всіх американців без ог. 

на расову приналежність. 

Париж. — Відбута в чет
вер 13 лютого ц. р. четвер
та пленарна сесія мирових 
переговорів у Парижі, що 
почалися ще в травні 1968 
року, пройшла знову без 
будь - якого успіху чи й внс– 
ліду. Тривала вона шість 
голпн і десять хвилин і про
тягом усього того чаеу-обач 

j дві сторони повторювали все 
те, що говорилося здебіль– 
віого на попередніх сесіях. 
З'єднані Стейтп Америки і 
Південний В'єтнам виступа
ли з такими чи іншими про
позиціями і противна сторо
на - - Північний В'єтнам і 
Встконґ ці пропозиції щора
зу підкликали, повторюючи 
бе.тупину свої стеоретнині 
обвинувачення, вигадки, а 
то а наклепи. Керівник аме– 

^.^М 

тнся 24-го лютого. Марінер 
квітня кінчасться реченець плачений федерального прн– AJfajoTV ваУНіі'У'к"– в ^ ' У 9е 

буткового податку 
ЛАБОРАТОРІЯ ПРИ АКВАРПОШ НА 150ЧІ АП– 

ДОНДівГЯю Норку досліджує морські тварини і на осно
ві цих дослідів можна буде знайти деякі" ліки, які будуть 
дуже корисні для лікування людей. Досліджують там губ
ку, про яку вірять, що вона безсмертна. Чому це так? 
Є там риба, морська зірка, яка може відроджувати свої 
члени. Як це діється? Морський огірок може гальмувати 
ріст пістряка в мишей своєю отрутою, але ця отрута, 
впорскнена в кров людини, може її вбити. На Сході люди 
їдять ці морські огірки без жадної шкоди для здоров'я. 
Риба трискавець („пуффер фіш") мас на своїм. хвості 
дуже смачне м'ясо, але вона мас і таку отруту, що є та
ка сильна, як отрута південноамериканських індіян на їх
ніх затрутих стрілах до луків. Науковці шукають ліків із 
морських тварин і рослин. 

СПОДІВАЮТЬСЯ ЦЬОГО РОКУ ПРОДАТИ від 9.3 
мільйона до 9.5 мільйона авт в цін країні - як заявили 
директори Дженерал Моторе на пресовій кончреренції в 
Дітройті. Минулого року продали в ЗСА 9.6 мільйона 
авт. ДиПвктор Джеймс М. Ровч сказав, що припинено пра
цю над зменшенням занечищування повітря димом із авт 
внаслідок цього, т о Уряд вніс був проти автових компа
ній скаргу за порушення протитрестового закону. Дирек
тор Ровч твердить, що автомобільні компанії стараються 
поліпшуватн авта, і тому неоправдані критики автових 
продуцентів. Дженерал Моторе в 1970 році випустить на 
ринок тип малого авта. 

працівники в Пентагоні га
дають, що президент Ніксон 
не буде зміняти тієї програ
ми протиракетної оборони, 
яку минулого року почав 
був здійснювати за згодою 
Конгресу., президент Джая– 
сон. В Пентагоні передбача
ють, що Ніксон зможе най
більше дозволити на це, 

У СВІТІ 
ПРОСОБСГСЬКЕ РАДІО „ВЕЛТАВА", що діє на те– 

рені Чехо - Словаччини з часу совстської інвазії а серпні 
1968 року, критикуючи започатковану режимом Дубчека 
демократизацію і знеславлюючи ліберальних діячів, як 
„агентів буржуазно - капіталістичних розвідок", припини
ло, в четвер 13 лютого свої передачі. Працювало це радіо 
з доручення і під керівництвом командування совстських 
збройних сил в ЧССР і ліквідації його добивалися вже 
довтїхий час не тільки чеські і словацькі студенти й робіт
ники, але також і партійні та урядові чинники. Нерегу
лярно появляється вже і видаваний совстськими військо
вими агенціями часопис „Зправи". В політичних колах ду
мають, що причиною ліквідації радіо ,,Велтава" є головно 
безуспішність веденої ним серед населення ЧССР пропа
ганди. 

В МОИТРЕАЛІ В КАНАДІ ВИБУХНУЛА бомба на 
біржі 40 мінут перед її зачнненням і спричинила великі 
матеріяльні шкоди, поранивши чотирьох осіб. Експльозія 
спричинила те, що вилетіли вікна та потріскали деякі 
стіни в будинку біржі. На щастя не було жертв в людях, 
хоч в залі було коло 400 осіб. Це вже третя бомба, що 
вибухла цього тижня. В понеділок вибухла бомба у фе– 
деральному будинку, де міститься команда збройних сил, 
ау вівторок бомба експльодувала в будинку резервістів. 

З ЕВРОПИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ, ЩО ПРЕЗИДЕНТ 
ШКСОН матиме там гаряче привітання, коли він туди 
приубде з візнтою при кінці цього місяця. Головний секре
тар Бритійсько - в'єтнамського фронту солідарносте Абгі– 
меню Манчанла заявив, що вже ооганізують гаоячі демон
страції проти Ніксона в днях 24-26 лютого. Ліві студенти 
в Західвьому Берліні заповідають, що вони старатимуть
ся перешкодити візиті Ніксона в цьому місті. Ніксона на
зивають ці студенти „агентом реакційного крила амери
канської! б'^пжуазіГ'. Т в Парижі комуністи заповідають 
демонстрації проти Ніксона. 

И ПАРИЖІ СТВОРИЛАСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОГО 
НАПРЯМКУ під назвою „Об'єднаний Антн-Сіоністичний 
Фронт". Згідно із заявою, проголошеною в пресі, завдання 
нього fhnoHTv: поборювати „жидівський вплив j сіоністнч– 
ну воавагандУ'. J „ 

Аполло 9 готовий до десятиденного 
лету довкола Землі 

Кейп Кеннеді. Флорида. 
— Крайова Аеронаатнчна й 
Космічна Адміністрація го
тується до того, щоб 29 лю
того випустити космічний 
корабель Аполло 9 із трьо
ма астронавтами до десяти' 
денного кружляння довкола 
Землі. Ці астронавти мають 
випробувати обидва косміч
ні кораблі, щоб ще в цьому 
році міг відбутися лет на Мі
сяць. В Кейп Кеннеді поча
лися приготування до випу
щення 906 фунтового Марі– 
яера в до лету в напрямі до 
Марса, якн^зіовннен поча– 

риканської делегації Генрі 
Кебот Ладж ствердив після 
закінчення цієї безвихідної 
сесії, що вона не дала нічо
го замітного. Водночас із 
цим Ладж ствердив, що він 
не сподівасться нічого пут
нього від таких публічних 
зборищ й дебет,г натякаючи 
пдм,-Шбуть^на те, що біль
ше можна досягти з допомо
гою безпосередніх зустрічей 
і секретних розмов. Не була 
порушена під час розмов 
також справа перемир'я в 
день в'єтнамського нового 
року, святкування якого по
чинається в суботу 16 люто
го ц. р. вночі. З Вашингтону 
повідомлено, ЩО, в справі 
цього перемир'я; ЗСА кон
сультуються тепер з Півден
ним В'єтнамом. 

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПІДЇОТОВА ДО 
ВЕЛИКОГО ЮВІЛЕЙНОГО БЕНКЕТУ 

У 75-Р1ЧЧЯ УНС В НЮ ЙОРНУ 
Вже тільки 

за допомогою ракети Атлас– 
Кентавр. Місяць пізніше по
летить в напрямі до Марса 
Марінер 7. Обидва вони по
летять у віддалі 2,000 миль 
від Марса. Маріиеп 6 летіти
ме полон Марса 31-го лип
ня, а Марінер 7 5-го серпня. 
Вони збиратимуть наукові 
дані про і(ю планету та фо
тографуватимуть її. переси
лаючи всі ці матеріали до 
контрольних станцій на 
Землі. Сподіваються, що в 
1.973 році вдасться випусти
ти дослідний корабель без 

Італійські комуністи засуджують, знову 
проведену під проводом Москви Інвазію 

на Чехо-Словаччину 
Сольонья. —В четвертому 

дні з'їзди' комуністичної пар
тії Італії що нараховує 
1.502.000 членів, тобто 27 о– 
гіб на сто із усіх уиравнених 
до участи у виборах в Італії, така1'загроза існувала, то 
виступав із доповіддю Кар– 
льо Галюцці, керівник за– 
кордоннополітичного бюра 
пісї партії. У своїй промові 
Галюцці заатакував дуже 
гостро, дошкульніше, як 
будь-хто із провідних діячів 
італійської компартії, прове– 

пілотів на плянету Марс, | дену в серпні1968 року Мос 
щоб він за допомогою окре-;квою `"1 u союзника ” 
мих інструментів дослідясу–": збройну інвазію на Чехф–' 
вав Марса. ' 

, чи Ніксон 
змжить програму оборонних ракет 

Вашингтон; - Провідні як довго, не будуть скінчен 
переговори з СССР про кон 
тролю зброення. У військо
вих колах твердять, .що обо
рона проти ракетирго напа
ду повинна мати на думці 
не тільки Комуністичний 
Китай, але й СССР, і тому 
вона повинна бути густіша 
від його пляиу, що заплямо
ваний проти Китаю. Тепер в 

Словаччину. Він заперечив 
рішуче висловлені під час 
.і'їзду у промовах представ
ників комуністичних партій' ставного gftfcony держав 

Совстського Союзу та Бол
гарії тезу, що інвазія була 
конечна для . . , оборони й 
охорони чехо-словацького 
соціалізму. Навіть, якщо б 

за словами Галлюцці — й 
вона не виправдувала б про
веденої інвазії. В дальшому 
Ґаллюцці атакував гостро 
доктрину Брежнєва, що „єд
ність соціялістичннх країн с 
основною і вирішальною 
для миру, навіть якщо вона 
порушує принципи націояа– 
|мИ^іІЙ)ререпиостн тісї чи 
іншої соціалістичної країни 
і що ,деколи треба посвяти
ти що ,сувіреикість язд ста– 
більвостц й безпеки соціялі– 

Ню Порк. 
один тиждень відділяє нас 
від суботи 22-го лютого, ко
ли сповниться точно 75 ро
ків з дня заснування першої 
на американському конти
ненті крайової суспільно-
громадської установи, брат
ського Українського Народ
ного Союзу. З цісї нагода в 
тому ж дні, себто в суботу 
22 лютого ц. p., відбудеть
ся в Ню Иорку в готелі „Ко
модор" великий Ювілейний 
Бенкет, ПІДГОТОВ.! До якого 
вже завершується. Програ
ма Бенкету почнеться спі
вом американського, кана– 
дійського і українського на– 
ціональнігх гнмиів, що їх за– 
інтоновус молодий наш опе– 
рови ft співак, тенор Роман 
Осадчук. ' Після молитви, 
привітальне слово скаже го
ловний предсідннк УНС Йо
сип Лисогір. Під час вечері 
будуть привіти та представ
лення почесних гостей. З 
промовами виступлять сена
тор Павло Юзик з Канади і 
репрезентант Уряду ЗСА. 
Концзртову програму вико
нає тенор Роман Осадчук 
при фортепіяновому супро
воді заступника музичного 
керівника Метрополітальноі 
Студії Джана Райова. Зак– 
тючне слово скаже один з 
найстарших і найвндатві– 
ших піонерів УНСоюзу, по
чесний член його Головно

го Уряду Роман Слободян. 
Майстром церемонії буде 
адв. Іван Флис. Бенкет за– 
кінчиться молитвою, після 
чого буде Валь Вступ на 
Бенкет і Валь коштує 15 ден 
лярів, а на сам Баль для мо
лоді три доляри. Білети в 
перепродажу можна набути 
ще в Головній Канцелярії 
УНСоюзу, або секретарів 
Відділів УНС д-ра Василя 
Палідвора і Евстахія Мана– 
цького в „Самопомочі" при 
98 Другій евсню гв адв. їв. 
Флнса при тій самій адресі, 
Василя Цюпи при 240 Іст 
6-ій вулиці та в домівці Т-ва 
„Дністер" при 119 евеніо 
„А". 

/'-Нова лікарська спеціальність -
родинний лійар 

щоб станиці, з ракетами Слн– j Конгресі виступають проти 
тінел були дещо дальше від'розміщення' протиракетних 
великих міських центрів. В j ракет Сентинел тому, що \ 
колах Пеяіаґону твердять, | важають цю оборону за но– 
що неправдоподібна g змі– внетачальну, на яку шкода 
на прогнана протиракетних видавати більше, як 5 білі,– 
обЬронннх ракет так довго, 'конів дол. 

Чикаго. — На зборах Ра
ди Лікарської Освіти при А– 
мериканськім Лі к арськім 
Товаристві та Дорадчої Ра
ди^ Лікарських Спеціальнос
тей вирішили визнати нову 
лікарську спеціяльність. я– 
кою с спеціяльність роднн– 

Зага– 
Лео– 

риканської Академії 
льної Практики Д-р 
иард І. Шапіро заявив, що 
це рішення с миленим кро
ком в історії медицини. Лі
карі загальної практики ви
школювані будуть в психо
логії, соціології та інших на– 

Заворушення негритянських студентів 
в м. Ню Йорку, Північній Каролайні, 

Висконсіні і Каліфорнії 
Ню Иорк..— В четвер вн– кознавства та катедрн еспан– 

никли заворушення негри
тянських студентів в чоти
рьох академічних школах, і 
декуди аж вояки Крайової 
Гвардії й цоліцисти мусіли 
привертати лад на терені 
університетів. В Ню Иорку 
Коло 300 негритянських І 
порторіканськнх студентів 

президента Міського Коле
джу, де перебували три го
дини, вилявши віскі і вибив
ши кілька дверей, після чо
го спокїЙнб відійшли. Перед 

ської мови. В університеті 
Дюк в Дюргемі, Північна 
Каролайна, аж 500 вояків 
Крайової Гвардії мусілн при
вернути лад після того, як 
коло 1000 негритянських 
студентів, підтримуваних 
деякими білими колегами, 
демонстрували, домагаючи– 

ного лікаря. Це зроблено яа І укпх про поведінку людини, 
це. щоб спинити той рух, я– і щоб вони могли пізнати 
кий тягнеться вже чверть ві–! емаційні причини недуг сво– 
ку, і який спричинив те, що і їх пацієнтів. Визнавши ро– 
щороку після другої світової J динних лікарів, це значить 
війни число лікарів із за–: лікарів загальної практики, 
гальною практикою, які; за спеціалістів, збільшусть– 
звичайно бувають родиннн-'ся число цих лікарів, які 
ми лікарями, зменшується дійсно будуть спеціяліста– 
на 2 відсотки. Зі всіх 300.000 ми у своїй ділянці загаль– 
лікарів в цій країні тільки | ного людського здоров'я, і 
72.000 - це лікарі загальної які матимуть привілаї, що їх 
практики. Президент Аме– мають тепер спеціалісти. 

Каґебівське товариство створил 
секцію для праці з українсь 

жіноцтвом за кордоном 
Київ. - „Новд Секція по 

роботі серед жінок створена 
в Українському товаристві 
дружби і культурного зв'яз
ку з зарубіжними країнами. 

! 
ська Жінка",. На с̂твовонні 
українського відділення все
союзного Т-іі, була заступ– 
ниця секретаря Комітету Со
встських Жінок Шнбаріна 
О. М. із Москви. Вона дала 

В зв'язку з цим 4 лютого в інструкції новій Секції, як 

Мистець-маляр Михайло Осінчук 
помер у Ню Йорку 

Ню Порк. — В четвер 13 і ч „ L . ^ ^ ^ - ^ 

товаристві відбулись уста
новчі збори, на яких були 
присутні представниці Він
ницької, Донецької, Запо
різької, Київської, Кримсь
кої, Львівської та інших об
ластей УССР. Головою пре
зидії „товариства" с комуніст 
із складу київського МВД 
Дмитрук М.В.; головою по
дібного Товариства для 
культурних зв'язків спеці– 
яльно з українцями за кор
доном с Смолич Ю. До Жі
ночої Секції „Українського 
Т-ва дружби і культурного 

треба успішно працювати за 
кордоном, себто між віль
ним жіноцтвом, у тому й ук
раїнським, окремо — між 
так зв. „прогресистками", з 
організованими і з не орга
нізованими, з віруючими в 
Бога і безвірниками тощо. 
„Радянська Україна" з 6-го 
лютого вважас, що створен
ня тісї Жіночої Секціі с 
вкладом „у справу зміцнен
ня дружби і співробітництва 
трудящих України з народа
ми зарубіжних країн". Ця ж 
газета повідомила, що зга– 

зв'язку з зарубіжігамн кра– дувана Шебаріна з Москви 
їнами" введено 35 діячок в давала інформації та інст– 
УССР, між ними для про-|рукції щодо „підготовки до 
форми надіть кілька робіт–. всесвітнього Конгресу МД– 
ннць і колгоспниць. Керува– ФЖ — міжнародної федера
ти Секцією доручено Прн– ції жінок, який мас відбу– 
ходько Н. А комуністці' тися в Гсльсінкі", Фінлян– 
редакторці журналу ,,Радян– дія. 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 
лютого ц. р. помер тут у 
шпигалі після довгої і важ
кої нед:;ги на 79-му році 

ся майже того самого, що її життя відомий український 
насИльно–-увійшли до бюра ̂ Студенти в Ню Иорку. Де– маляр - візантист. внкова– 

цісю демонстрацією студент– університеті Берклі в Кам
ська делегація переговорю–, форнії під час демонстрацій 

монстрації студентів були і;вець церковної поліхромії в щ 
в університеті Вискаисни в' старо - українському стилі 
місті Медісон, де демовег– в численних церквах на за
раяти домагаються окремих 1 хідньо - українських землях 
катедр негритянознавства. В, і на еміграції в ЗСА та в 

Канаді, співорганізатор і пе– 

вала з президентом Коледжу 
Гелегером, який не погодив
ся на всі домагання студен
тів. Негритянські й порторі– 
канські,. Студенти домага
ються створення катеДр не– 
гритя^озиивства та порторі– 

заарештовано 30-ох студен
тів, які домагаються окремої 
школи для „етнічних сту
дій". Поліція стверджує. ЩО 
якась рука керує цими да– 
ворушеннями в різних час
тинах цісї країни. 

ft 
,УКРЇЇЩСЬКИИ ТИЖНЕВИК" 
ПОЯВИТЬСЯ В СЕРЕДУ 

Англомовний „Український Тижневик", що 
завжди друкується разом із суботнішнім виданнях. 
„Свободи1^ цим разом не появляється. Він буде цру– 
кований d середу, 19-го лютого, з датою четверга 
20-го лютого, та буде присвячений 75-річчю УНСо
юзу: Замість „Укритського Тижневика" друку'гтьсн 
сьагодні літературно-мистецький додаток. 

WEEKLY ТО APPEAR WEDNESDAY 
`The Ukrainian Weekly, which usually appear у 

on Saturday, ісШ be. published Wednesday (dated Thurs
day) of next week. The issue will be dedicated to thr 
THih i(nnirersary of the Ukrainian National Association 

рший голова Асоціації Неза
лежних Українських Мист– 
ців — АНУМ, що була зас
нована 1031 року у Львові, 
співредактор його органу 
„Мистецтво", іцо виходив в 
1934-35 pp., почесний член 
Об'єднання Українських Мн– 
стців в Америці, член НТШ 
та інших українських това
риств професор Михайло 0-
сінчук. Народжений 1890-го 
року в Голошинцях на Зба– 
ражчині, студіював в Акаде
мії Мистецтв у Кракові в 19-
10-1914 роках. Творчості по
кійного була присвячена ок
рема монографія п. н. Ми
хайло Осіпчук - мистець-
маляр, із статтями самого 
мистця, як також М. Остро– 
верхи та П. Андрусева, ви
дана 1987 року в Ню Порку. 
Сл. п. Михайло Осінчук був 
рідним братом відомого ук– 

Сл. п. Михайло Осінчук 

ського діяча Д-ра Романа О– 
сінчука. Панахида за упокій 
душі була визначена на п'ят
ницю в год. 8-ій в похорон
ному заведенні Петра Яреми 
при 7-ій вул. в Ню Иорку. 
Похорон відбудеться в субо– 
т?" о год. 2-ій по пол. з похо
ронного заведення П. Яреми 
до церкви св. К)ра і звідтам 
на Український Правослаз– 

ДО 1100-ЛПТЯ 
СВ КИРИЛА 

І СВ. МЕТОД1Я 
Торонто. - Журнал оо. 

Василівн ..Світло" в числі з 
лютого ц. р. надрукував ва
жливу замітку такого зміс
ту: „Великі святкування з 
нагоди ІЮО-річчя смерти св. 
великого апостола Слов'ян 
— св. Кирила відбудуться в 
Чехо - Словаччині в місяці 
лютні. Осередком святкувань 
буде митрополича катедра в 
Олумовці та базиліка у Ве– 
леграді на Моравії. Перед 
14-им лютня елужитимуться 
триденні Іюгослуження на 
честь Святого. Мощі св. Ки
рила святково в процесіях 
будуть „їздити" до різних 
місцевосте:!. Папа Павло 
мав би видати з цього при
воду окреме послання. Ціка
во, що наша Церква, яка 
завдячує сп. Кирилові свій 
слов'янський мовний поча
ток у Літургії і азбуку, якось 
мовчить про цей ювілей". 

СїБЮ ПЕРЕДАЛО РАДІО
ПРОГРАМУ З ПЕРЕКЛА
ДАМИ З УКРАЇНСЬКИХ 

ТА ІН. ПОЕТІВ 
ВІННІІ!( Радіокорнора– 

прсіграин, присвячені поетая 
у Канаді, які пишуть не ан
глійською чи французького 
мовами. У першій програмі 
1-го лютого о год. 10 вечора 
слухачів познайомлено з пе
рекладами на англійську з 
Яра Славутича і Бориса 0-
лександріва з українських, а 
також з литовців, естонців, 
ірландського поетів. Подібні 
радіопрограми, з переклада
ми на англійську різних по': 
етів у Канаді, були передані 
10 і 15 лютого. 

В БУДАПЕШТІ ВИШИЛА 
ВЕЛИКА АНТОЛОГІЯ J IS 
РАШСЬКОГО ОПОВІДАН
НЯ УГОРСЬКОЮ МОВОЮ 

Газета „З а к а р п а т ська 
Правда" в Ужгороді, а потім 
і „Радянська Україна" з 11 
січня повідомили, що в бу
дапештському видавництві 
„Европа" щойно вийшла ч 
світ книжка українських о– 
повідань угорською мовою. 
„Украй елбеселек" („Укра
їнські оповідання") обсягом 
понад 600 сторінок. Це. по
суп, перший за всю історію 
антологічний збірник укра
їнської малої прози в перек
ладі на угорську мову. В 
ньому вміщено твори 50 різ– 

раїнського лікара і громад-іний Цвинтар в Бавнд Бруку, І ція СІБІС1 запланувала три них авторів 
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Документи нерекоі іушть світ 
Всілякими маніфестаціями і демонстраціями можна 

багато дечого досягнути, можна спопуляризувати кожну 
справу, можна дістатись на перші сторінки навіть най
більш здержлнвої преси. Але цього ще не вистачає, щоб 
добитися перемоги навіть найбільш слушної і справедли
вої справи, хоч би тільки в світовій публічній опінії. На 
це потрібно документів. 

До таких переконливих документів у користь україн
ської визвольної справи останнього часу належать у пер
шу чергу такі англомовні публікації, як Енциклопедія 
Українознавства, книжка Вячеслава Чорновола „Лихо з 
розуму", книжна Івана Дзюби „Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?", книжка Івана Коляски „Освіта в Радянській 
Україні" та ряд інших. Зокрема книжки двох авторів, які 
живуть у Совстському Союзі і яким довелося дорого запла
тити за свою сміливість, щоб сказати правду навіть у най
більш стриманій і обережній формі, себто книжки Чорно
вола і Дзюби, справили не тільки глибоке враження на 
міжнародну публічну опінію, але й стали одним Із най
більш переконливих документів української дійсности в 
совстській тюрмі народів. 

Доказом цього може послужити, між іншим, стаття 
неназваного кореспондента п. з. „Українці відповідають 
аргументами" („Ukrainians Argue Back") , що появилася 
в одному з найбільш авторитетних і почнтних журналів, 
лондонському „Економісті" з 25-го січня ц. р. Згадану 
статтю можна вважати за типову для добре поінформова
ного й об'єктивного західиього автора, який сам інфор
мує і опісля на підставі наявних документів робить відпо
відні висновки. На початку вія стверджує відомий факт, 
що „історія української державносте довгий час є ,,побо– 
євшцем" для науковців, які квестіонують або обороняють 
саму концепцію української державности. Навівши деякі 
аргументи за і проти, автор коментує, що Україна сьогодні 
навіть з теоретичною тільки суверенністю в рямках Совст– 
ського Союзу та з теоретичних конституційним правом 
вийти і того „союзу", як і зі своєю розвиненою індустрією 
та величезним обширом урожайної землі, „мас куди біль
ше права на свою національну державність, ніж багато 
із новостворених афро - азійських держав". 

Документи Чорновола, Дзюби та інших його в цьому 
переконали. 

Самогубства і з а м а х и 
Уже можна скласти довгий список політичних само

спалень і замахів у країнах так званого соціалістичного 
бліоку, в тому числі й в самому СССР. Лише для наївних 
Москва подала „вияснення", мовляв, у 1967 р. на москов
ській площі підпалив себе і згорів В. Дідик, на знак про
тесту, що його не взяли ,до боротьби у В'єтнамі" . . . Про 
самоспалення українця - патріота, колишнього вояка УПА 
сл\ п. Василя Макуха в Кисві Телеграфна Агенція СССР 
взагалі не повідомляли Про замах Ільїна в Кремлі, скеро
ваний на Брежнєва і ївших членів ЦК КПСС, повідомле
но спершу, що то був учинок божевільного, а наступного 
дня ТАСС „поправився", що то була „політична провока
ція", можливо, готуючи ґрунт для серії нових сталінського 
тилу арештів. У сусідній із „суверенною" Україною Чехо– 
Словаччині першим новітнім героєм став студент Ян Па
лах, який спалив себе в січиі 1969 р. у Празі, на площі 
іменн „Червоної Армії", а за ним пішли й інші самогуб
ства — протести проти окупації Москвою тієї країни. Полі
тичні самогубства, і то найбільше серед молоді, мали міс
це і в Югославії, в Угорщині, в Болгарії. Про багато з них 
не скоро й довідаємось. 

Що ж означають такі події в країнах „соціялістичної 
спільноти" ? 

Означають те, що міська рада чеської столиці вже 
перейменувала площу „Червоної Армії" на „площу Яна 
Папаха". Означають і те, що на теперішньому з'їзді ко
муністичної партії Італії, яка нараховує понад півтора 
мільйона членів, присутні гаряче оллескувалн промовців 
з ЧССР, Югославії і Румунії, які виступали проти наки
дання Москвою своєї волі іншим країнам „соціалістичного 
бльоку", а представник компартії СССР почув на свою 
адресу заледве кілька оплесків. У Югославії вже розпо
чалася масова підготова населення, від 16 до 65 років, до 
партизанської оборони країни, на випадок нападу СССР. 
Румунія стримано, але послідовно провадить політику від
ходу від „московського центру". Альбанія допустила на 
свою територію червонокитайських „експертів", а може й 
ракети . . . А в Україні, серед темної ночі нової валусвщи– 
ни, наростають і міцніють власні національні сили. 

ЄВГЕН ҐЕРСТЕНМАЄР 
(Кінець одної політичної кар'єри) \ 

Західна Німеччина. — Го
лова парламенту Німецької 
Федеративної Республіки Єв
ген ґерстенмаєр був вибра
ний на це відповідальне ста
новище більшістю послів і 
14 років успішно виковував 
функцію другої особи в Дер
жаві після президента рес
публіки. Поки був при владі, 
як голова уряду, Конрад 
Аденауер, Ґерстенмаср, з по
шани до старшого віком 
прем'єра, відступав йому 
"друге місце в республіці, але 
протоколярно уважав, що 
на першому місці стоїть пре
зидент, на другому — голова 
парламенту, на третьому — 
прем'єр (федеральний канц
лер) . 

Євген Ґерстенмаср приз
начив засідання парламенту 
в березні ц. р. в Берліні для 
вибору нового президента 
республіки. Цей акт він хо
тів представнія як символjoopax 
неподільної Німеччини, я к 
право парламенту федера
тивної республіки говорити 
іменем усього німецького на
роду. 

Ґерстенмаср любить уро
чисті форми засідань парла
менту і подбав також про 
певні вигоди для праці йо
го членів: у Бонні збудова
но хмародер, в якому пос
ли до парламенту мають ок
ремі кімнати і державою оп
лачуваних секретарів. Це 
дає їм можливість звільнити
ся від „каторжної роботи" 
самим відповідати на чис
ленні листи громадян - ви
борців. ' 

Таких вигід члени лондон
ського парламенту не ма
ють: там молодші посли му
сять стояти на засіданнях 
парламенту, бо старовинна 
заля не мас досить садячих 
місць для всіх членів. 

Ґерстенмаєр здобув вели
кий вплив на законодавство 
Західньої Німеччини і мас 
за собою славу учасника 
спротиву режимові Гітлера: 
покарані смертю особи, які 
вчинили замах на „фюрера" 
20 липня 1944 p., були його 
приятелями. ЩЬЇ 

Як доцент університету, 
Ґерстенмаср не одержав до
зволу на науково - педагогі
чну працю, бо нацисти пос
тавилися до нього як до не
певного. Таким чином, з по
літичних причин, режим Гіт
лера перервав університетсь
ку кар'єру Ґерстеимаєра. 
Коли б не було такої пере
шкоди, то він був би вже дій
сним університетським про
фесором і мав би право на 
пенсію. 

Відшкодування за перес
лідування, втрати й муки, 
спричинені режимом Гітле
ра, одержали різні особи ні
мецької та Інших національ
ностей після другої світової 
війни. Закон, що був ухвале
ний німецьким парламен
том, дав право на відшкоду
вання також Ґерстенмасрові. 

Але тут вийшла - „закови
ка", яка наробила в Німеч
чині великого шуму і раптом 
урвала його політичну кар'є
ру. Відшкодування Ґерстен
масрові за втрачену можли
вість стати дійсним професо
ром університету відповідні 
установи вирішили заплати
ти таке високе, що на це 
звернули увагу зосібна про
тивники голови парламенту: 
2S0 тисяч марок (70 тисяч 
долярів). Бучу зчинили пре
са і особи, що тяжко мучи
лися в концентраційних та– 

,-^ле-Лістали мале від
шкодування. 

Хоч закон стоїть на сторо
ні Ґерстеимаєра, громадська 
думка засудила призначен
ня такої великої суми із дер
жавної скарбниці за втраче
ну можливість стати профе
сором університету. В гро
мадському осуді грало ролю 
особливо те, що Ґерстенмаср 
заможний чоловік і міг би 
легко обійтися без відшкоду
вання. 

На своє виправдання Ґер
стенмаср заявляє, що його 
відмова від виплати Йому 
відшкодування стала б збро
єю в руках його противни
ків, мовляв, він не брав уча
сти в спротнві режимові Гі
тлера. Але цей аргумент не 
діє в схвильованому суспіль
стві, яке не любить, щоб лю
ди „заробляли на політиці", 
як то було під диктатурою 
Гітлера. 

Зокрема „Ґерстенмасровою 
пригодою" були занепокоєні 
члени ного партії Християн
ських Демократів: адже Ж 
восени 1969 року відбудуть
ся вибори до парламенту, і 
противники цієї партії схо
чуть використати цю „істо
рію" проти християнських 
демократів. І провід партії 
вирішив пожертвувати.Ґерс– 
тенмаером: вій мусів зректи
ся головства в парламенті 
Німецької Федеративної Ре
спубліки. На його місце ви
брано К. У. Гасселя. Це син 
повішеного в 1944 році уча
сника замаху на Гітлера. 
Новин голова парляменту 
був в уряді Німецької Рес
публіки як міиістер. 

Viator 

Людмила Коваленко 

УКРАЇНСЬКА ЖІНКА 
В ЖУРНАЛІСТИЦІ 

.(і) 

Журнал „Україна" демонструє 
спіднички „супер-міні п 

Без трафаретного наголовг 
ку „У світі жовтого дияво
ла", київський журнал „Ук
раїна" в ч. 2 з січня поміс
тив декілька фотознімок з 
Англії, ЗСА, Італй і ік., на 
яких зображено гарних дів
чат у коротких і „супер-ко– 
ротких" спідничках, з таким 
підписом: „Як запевняють 
лондонські будинки мод, про 
поновані ними сукні „максі" 
не прижилися. Молодіжною 
модою в наступному році за

лишається „міні , з тією од
нак поправкою, що стануть... 
ще коротші, їх теперішню 
„належну" довжину демона 
струс (на фото збоку) Клау5, 

дія Кардінале. І ще одне за
стереження: „нова лінія" ви
магає нині ще й довгих ру– 
вів, як це бачимо на друго
му фото". Не відомо, чи це 
вияв примирення режиму з 
„комсомолками в „міні", чи 
зміна курсу на заохочуван
ня, чи лише випадкова ін
формація. 

Слово є найбільшим ба
гатством, що відрізняє люди
ну від тварини: людина .не 
тільки думає і відчуває, але 
її уміє передавати свої дум
ки іншим. . 

Важливість слова визна
на ще в Святому Письмі, де 
в апостола Іоана сказано: 
„Спочатку було Слово, і 
Слово було до Бога, і Бог 
був Слово". Тут говориться 
про найважливіше в житті 
людства Слово — обіцянку 
спасіння, обіцянку приходу 
Ісуса Христа. Коли ц я сла
вимо Богородицю, то дякує
мо їй за те, що завдяки їй 
„слово стало тілом і явилось 
людям". 

Наш великий пророк і по
ет Тарас Шевченко, вболіва
ючи над долею простих, ма
лих людей, своїх братів-ук– 
раїиців, знав, чим може до
помогти їм. Він сказав: „І на 
сторожі коло них поставлю 
СЛОВО"! 

Понад двісті молодих і та
лановитих українських' вче
них, письменників і мистців 
караються на тяжких робо
тах у далеких таборах Мор
довії тільки за те, ті) дома
гаються права на українське 
СЛОВО в своїй країні! І не
давно Москва вислала 500,-
000 війська з танками й лі
таками на малу Чехо - Сло
ваччину тільки тому, що і 
там народ захотів вільного 
і правдивого СЛОВА! 

Сила СЛОВА величезна, а 
особливо писаного, друкова
ного слова, яке може розхо
дитися поміж десятками й 
сотнями тисяч, поміж міль
йонами людей, передаючії 
їм вірні і точні новини, нові 
думки, шляхетні ідеали. І 
люди, які шукають цих но
вин, знаходять їх і пишуть 
про них — називаються 
журналістами, тобто слуга
ми СЛОВА, слугами правди! 

Журналісток серед україн
ського жіноцтва бачимо тіль
ки на початку XX століття. 
Правда, вже в ХГХ столітті 
в 70-их роках українці в 
Києві, в очолюваній проф. 
Володимиром Антоновичем 
Старій Громаді, пробували 
видавати свою газету, бодай 
російською мовою. В цій ці
лі вони потроху набули ве
ликих впливів у газеті ,,Кн– 
евскнй Телеграф", що тоді 
належала дружині одного з 
київських професорів, Єадо– 
кіі Гогоцькій. І хоч чоловік 
ҐОҐОЦЬКОЇ був вірним слугою 
російської офіційної політи
ки обрусіння, Гоґоцька ста
ла першою власницею газе
ти, яка відкрила свої сторін
ки для насвітлення українсь
ких проблем і подій в Укра
їні. 

Лише після революції 
1905 року змогли українці 
видавати газети й журнали 
українською мовою. І ми, 
жінки, можемо гордитися, 
що одне з перших газет, „Рі
дний Край", була редагова
на і видавана жінкою — нев
томною національною діяч
кою Ольгою Косач, відомою 
в пресі й літературі як Оле
на Пчілка. 

Як і її брат, Михайло Драг 
гоманов, Олена Пчілка мала 
величезну енергію та напо
легливість, і її газета була 

чи не найкрайнішою в ті ча
си. Тепер її, мабуть, назива
л а б н а ц іо налістнчною. 
Донька Олени Пчілки, сла
ветна Леся Українка, хоч і 
хвора, хоч і горіла у вогні 
поетичної творчости, не цу
ралась журналістики, писала 
статті на різні теми. Зокре
ма, чимало писала вона на 
теми літератури, знайомля
чи читачів з такими новими 
авторами, як ФедьковИч, Ко– 
билянська, Василь Стефа– 
ннк, Винниченко. 

В одній із своїх статтеЙ 
- у спогаді про Миколу Ко
вальського, Леся Українка 
підкреслила вагу гарячого, 
переконаного слова. Вона 
пише про те, як Ковальський 
закликав київську молодь, 
студентів, працювати для 
України: „Коли ми зараз, 
не гаючись, і то завзято, за
пекло, не візьмемось до ро
боти, то через 20 років Ук
раїна буде трупом!" „Ця 
фраза, — пише Л. Українка, 
— лишилась мені в пам'яті 
й досі, певно через те, що во
на зробила велике вражен
ня на нашу громаду". 

Приятелька Лесі Україн
ки, славетна письменниця 
Ольга Кобнлянська також, 
крім літературних творів, 
займалась журналістикою, 
переважно в питаннях жіно
чого руху, коли вона була 
під великим впливом Коб– 
рннської. Галицькі так зва
ні феміністки, як та сама 
Кобрннська чи Малицька. 
також віддавали багато сил 
на боротьбу в пресі за рівно
правність жінки. 

Як відомо, реакція 1907-го 
і Дальших років знову при
пинила розвиток української 
преси на Великій Україні, а 
з ним і розвиток журналіс
тики. 

Тільки після революції 
1917 року, в часи визволь
них змагань, розквітла укра
їнська преса, і газети україн
ською мовою почали з'явля
тись по всіх більших містах 
України. А разом з цим зно
ву приступає і жінка до пра
ці в пресі, в журналістиці, 
хоч в більшості жіноцтво му– 
сіло тоді кинути спої сили на 
працю в організації держав
них установ та їх діяльносте. 
Так, лише вряди-годи обзи
валася в пресі Людмила Ста– 
рицька - Черняхівська, що 
завзято працювала в Мініс
терстві Освіти і в Централь
ній Раді. 

Серед жінок більш-менш 
відданих журналістиці мож
на назвати дружину Вален
тина Садовського, що реда
гував тоді часопис українсь
ких соціял - демократів „Ро
бітнича Газета". Наталя Ро
манович - Ткаченко. яку так 
несправедливо висміяла Га
лина Журба у своїх темпера
ментних споминах, вміще
них в першому збірнику 
„Слова", була тоді членом 
редакції „Літературно - Нау
кового Вісника" і давала чи
мало дописів до нього під 
різними псевдамн і крипто
німами. 

(Закінчення буде) 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ! 

ГОЛОС ЧИТАЧА З НАШИХ БУДНІВ 

СОБОРНІСТЬ -
сьогодншшш 

ІМПЕРАТИВ 
Коли етнографічну тери

торію будь - якої нації роз
поділено поміж кількома 
державами, то це ґрунтов
но підрізує її змагання за не
залежність, бо в людей, що 
живуть у відмінних соці
ально - політичних умовах, 
під різними законами, поста
ють різниці в ментальності, 
послаблюється відчуття на
ціонального моноліту, втра
чають притягальність за
гальнонаціональні ідеали -

У таких обставинах були 
Польща, Україна. Білорусь. 
Але Польщі пощастило до
битися незалежностн, і на
род, живучи в межах одної 
держави, швидко позбувся 
відмінностей, що витворили
ся в частині підросійській І 
в тій. що була під Австро-
Угорщиною. Значно гірша 
доля спіткала Україну. Гї 
національна територія була 
в складі 4-ох держав. Ті час
тини нації мали між собою 
зв'язки, але етнографічного 
характеру. Не було організа
цій, які охоплювали б усі 
частини національної тери
торії і готували націю до по
літичного об'єднання в со
борній, незалежній державі. І 
Тому події 1917-18 p.p. зас–! 
тали націю не під готованою, 
і це було основною причи– j 
ною наших невдач і помн-і 
лок. 

Проголошення соборнос–! 
ТІЇ українських земель 22 сі-1 
чня 1919 р. було актом ве
ликого національного зна– і 
чення, бо то було правно-по– 
літичне завершення об'сд– | 
нання народу і національної! 
території в одній Соборній І 
незалежній державі. Той акт І 
був важливим також з по
гляду міжнародного права і 
мав психологічне значення, 
бо повинен би бути тим це
ментом, що в'яже націю в І 
єдиний національний орга
нізм на базі Соборної Дер
жави українського народу. 

На жаль, подія проголо
шення Соборносте таким це
ментом не стала і. в основ
ному, з нашої вини. Ми спро
моглися лише на урочисту 
деклярацію Соборносте, а 
пр"актечн1і?1іро^вЛували Іс
нувати два уряди, окремі 
військові формації й окремі 
політики з сепаратними й 
розбіжними домаганнями на 
форумі Ліги Націй і т. д. 

Так було, а як же є тепер, 
чого навчили нас тодішні 
помилки ? 

Очевидно, нічого, бо ми, 
політична еміграція, про
довжуємо їх: не маємо 
досі єдиного політичного 
центру, і кожне угруповання 
намагається провадити свою 
„політику" й проголошувати 
політичні декларації, підкре
слюючи цим нашу політич
ну невиробленість та безпо
радність. 

Оця невідрадна ситуація 
зобов'язує нас використати 
дату 50-ліття проголошення 
Соборносте українських зе
мель для ґрунтовного обго
ворення цієї важливої проб
леми, а зокрема — стану на
ціонально - духової соборно-
сти.– та до заходів для нал– 
равн внутрішньонаціональ– 
них взаємин і бодай до ко– 

(Закінчення на crop. 7-ій) 

t" 

М. Л-а 

ОЛЬГА БАСАРАБ 

(2) 

Це. очевидно, не цілий 
лист, а фрагмент ного. Л те
пер для порівняння текст 
фотокопії: 

„ . . .по обіді ходжу по 
шпиталях, розшукувати тре
ба наших людий, бо майже 
всі позаписувані за поляків. 
роздаю та перечитую з ними 
часописи та балакаю. Зага
льно усі дуже зрезнгновані 
та тішуть ся як можуть по
говорити по свойоиу та як 
хтось прийде до них. Час від 
часу принесу їм паліроси..." 

(Ольга Васараб пише бук
ву „І" замість .4" після по
м'якшених приголосних, на
приклад, „обіді". ,.всГ' і т.п.) 

Про смерть чоловіка по
відомили Ольгу товариші 
покійного, переславши їй 
скриньку з закривавленими 

пов'язками з його ран і з 
яедокінченим листом до неї. 
Про те. як прийняла і пере
жила цю вістку Ольга Баса– 
раб. можемо склисте собі об
раз на підставі спогадів 0-
ленн Залізняк. Не маючи 
цих спогадів під рукою, пе
рекажемо їх за Ганною Че
рінь — за її статтею ..Ольга 
Басараб — символ героїз
му" друкованою в журналі 
..Жіночий Світ" в числі за 
лютий 1964 року: 

..Сучасниця Ольги Баса
раб, Олена Залізняк, опн– 
сус, як їй було доручено пе
редати сумну вістку Ользі 
про смерть її чоловіка. З тя
жким серцем пішла Олена 
Залізняк до затишного по
мешкання Ольги. Був чудо
вий соияшшій день, і D со– 

няшяім промінні так конт
растно виглядала Ольга, що 
сиділа на ліжку і ридала. 
Олеиі вже не було чого ка
зати: товариші Б чоловіка 
вже переслали їй скриньку 
покійного Дмитра із закри
вавленими пов'язками з йо
го ран і недописаним листом 
до дружини". 

Несподіваний удар долі 
— хоч який він був важкий 
— не зломив Ольги. Молода 
вдова зуміла задержати рів
новагу духа. Життя ЇЇ відто
ді було виповнене щ е більш 
інтенсивною працею. В пер
шу чергу опікувалася вона 
раненими українськими во– 
я-камя. що лежали по шпи
талях Відня й околиці. Опі
кувалася вона також і по– 
лонеюгмн українцями. (Про 
суспільну працю Ольги Ба
сараб у Відні в часі від 1915 
до 1923 року розповідає О– 
лена Залізняк у своїх стат
тях - спогадах в журналі 
..Жіночий Світ" в лютневих 
числах за роки 1951 і 1953). 

Тим часом в Росії внбух– 
ла революція, і nitfapenHi 
народи царської імперії ста
ли на шлях будування вла
сних держав. Почала творн-і 

тнея й українська держава 
на тих українських землях, 
що були під пануванням Ро
сії. Західні українці прий
няли вістку про творення у– 
країнської держави з вели
ким захопленням. Ольга Ва
сараб, яка ще в 1914 році 
хотіла в рядах УСС іти ..ви
зволяти братів-українців з 
московських кайдан". але 
не зробила цього через об
меження австрійською вла
дою легіону УСС. - посвя
тила себе державним спра
вам. На запрошення уряду 
УНТР стала вона 1918 року 
секретаркою у к р аїнського 
посольства в Фінляндії. До 
столиці Фінляндії. Гельсін– 
-кі, їхала з Відня через Шве
цію. В Швеції задержалася 
на короткий час, щоб нав'я
зати знайомства 3 допомо
гою українського маляра 
Майданюка. На становищі 
секретарки була кілька мі
сяців. 

Коли стало видно, що 
Центральні Держави про
грають війну, Ольга верну
лася до Відня, щоб допомог
ти у відбудові української 
державности і на західвіх 
українських землях, до чого 

невідмінно мусіло прийти по 
розвалі Австро-.Угорської 
монархії. З тих мотивів пос
тупила вона на працю в по
сольстві ЗУНР у Відні. Пра
цювала там від 1919-го по 
1922 рік. 

У біографічних довідках 
про Басарабову дуже мало 
місця приділяється її праці 
(на дипломатичному відтин
ку. 

Крім праці в посольстві, 
мала Басарабова у Відні ці– 
утй. ряд Інших обов'язків. Ба
гато сил віддавала вона жі
ночій організації заснованій 
там зараз по закінченні вій
ни. Організація мала назву 
Український Жіночий Союз. 
Це була загальноукраїнсь
ка, соборницька організація. 
Івіж членами було чимало 
дружин високопоставлених 
державних мужів, які про
бивали тоді у Відні. Ця жі
ноча організація вела в пер– 
пїу чергу культурно-освітню 
роботу: влаштовувала допо
віді, вела курси українознав
ства для дітей українських 
мешканців Відня. Ольгу Ба
сараб часто вибирали до у– 
правп Українського Жіно
чого Союзу. Допомагала во

на і в праці нелегальним ро
бітничим організаціям ..Ро
дина" і „Єдність", не стояла 
осторонь від Української 
Військової Організації СУ
ВО), яка продовжувала бо
ротьбу за самостійну укра
їнську державу. 

Про відношення Ольги 
Васараб до УВО трудно ска
зати щось конкретне. Умо
вний конспірації затерли 
сліди, які могли б допрова
дити до суті справи. В пер
шу чергу в літературі про 
Ольгу Басараб не з'ясована 
докладно справа повороту її 
з Відня до Львове. Гово
риться, що переїхала вона 
1923 року. Це правда. Але 
того самого року — згідно 
з твердженням проф. Севе– 
рняа Левицького — Ольга 
приїжджала до Галичини 
двічі. 

Перший раз приїхала елі
ті. Приїхала, як думав проф. 
Левицький, з д о р у ч є ння 
полк. Євгена Коновальця, 
щоб полагодити деякі зв'я–' 
зані з УВО справи. Вико
павши доручення і відвідав
ши при тій нагоді рідних і 
знайомих, Ольга Васараб 
вернулася до Відня. Напрн-і 

кінці того ж 1923 року при
була до Галичини вдруге, 
тим разом, уже на постійне 
перебування. Замешкала у 
Львові при вул. Виспянськс– 
го ч. 34. її поворот у рідний 
край на постійне перебуван
ня стався на бажання про
воду УВО. Проф. Левицький 
вважав, що Ольга викону
вала службу головної зв'яз
кової між полк. Коноваль– 
цем, що перебував тоді за
кордоном, і полк. Мельни
ком, що був крайовим ко
мендантом УВО. 

В подібному дусі вислов
люється про цю справу Ле
ся Храплива в статті „Оль
га Басарабова" — вміщеній 
у „Жіночому Світі" в числі 
за лютий 1965 p.: 

„Залишасться і досі таєм
ницею, яка була роля Ольги 
у підпільній боротьбі проти 
Польщі. Є здогади, що при
їхала вона з Відня до Льво
ва, як зв'язкова полк. Коно
вальця на Галичину. Умо
вний конспірації не дозво
лили на вияснення цієї 
справи, а сьогодні вже ні він 
ні вона про це нам сказати 
не можуть". 

(Далі буде) 

Невже остання 
ааеіец? 

Розповідали мені наші 
хлопці з Дивізії, що в Щв-
му році, коли тодішній екзе
кутивний директорг'фУАДК, 
д-р Володимир Галок, відві
дав уперше табір полонених 
у Ріміні, він тріпнув собі 
знамениту промову, зверта
ючись до вояцтва з словами: 

— Пані й Пановві^– 
Хлопці здивовано й заско– 

чено переглянулись, - ніби, 
де ж с ті пані, до котрих пан 
доктор так ґречно'й Галант
но звертається? . . Може де
хто з коханих селепків по
міркував собі, що екзекутив
ний директор ЗУАДК, вкупі 
з різними передачами й да
рунками від земляків з-поза 
океану, привіз до табору та
кож, на показ, хоч би одну– 
дві заокеанські землячки. 

Відома річ, що в рімін– 
ському, як і в кожному та
борі полонених, дівчат не бу
ло, як то кажуть, ні на лі– 
карство, а коли така інколи 
декому й з'являлася, то хіба 
в неспокійних снах, видін
нях і на театральній сцені. 
А, власне, найбільша траге
дія полягала в тому, що й у 
таборовому театрі всі'жіночі 
й дівочі ролі виконували 
хлопці, — ті, що хвсіми 
кшталтами", обличчями, го
лосами найбільше підходили 
до такої, сказати б, транс– 
формації. . . 3 часом, ка
жуть, вони так зжилися з 
цим своїм лицедійством, що 
потім і поза сценою, в при
ватному побуті, говорили: 
,fl ходила, я бачилося каза
ла". . . -'- п 

Маю одного приятеля, ко
лишнього члена театрально
го ансамблю в РІміні, який 
ще й тепер, з почуттям за
служеної гордости, показує 
фотознімки найважливіших 
виконуваних ним ролей, як 
Марусі з „Ой, не ходи, Гри
цю",. Горпини з ,Дошилися 
в дурні" тощо. Звичайно, в 
нинішніх обставинах він уже 
не втяв би такої штуки, бо 
кшталтами" заокруглився, 
а до того запустив собі бо
роду й вуси. 'Хоч пригадую 
собі один випадок з теат
ральної практики, коли на 
сцені несподівано з'явилась 
амантка з . . . вусатий! 

Це сталося, очевидячки, в 
нашому аматорському гурт
ку при читальні ,Дросвіти" 
в С . .. Розігравалась якась 
любовна мізансцена, Щб в 
ній брали активну участь 
син нашого о. декана, Слав
ко, і місцева садівничка. До 
речі, той самий Славко був 
так знаменито захарактери– 
зований під козака, що ні
хто з публіки не міг– відга
дати, хто це с насправді! Аж 
коли прийшла кінцева сце
на прощання, наш козарлю
га так замашисто поцілував 
свою партнерку, що при– 
кляйстровані вуси відчепи
лись від його обличчя і при
липли дівчині акуратно під 
самим носом. . . 

Тоді вся авдиторія 'вдари
ла браво, а хтось із перших 
рядів скрикнув: 

- А щоб тебе сніг спа
лив! Та ж той козак — це 
еґомостів Славко!" 

Згадуючи ці давні, сТа– 
рокрайові чи хоч ' би рімін– 
ські часи, мимоволі -питаєш 
сам себе: чим це пояснити, 
що в нсвідрадних умовинах 
табору полонених, за кіль
частими дротами, міг існува
ти український театр, а не
має його сьогодні в такій ве
ликій і славній Метрополії, 
як Ню Иорк? 

Гк-ер 

РОЗБУДОВУЄТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКА ФАРМА 

ПЕТРА КИРИКА 
Джерзі Ситі. - 3 невели

кого клаптя землі в 1952 ро
ці фарма Петра Кіряка в 
південній частині стеяту Н ю 
Джерзі, на якій виплекують 
курей, розрослась уже До 
площі в 300 акрів землі в чу
довій ,підліській місцевості 
Вільямставн. На фармі сто
ять 12 великих Мурованих 
курників, що нагадують жи
тлові будинки, з '80 ббО ку
рей кращих пород,'що тиж
нево з'їдають 65 тонн харчу. 
В середньому кури кладуть 
на цій зразковій модергіш 
фармі по 240 яєць річно, об
слуговують їх тепер 10 пра
цівників. Петро Кірик, код. 
вояк УПА, прибув ДО ЗСА 
в 1952 р. з кількома долара
ми в кишені; допомогла йо
му стати на ноги, фінансова 
позичка в „Самопом0чіи в 
Ню Йорку та власна іящія– 
тнва. 



SS-S 

PEBVL ЛЮТИВ 1969 Ч. 1 (70). 
5=5 

Богдан Кравців 
as 

ЮРІЙ СТЕФАНИК - БІОГРАФ „ПОЕТА ТВЕРДОЇ ДУШІ" 
Про Юрія Васильовича 

Стефаника я дізнався впер
ше весною 1928 року, в час 
мого головування в Союзі 
Української Націоналістич
ної Молоді я у львівській 
Студентській Громаді Одно
го вечора в каварні Народ
ної Гостинннці мене пред
ставили легендарному в той 
час для' молоді авторові 
„Дороги" і „Кленових лист
ків" Василеві Стефаникові. 
Зразу ж після привітання, 
не стримуючи твердих слів 
і свого болю, мало що не з 

` прокльонами, почав мені В. 
Стефаник докоряти: — „Ви 
мені скнів забрали! Забралн 
мені синів...” Уже засівши 
поруч за столом, провадив 
далі примирливо, як дід Ма
ксим із його ж „Синів": 
„Молоді ви, дурні! Але я 
люблю вас, бо у вас ще бо
дай трохи крови!" При ін
шій зустрічі, в цій же Нар. 
Гостинннці Стефаник дорі
кав мені, як авторові виданої 
1929 року збірки „Дорога", 
що я вкрав йому назву кни
жки, але ж потім, прочитав
ши мою збірку пластових 
мандрівних віршів, заявляв, 
що я мав право назвати так 
мою киижкуг 

ТількН згодом, уже ПІСЛЯ 
першої зустрічі з Василем 
Стефаником, я дізнався, що 
синами, яких забралн йому 
націоналісти, були Кирило і 
наймолодший Юрко. Ареш
товані 20 вересня 1927 року 
за приналежність до націо
налістичного гурта (тепер 
радянські біографи Стефа
ника пишуть, що метою цієї 
„таємної організації" було 
,,воз'сднатн неподільну час
тину держави — Східню Ма– 
лополмцу — до Радянсько
го Союзу") обидва вони 
ПРОСИДІЛИ в тюрмі до травня 
1928 року, коли відбувся їх 
судовий процес і коли їх 
звільнено за недостачею до
казів. В час. коли Юрій Ва
сильович був студентом У 
львівському університеті, я 
відсиджував з черги свій 
трирічний вирок у польсь
ких в'язницях й особисто 
познайомився з ним, вже. пі
сля мого виходу з тюрми в 
1933-му поці, перед його ви
їздом до Канади в травні 19-
36 року. Знайомість наша 
була коротка, ближче я то
варишував із найстаршим із 
синів Василя Стефаника Се
меном. Познайомитися з се
редущим Кирилом мені не 
довелося. Не зустрічався я 
з Юрісм Васильовичом і під 
час війни, коли він перебу
вав у Кракові й у Львові ре
дагуючи видавані Українсь
ким Видавництвом твори 
свого батька. Було відомо 
мені тільки, шо редактор 
цього видання й автор вдум
ливої й багатої на фактаж 
спроби., біографії Василя 
Стефаника в цьому виданні 
JOD'IU Гамоовк — це Юрій 
Стефаник, рідний син пись
менника, -

Було у Василя Стефани
ка, як вже згадано, трьох си
нів: Семен, названий так, 
здасться, на честь діда Се
мена. Кирило, що унасліду– 
вав ім'я батька матері Оль
ги, і Юрій, шо його мабуть 
так назвали для підкреслен
ня дружніх взасмнн із Со
фією й Вацлавом Морачев– 
ськнми. у яких був теж син 
Юрій, що йото Василь Сте
фаник любив, як рідного. У 
зв'язку а дим варто підкрес
лити. Щ0 в радянських біо
графіях Василя Стефаника. 
виданих до 1967 року, ім'я 
наймолодшого улюбленого 
сина Стефаникового Юрія 
не зустрічалося — так, ніби 
у Василя Стефаника було 
тільки двох синів: Семен і 
Кирило. Не згадувався тим 
більше і Юпій Гаморяк. ав
тор біографії Василя Стефа
ника; надрукованої 1943 р. 
у львівському виданні тво
рів Сте^ййгака і передруко
ваної згодом 1948 року у ре– 
генсбурзькому виданні, в я– 

кій насвітлено правдиво пос
тать письменника і зокрема 
з'ясовано правильно і по-
справжньому його взаємини 
з літературними колами в 
УРСР. Не згадані обидва ці 
видання зокрема у складе
ному О. П. Кущем і видано
му 1961 року у Києві бібліо
графічному покажчику „Ва
силь Стефаник". В реєстрі 
імен до цього покажчика 
ім'я Юрія Стефаника відсут
нє. 

Почали згадувати Юрія 
Стефаника шойно мин. ро
ку, але, мабуть, тільки ви
падково чи й винятково, і 
со про його юнацькі роки, 
без подання, де він і що ?-
вим. У виданій 1938 року 
з-вом „Карпати" в Ужгороді 
книжці Василя Костащука, 
колишнього приятеля Васи
ля Стефаника, „Володар 
дум селянських" згадується 
оро арешт синів Стефаника 
в 1927 році, але ж без зазна
чення, котрі сини були за
арештовані. Тільки далі, Ва
силь Костащук, до речі ав– 
гор добрих статтеЙ4 і спога
дів про Василя Стефаника, 
друкованих 1937 року у 
львівському ,Зістннку" Д. 
Донцова та „Новому часі", 
присвячує Юрієві Васильо– 
вичові сторінку тексту, що 
її варто запитувати в цілос
ті для підкреслення того, 

Василь Стефаник (вгорі) з Михайлом Коцюбинським 

Юрій Стефаник 

чим був Юрій для батька: 
„Під кінець життьового 

шляху — пише В. Коста
щук — Стефаникові довело
ся пережити ще одне горе, 
його син Юрко, не маючи 
надії одержати працю в 
Польщі, вирішив поїхати, до 
Канади, щоб допомогти ба
тькові в його скруті 

„В листі до Миколи Шу– 
хевича Стефаник повідо
мив:: „Мій Юрко за який 
місяць виїде до Канади, і то
ді я буду годен поплатити 
мої довги . . .” 

„Виїзд до Канади був 
призначений на 5 травня 
1936 року. Перед від'їздом у 
домі Стефаника відбувся 
прощальний вечір. Була 
найближча рідня, а з чужих 
— „Іван з поля". 

„Стефаник був пригніче
ний. Його промова до гостей 
була навіяна великим су
мом: 

— „До чого ми дійшли, 
що я свого сина, мені доро
гого, мушу висилати в світ! 

„Щоб не бачити прощан
ня сина з рідною . хатою, 
Стефаник з Кирилом поїха
ли раніше поїздом до Льво
ва. Тут у сина Семена і бра
та Лукнна чекав на Юрка, 
щоб побути з ним ще два 
дні у Львові. 

„Батько і син добре усві
домлювали, що більше не 
побачаться. 

„Сили Стефаника вичер
пуються, він ледве говорить. 
Семен і Лукин ідуть з ним 
до лікаря. Лікар після ко
роткого огляду розводить 
руками і радить негайно 
Відвезти хворого додому, бо 
кожної хвилини загрожує 
йому катастрофа. 

— „Я сам не знаю, чим 
він ще живе, — сказав до 
Лукнна лікар. 

„Стефаник, помітивши за

надто велику опіку коло се
бе, питає Лукина: 

— „Чого ви всі хочете від 
мене? 

— „Лікар казав, що вн по
важно хворі ft повинні їхати 
до Русова. 

- „Бреше! — гнівно від
повів Стефаник. — Не бій
теся, я тепер ще не вмру. 

„Та до'Русова треба' було 
повертатися, не ждучи від'
їзду Юрка в далеку дорогу. 

„Додому прибув вібн врів
новаження, оповідав, з ким 
бачився у Львові, але про 
Юрка не згадував". 

В описі агонії письменни
ка сказано ще у Василя Ко
стащука, що „згадував (Ва
силь Стефаник) свого сина 
Юрка ft потрісканими від 
гарячки губами шептав: 
„Синку, мій! Синку!, то зби
рався в далеку дорогу, про
сив принести його убрання: 
— Я йду до своєї хати, це не 
моя...” "` 

У зв'язку з цим треба 
пригадати й спогади Стефа
никового лікаря, д-ра Івана 
Подюка, друковані вже тут 
на еміграції: 

„На початку грудня 1936 
року Стефаник другий раз 
простудився, і в нього шви
дко розвинулося обосторон– 
нс запалення легенів. Вели
кі Стефаникові коні привез
ли мене знов до Русова. 

— „Добре, що ти. хлопче 
приїхав! А то мало-мало не 
здох! Рятуй, як ще можеш. 
Мабуть скоро Юрко вернеть
ся . . . 

„Хвилину мовчав, а далі 
спокійно вже показав руко– 
ю , щоб я приступив ближче 
до нього . . . Всі вже бачили, 
що це не Стефаник гово
рить до мене, а його тінь 
тільки. Не дні його, а годи
ни були пораховані. 

— „Я умру — то аби ні
хто не брехав надійною. Я 
хочу, щоб з вас молодих бо– 
їх приятелів, хтось кинув 
грудку землі, як винесуть з 
хати. Юркові скажи, що я 
на нього ждав . . .” 

Юрко не приїхав — не 
міг приїхати, не був ня бать
кових похоронах у Русові. 
Але ж не забув батькового 
заповіту, як дорогий скарб 
зберігає батькову спадщину, 
тверде й велике слово Васи
ля Стефаника, оберігаючи 
його не від забуття, бо воно 
вічне-незнишиме, але від у– 
сісї тої злободенної піни, 
„порікування дрібних камін
ців", гцо ними хочуть ..при
брати" Стефлникову твор
чість соцреалістпчііі специ 
від літератури. 

Першим пам'ятником — 
честнем, як казав Куліш — 
що його поставив Юрій Сте– 
фаішк-Гаморак на батькову 

могилу було здійснене Йо
го ж заходами, за його ре–. 
дакцією і з його ж цінними 
своїм безпосереднім автен– 
тизмом сторінками і приміт
ками видання Стефаннко– 
внх творів — У Львові-Кра– 
кові 1943 року і згодом .в 
Регенсбургу 1948 року. Те, 
що дав Юрій Стефаник н 
цьому виданні,̂  залишиться 
основою стефаникознавства: 
правда про його слово, про 
його творчість, про його 
життя. І саме цього яе мо
жуть забути й дарувати, Ю– 
рісві Стефаникові радянські 
цензори й комісари від літе
ратури. 

Зразком одного з розділів 
майбутньої монографії про 
Василя Стефаника може бу
ти літературний есей про 
..Камінний хрест", що Його 
надрукував Юрій Стефаник 
під псевдонімом Юрій Кля– 

Вадим Леснч 

15-ТА РІЧНА ВИСТАВКА ОМУА 
Відкрита 15-го грудня 19-

68 року Річна Виставка ОМ
УА в Літературво-Мистець– 
кому Клюбі в Ню Иорку ма
ла дуже вирівняний харак– 
гер. Майже не було тут 
праць припадкових і тим 
5ільш аматорських чи по– 
чатківськях. Загальний рі
вень був релятивно високий, 
хоч і не було творів особли
во небуденних, чи таких, що 
яскраво виростали б понад 
рівень виставки. 

В тому лляні і велике 0-
лійне полотно почесного 
члена ОМУА Миколи Гщя– 
щенка з Франції („Острів 
Ельба"), яке вирізнялося 
помітно своєю елегантною 
манерою і досконалою ко– 
льорнстнчною гармонією, не 
являлося центральною особ
ливістю виставки. Подібно й 
давня його, ще з 1919 Р– з 
Константинополя, стонова– 
на в кольорі аквареля „Но
сії"", хоч обидві картини ре
презентують справді висо
кий, але не винятковий і не 
виключний мистецький рі
вень. 

Тим більше, хоч мають 
власні мистецькі якості, не 
виходили понад загальний 
рівень виставки і твори ін
ших сеніорів пензля, як от 
темпери Михайла Осінчука, 
олії Дам'яна Горняткевича, 
Чи теж картини Ірини Шу– 
хевнч або Василя Паячака. 
Щоправда твори проф. М. 
Осінчука („Князь Осьмо– 
мисл" і „Кн. Ольга") є про
довженням його строго ві
зантійських традицій у теп
ло стоиоваиій малярській 
Йодачі, а олійні праці проф. 
Горняткевича, які далеко і 
безповоротно, мабуть, відій– 
іллн від його, раннього ро
мантизму — у майже педан– 
герійну рисункову уточне'– 
кість та у сировинно-кольо
рову реалістичність мальо
ваного пейзажу, то все таки 
його рисунок олівцем „Пор
трет" мас присмНу свіжість, 
ч „Квіти" (олія) вражають, 
не зважаючи на неуточне– 
ність у зарисовці вази чи 
флякону, врівноваженою ВР– 
льоровою грою. Обидві олії 

новий. Безпосередність й ав–! (,.Портрет" та „Ірка") Іри– 
тентичність свідчень, пов'я-ни Шухевич — б-зпрентен– 
зані в цьому есеї з широким | чійні, як звичайно у неї — 
тлом історії українського се– і лагідно свіжі, у стоноваиому 
ла й української еміграції І кольориті. Твори Василя 
першої четвертини 20-го ві–' Пянчака витримані в різно– 
ку. брвпих мазках м'якого ко– 

Ще треба сказати, що Ю-` льориту. іноді із своєрідною 
рій Стечраник-Гаморак-Клп– казковістю реального (яапр. 
новий, не обмежується, які .Хатка в горах"), випрацьо– 
літературозиавець. до вко
чення й дослідження біогра
фії і творчости Василя Сте
фаника. Паралельно й одно
часно його полоняє і твор
чість сучасників Стефаник? 
і його послідовників у нопій 

чані, головно в пейзажах, 
манерою поздовжніх або 
хвилястих барвних смуг. Ці– 
чаво й свіжо ттотрактоваиа 
його безпретензійна порт
ретна студія. 

Із старших малярів були 
українській літературі: Ле– репрезентовані на виставці 
ся Мартовича, Григорія Ко
синки, Миколи Понеділка з 
його „Говорить лише поле". 

Протеж п е р шочерговим 
завданням у літературоїнав– 
чій діяльності Юрія Стефа
ника була й залишається бі
ографія і творчість Василя 
Стефаника. Не тільки тому 
що вона батькова. Цього ви
магає і загально-українські' 
вага Стефаникової творчос 
ти, зумовлена актуальної^ 
ситуацією в Україні, ле жиг 
ти і твори цього письменни
ка, як і інших українській 
клясиків, перебувають піг 
безупинним тиском нама 
гань представити його пос
тать і творчість в односто
ронньому, т с и д еяціЙвом) 
насвітленні, як „великого 
друга" радянського режим/ 
з перших уже років його іс
нування. 

Цілі книжки вже МОЖИ" 
писати про ці намагання 
Щоб не забирати часу й у– 
ваги читачам, варто пригл 
дати хочбя такі приклади 
крім згаданого вище про
мовчування всього того, цю 
пишеться українськими лі
тературознавцями поза Ук
раїною про Василя Стефа– 

(Закінчення на аор. 4-ій) 

- Микола Чуласвськяй і 
Олена Кононеяко. Пейзажі 
Чуласвського — теплі і лі– 
оичні, особливо приємно, 
приймається його „Осінь", 

де банальна вже тема наби
рає власного виразу, м'яко 
вбудованою червінню й 
бронзою осени у домінантно 
'.-нво-синій кольорит карти
ни. Одна з олійних картин 
- „Вечір" Олени Кононеяко 
- ніжна ft романтична, у 
злегка рожевавому кзльори– 
гі переходів у темну бронзу 
і сталеву синяву річки 
'приймаємо, що це справді 
студія, з природи), друга 
картина, не зважаючи на де– 
чкі, стилістично начебто при– 
мітивістичні елементи, не 
иао ані якостей першої, ані 
своїх власних. 

Репрезентований був на 
виставці теж Северии Бора– 
чок мозаїкою з кольрових 
камінців („Жнива"), яка 
вносить дещо свіжого й но
вого своєю шорсткою фак
турою і матовістю барв до 
кольорнстики виставки (о– 
собливо, як оглядана з від
далі). Вірною собі залиша
ється Софія Зарнцька у дос
коналих композицією та 
врівноваженим кольоритом 

трьох монотипах („Хвора 
доня", , З задумі" і „Родинна 
(?) меланхолія"). 

Лагідні кольоритом і чіт
ко викреслені були три ак
варелі („Троянди". „Осінь" 
і .Дерева") Ольги Дядннюк. 
які вражають приємною та 
світлою жіночістю. Така ж 
лагідність і гладка прецнз– 
ність прикметна оліям Ми
коли Анастазісвського — у 
добре стонованих „Перших 
світлах у місті" та у не менш 
гладко випрацюваній у бру
натному й зелеякавкх тонах 
картині з метафізичним до 
деякої міри підтекстом „Все 
з Рутою". Добре представле
ний Петро Мегик у майстер
ній фактурою темпері „Пер
чиця", де модель цього на
тюрморту вкомпонована на 
світлосгерлнетому тлі, лама
ному стрнмано-живнм, еле
гантно, орнаментованим 
фалдом килима. Також його 
мала, безпретензійна олія 
„Фабрика" виявляє прецнз– 
ну техніку та відчуття ко– 
льориту й вальорової гри 
світе л. на воді. 

Широким і згущеним ва– 
хлярем барв ударяла силь
на олія Михайла Мороза 
„Кольорадо",, в якій каска
дами переламлються кольо
ри гірського масиву й озера, 
а напруга і внутрішня дина
міка проглядав з червоних 
скель, зелених морських бу
рунів та із зарядженого не
спокійною вібрацією далеко
го горизонту олП „Вар Гар– 
бор". Крім цих картин ще 
були; виставлені Морозові — 
стоноваянй у кольориті, вда– 
ляйл портрет снив „Ігор" та 
олія (менш хнглхтерястжч– 
на) „Церква в Гантері". 

Школу м'якого імпресіо
нізму в начеб стенографічно 
скорочених і легких мазках 
видно з трьох невеликих о– 
лійних пейзажів (досить ба
нальних, хоч і приємних) 
Людмили Морозової 

Інакше був представлений 
на виставці Святослав Гор– 
дяиський, дві олії якого у 
майже однаковому, домінан
тно сиво - б л а к итяавому, 
оживлюваному стонованим 
фіолетом та цеглястою бар
вою, кольориті та висловле
ні почасти у кубкггичній ма
нері Але вапр„ виразні ку– 
бістнчні елементи у фігурі 
та тлі портрету ,,Оленка", 
вже у змалюванні обличчя 
губляться і переходять у до
сить чітко викреслений ре
алізм. Друга олія (,Леруд– 
жа"). що мас і в настрої і 
в, зображенні Сезаннівський 
характер, із уточненою ку
бами бриластістю та з роз
міреними кадансами дахів і 
будинків, мимо ритму пов
торених форм, створює вра
ження предметної і простір– 
ної статнчиости. 

Відомий ілюстратор і ма
ляр історичної тематики Пе
тро Андрусів виставляв бар
висту олію, дещо стилізова
ну в композиції — ,.Хрпстос 
на морі", кольористично ба
гату, але Із стриманою ди
намікою руху, декоратнвно– 
ю відблисками барв - олію 
„Сурмачі", далі - живу, хоч 
обмежену стісненою і мало– 
повітряною площею невели
кого образу ..Сутичку" та 
добру кольоритом і впрвз– 
иістю історичну КОМПО̂ ПЦІ'.О 
„Козацькі чайки". У цій о– 
лії, як і в ..Сурмачах", мо
мент ілюстрованостн віді
грає теж не останню волю. 
У темному, небувалому для 
нього кольориті, показався 
на виставці О л е к с анлер 
Клямко із двома великими 
оліями „Фляменко" і „Мерт
ва природа", де фламандсь
ка статичність одного обра
зу протиставлена темпера
ментній динаміці еспансько– 
го „Фляменко" на другій 
картині. Обидва образи на– 
в:язують своєю манерою до 
старих майстрів минулого 
віку і віддають бажаний 
мнетцем настрій. Проте, хоч 
одна з них (натюрморт) мас 

Яр СЛАВУТЯЧ 

З КНИГИ „МУДРОЩІ МАНДРІВКИ' 
шя 

-
На Борнео, Яві чи Суматрі, 
Привітавши зорі вдалині, 
Я вмирав при канібальській ватрі, 
На святому смажений вогні. 

Темношкірий, пристрасний мисливий, -
Віднайшовши срібло в гаманці, 
Танцював, побожливо-щасливий, 
Череп мій тримаючи в руці. 

по краплі крапала на землю, 
Вітер твори розвіввв у рань. 
Я кричав: „Найгіршу смерть присмлю, 
Не знесу над віршами знущань!" 

І в такому соромі й неславі 
Я піднявсь на помсту, наче грім; 
І прокинувсь — на Сумирній Яві 
У готелі, вбогім і старім. 

На острові Яві, 15 жовтня 1968. 

Облетівши довкола світу, 
Зупиняйся, немов король. 
Досягаючи знань зеніту, 
На признання собі дозволь: 

Де б не жив ти і як не діяв, 
По яких не блукав містах, 
Твоя святість — твій рідний Київ, 
Хоч ти сам — перелеткмв птах. 

Тільки він — споконвічна совість 
Дум і прагнень твого життя, 
Всемогутня прадавність-новість 
Відчуття, бороття й буття. 

І коли, ностальгічні муки 
Кладучи на кличі згори, 
Ти натруджені схрестиш руки — 

і З ним у серці й помри/ 
. : 

Віблос у Ливані, 1068 
(найдавніше місто у світі). 

пасивність У своїй верхній 
лівій площі, в однн-два де
талі (ліве рамено танцюрис
тки та пропорція однієї зад– 
ньопланованої голови) у 
„Фляменко" рисунково не у– 
точнеяі, все ж таки обидві 
олії викликають приємне 
враження. 

Олії Артема Кярилюка 
„Весна" і „Осінь" - у теи– 
ному кольориті з прояснен
нями, безпосередні й добре 
скомпоновані. Його „Квітучі 
дерева'! у пастелево стонова
иому кольориті, .оживлені 
рожево - малиновим суцвіт
тям дерева, і хоч нагадують 
подібної теми більший образ 
Степана Рожка, виставле
ний колись давніше в Ню 
Иорку, мають завершено 
згущений кольористичниЙ 
клімат та потрактовані чіт
ко по-малярськя. 

Цікаво репрезентувалися 
рисункові міяіятурн скульп
тора Ярослава Паладія „Ук
раїнська абетка", перо-туш, 
речі дуже ретельно випра– 
цювані, реалістичної мане
ри, може деякі - почасти 
перевантажені о р н аменти– 
кою, але не менш мистець
ки, a ft ужитково (книжки, 
Ноти, школа і т. п.) вартісні. 
Випрацьованою фактурою, 
прецизннм рисунком і май
же протилежно різними ко– 
льорнтами та точністю маз
ка визначалися два пейзажі 
Діонізія Шолдри, позначені 
своєрідним доамятнзмом і 
мелянхолісю. Також маляр– 
ськи не шаблоновою (хоча 
тема—шаблонова) картино– 
ю були його „Соняшники", 
сильні у кольорі та у виразі. 
Джіма оліями і одною при
ємно кольорнтною пастелею 
„Навсояі" була репрезенто
вана Наталя Стефанів. її о– 
лія „Мертва природа" типово 
жіноча своєю м'якістю та 
світлістю барв у лагідно ро
жевій домінанті. 

Добре був представлений 
на виставці Любомир Кузь
ма. Його світлоголуба ен– 
кавстнка „Сині ягоди" та 
передусім друга — „Перед 

і сходом сонця", темного ко– 
' льориту, майже чорна а ос– 
I нові, дискретно проламувана 
! веселковими, тонкими ому– 
і гами фіолетно-оранжево-ма– 
I липових відтінів цих гаря– 
' чий барв, промовляють до 
і глядача магією поезії. Та
кож чітко виразисті були 
ного виставлені портрети, я– 

I кі, хоч і різні кольоритом. 
головно тла. та навіть сти– 

і лістичною поставою і мане– 
| рою виконання, проте СЛІД– 
і на в них рука одного майе– 
ітра. Також сповнені поезії 
і гармонійні в кольориті олій– 
і ні naervii ..Зсленч пола" І 
і темної тонації ..Ніч" Галини 
Мирошннчевко, а П полімер 
„Стеблини трави" виявляє 
також м. ін. виразистість ри
сунку. 

Побудована на гармонії 

контрастів переламвнбгО' яб– 
ним - темного тла, зелени 
„Капуста" Якова Гніздовсь– 
кого являв собою, як і май
же натуралістичною, своєю 
фотографічною прецизній– 
тю, досконалу олію, де т. зв. 
непоетична реальність пред
мету щоденного вжитку став' 
власне малярською поезмяк^ 
вловленою мнетцем У П пов
сякденній суті Також ВІЮ' 
тав ле ний дереворит Гніздов– 
ського „Орлиця", орнамен
тально замкнений фігурою, 
графічно оретцгзвігіЬ та аа– 
разпетий. , . 

Тонкою кольоритністю і 
прикметною вже, Для нього 
вертикальною л і неарністю 
відзначалась невелика олія 
Любослава Гуцалюка „Ве
ранда", що легкістю мазки 
і кольорнстичних зіставлень 
дає вислів його расово ма
лярській манері. Цікавим і 
досить незвичним був його 
великий „Портрет" у ясно
му, жовтало-біло-сірому, пе
ретиканому р о ж є в авими 
смугами, кольориті, дискре
тно перетинаному вертика
льністю рівнобіжних ліній, 
за якими майорів, наче крізь 
туман, панорама великого 
міста. Голова портретовано– 
го, як здасться мені поети, 
— виступав лиш найхарак– 
теристичнішимя з а рисами 
на тлі цієї панорами І верти
калів. Увесь образ робить 
враження своєрідного міра
жу. Нагадує також дтио 
своєю манерою ..Жінку І" і 
..Жінку П" Де KvHtara (без 
його потворностей), хоч зов
сім інший лагіднішою екс
пресією вислову і стишени
ми кольорястичними зістав
леннями. 

ІТрн”мні у барвах буля 
чотири пейзажі Богдана Ва– 
силншина. хоч і виконані у 
зближеному один до одного 
кольористичному пляні. Ха
рактеристичний для них пе
реважно м'який п е р схід 
барв — від гарячих до хо
лодних, що творить справді 
приємну для ока, гармонійну 
гаму, оживлювану гарячо– 
бронзовимн або й червони
ми мазками (напр., зобра
ження дерев і т. п.) у відпо– 
в'дних. холодніших плотах 
полотна. Особливо привер
тала увагу многобарвна і 
світла олія ..Піц сонатним 
промінням" живо передани
ми рефлексами соняшних 
відблисків на воді, та спов
нені настроєвої, ідилічної ПО
ГІДНОСТІ! полотна ,.З верхо
вини" та „У синю далечінь". 

Чотири олії „Мозаїкової" 
манери Божемського при
вертали увагу своєю чіткою 
експресією і чистим кольо
ритом (..Яструб"), як рія– 
нож багатством барвних то– 
націй з рожево-малиновою 
та золотистою домінантами 
(„Квіти та овочі") і в зага
льному своєю особливою де– 

(Закінчення на crop. 1-4й) 
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коративністю тц свосрідною 
м а йстерною технікою. У 
протнлежяісті до декоратив
ного спрямування Божемсь– 
кого, олії Богдана Певного 
„Валляда про стіл" та ,,Ма
ки" позбавлені доцільно де
кораційних елементів, особ
ливо „Валляда про стіл" із 
своєю суворою пластичніс
тю. Обидві олії навівають 
враження викінченої повно
ти, иіо доходить до нас шля
хом активного аскетизму 
форм і кольорів у мистця. 
Богдан Певний, здасться ме
ні, знайшов уже свій мисте
цький шлях і сьогоднішня 
його творчість свідчить про 
дуже надійну серйозність 
його малярства; Так само 
Володимир Бачпнський вис
ловлюються уже в устійне– 
ній для нього, як досі, мане
рі, на взір старих майстрів, 
трактуючи свої праці строго 
по-малярськи (олії „Західно 
побережжя" і дещо сюрреа
лістичного типу „Стрічкою 
на просвітянок") і не шучл– 
ючн дешевих ефектів. 

Елегантно кольористичні, 
у стонованій бронзі та з бі
лими, злегка зарожевлени
ми, соковитими вальорова– 
ннмн плямами. зображені 
„Квіти" Богдана Сявчука. я– 
кі також м. ін. визнана ють– 

. ся гармонійною компознці– 
Jcio. Інші прачі цього мистця 
1 („Зимою", „Воєнне лнхоліт– 
JTH" і передусім „Компози– 
?ція") виконані у питомій 
.вже йому монохроматичній 
2 багатонюансовій Гамі майже 
|безпредметних зображень. В 
"усіх його поацях помітний 

дальший зріст та поширен
ня малярських засобів. 

Розмйхом і також своїм 
кольоритом (живим, в дечо– 

'му Морозівським) звертали 
І увагу два олійні полотна Я– 
|іюслава Вижнипького ,.Пр
уський краєвид" та „Вид з 
ІФеніціГ'. Вони характерис

тичні вільним, широким п 
швидким мазком. Далі прн– 

`вертали увагу — елзгантна 
-аквареля Зиновія Онншке– 
,внча „Чарльзова пристань", 
^олія Богдана Титли ,.Водо– 
„спад", в якій у порівнянн; 

^ до попередніх його оліїв по– 
Еступово лагіднішає. стаючи 

більш стонованнм, його ко– 
льорит, та врешті — кольо
ровий дереворит Бориса Па– 

' ч о в с ь к о г о „Спокій". На 

— своєю хвилястістю й ко
льоритом узорів, а навіть 
своєрідна, притишена деко
ративність типу колишньої 
віденської „сецесії" — наст
роєво проглядали з „Квіт
частих думок", дівочоніж– 
ної олії Олени Богачевської. 
Графіка Тетяни Бульби (ос– 
танньо заміжньої -— Витвн– 
цької) н а й ц і кавіша в її 
„Присмерку" (суха голка), 
обержно прецнзному, як на 
молоду адептку мистецтва, 
що виявляє добрий і певний 
?ебе рисунок та передає у 
зарисованих лініях його від
чутний настрій. Може дещо 
менш уточненим був її о– 
форт „Осінні дерева", але 
офсетова літографія „Реф
лекси на воді" вказує на де
яку сміливість до експери
менту у графічній техніці. 

Окремо належить дещо 
сказати про потрактовані 
модерно та виконані з роз
махом малярські праці Мак– 

ЮРІЙ СТЕФАНИК - БІОГРАФ. 
(Закінчення із стор. 3-ot) 

ника, в тому ж і писань Сте– 
ф а н нкового сина Юрія. 
Друкуються, правда, в київ
ських виданнях творів Сте– 
фаника вже всі ного твори, 
не виключаючи „Синів" і 
„Марії". Але ж такі важли
ві речі, як наприклад, при
святу новелі „Роса" Това
риству „Просвіта", присвя
ту новелі „Межа" Миколі' 
Хвильовому чи ,.Морітурі" 
Володимирові Дорошенкові, 
консеквентно инкресліо'-тпу– 
ся і навіть не вгадується в 
примітках. З великими рес– 
трнкціямн і пропусками дру
куються або й тільки циту
ються листи Василя Стефа– 
ннка. Так, наприклад, сли
ве чи не в усіх радянських 
виданнях про Василя Сте
фаннка і навіть в акад. „Іст. 
укр. літ." 1957 р. цитується 
відомий його лист радядсь^ 
ким письменникам з 1927 
рок'– В найновішій такій 
публікації ,.Літепатурно-ме– 

нівський, що помер у тюр
мі Сергій Єфремов, що були 
знищені без сумніву й Ми. 
хайло Грушевський і Ага, 
тангел Кримський, що померз цього приводу бувші її уч– 
рала в злиднях і забутті з і мі ріаенської гімназії улаш– 
радянського режиму в ЖОВТІ 
ні 1930 року Олена Пчілка 
— мати Лесі Українки. 

Ще для зілюструваншІ 
радянських літературознаві 
ців методів треба пригадати 
справу автобіографії Василі 
Стефаннка. Написана ним' 
для радянського видання 
творів 1926 року й переслав, 

Іняс. К. Церкевич 

ПРОФ. НАДІЯ ІЩУК 
(З нагоди 80-ліття) 

Мин. року проф. Надії Я. 
Ішук скінчилося 80 років і 

тували в Ню Норку, дня 2 
листопада привітальний ве
чір, на якім була присутня 
І сама Ювілятка. На ціц ве
чорі відзначено також 45-
ліття з дня заснування ук
раїнської гімназії в Рівному 
та згадано її заслуги. З цісї 
нагоди я, як абсольвент ціс' 

на І. Лизанівському, ця ^ пмнази і колишній учень 
тобіографія виявилася вевн- І п р о ф ' Н" Я , ^ ^ До з в оляю 
стачальною і в 1956 році іс о 6 ' ^^Р^^^ ” педагогіч– 
сфабриковано нову, подик- :иу Д1ЯЛЬНІСТЬ- подаючи при 

'-ім важливіші біографічні 

:има НІМЦЯ. Усі його праці; моріяльннй Музей В. С. Сте 
висловлені у згоді з сучас
ними течіями, приємні в ко– 
льопиті, іноді B`них („Залігв 

Фяннка", Київ, 196S. авто– 
рів-упорядників цього путів
ника - ^ в ТОМУ й пнсьмен– 

-жаль, дещо убого і наче б 
1 на зовсім дороблено пред– 

'' ставлявся „Краєвид" (олія"1 

`4 Васпля Дорошенка, якого 
знаємо з інших, малярських 

""'й технічно кращих праць. 
Інтересно ппезентувалнеї 

'"олійні праці Галини Нова– 
"ківської і Марії Стиранкн 

`` Олія Новаківської „В пар– 
' к у " скомпонована у зістав– 
` леннях кольорнстично стп– 

'`-шевих площин, переламува
них живішими лініями f 

.'.плинами, інші ж її праці, як 
їг „Портрет" з дещо розгубле– 
. ним і замазаним рисункоу 
7 рамен, але з добре схопле– 

4. ним виразом обличчя, та ці– 
v каві помислом „Дві модгль– 
.`, ки" із надто, може, пасия– 
:. ною, дешо забл'до зарнсова– 

В ною, однією половиною кап 
Оітнни. визначаються стоно

ваним, гяомонійним кольо
ритом. „Квіти" на зеленому 
тлі — Марії Стиранкн вра
жали небанальною кольори -
тністю, а її аквареля ,,Мерт– 

ijBU. прноода" зіграними бар
вами, її два натюрморти -
свіжі, стоновані. чітко ском
поновані. Також ,.Красвид" 

? (олія) Марії Шероцької (чи 
"? Яв був він уже десь внетяв– 
'члений?) — врівноважений і 
' етонованнй у кольорах, хоч 

'\ не позбавлений деякої енро– 
` винностн. 

Лагідні елементи наче б 
' ,,пенхіделічного" малярства 

у Джамейці" із дещо пасив– никового сина Кирила, який 
ною синявою у бічній пло– І с тепер директором назвапо– 
щі) лагідний фіолет перехо–) го музею в Русові, - приму– 
цить у гармонійному пере-ішено друкувати наступну 
лнві у глибоку синяву мор– і версію цього Стефаннковогр 
ського залнву, знов же ча– і листа: 
сом переливаються кольори– 
стичною грою (полеміри — 
..Багно" і „Фльооа") відтіні 
бронзи, фіолету й темної зе
лені. 

Кубістичною (навіть дещо 
конструктнвістичною) ліне
арністю визначались той о– 
лП ясного кольорнту Ірини 
Федишнн, Треба сподівати
ся, що вона, при дальшій 
праці над собою, розвинеть
ся у добру кольористку, що 
вже слідно у виставлених її 
працях. 

Дуже цікаво стилізовані, 
живі у барвах (часом дещо 
сировинних) були три праці 
Юліяна Колесара, які поєд
нують кубістичні елементи з 
примітивом народного мис
тецтва, та виявляють підкре– 

„Всім організаціям і това
ришам з Радянської Украї
н и . . . кажу, що стою на ву
глі своєї хати і простягаю 
до вас руки . , . Поздоровте 
від мене всі дужі таланти у 
вас . . . Стою ж на вуглі і з 
любов'ю чекаю на вас. і но
ги мені не болять. Тяжко 
вас розсаджувати коло вели
кого дубового стола у моїй 
хаті. Бх, якби я міг моію пе
ревести в порядок, вітав би 
вас усіх, як бідні люди віта
ють сонце . . .” 

Насправді ж інкрімінова– 
ний лист Стефаннка звучав 
багато повніше й виразніше і 
звучить сьогодні як важке 
обвинувачення на адресу ра
дянського режиму: 

„ „Плугові", Г р и торієві 
лену експресію у своєрідній j Косинці, Іванові Лизанівсь– 
.карусельності" барвистих кому кажу, що стою на ву– 

чародннх базарів. їхній ко– глі своєї хати і простягаю 
- : :.. .. ,„^^^„„^^. ..!А „л т,п/. m пінь м. ін. — у югославській j до вас руки. Поздоровте в:д 
чіколі хорватського села j мене всі дужі таланти у вас 
ГлебІня (мистець походить з І і привітайте Олену1 Пчїлку 
Югославії) та, головним чи
ном, у тамошній манері на
родного малярства на склі, 

та тіні Лесі Українки і Ми 
хайла Коцюбинського. Ви 
молоді передайте мій най– 

ршнож — у модерному нижчий поклін Михайлові 
експресіоністичному гротес– j Грушевському, Сергієві Єф– 
су. Це найвиразніше видно . ремову і А ґ а н ф а нгелу 
v його, мабуть, найцікаві– і Кримському . . .” 
-пій із виставлених праць, не Коментувати несамовиту 
перестнлізованій до меж оо–! фальсифікацію цього листа 
чаментнки, олії ,ЗІДвідннп". 

Скульптура була пред– 
,тавлена на виставці двома 
-ворамн Леоніда Молодожа– 
чина з Канади та трьома 
працями Валентина Сім'ян– 
т,ева. Звертали на себе ува– 
"У — лагідними оплнвннми 
Ьопмамн. прнродньою струн
кістю та виразом облнч– 
ія — невеличка бронза Мо– 
южанпна „Дівчина" та роз– 
чашяе гіпсосе погпуддя '„Ге
нерал штабу Дяченко" з 
Фантазійним шликом, робо
чі Валентина Сім'янцева. 
гнші їхні скульптури, збері– 
"аючи поофзсійннй рівень, 
не вражали помітнішими 
чартостямн чи особлнвостя– 
чн. 

Виставка в цілому викли
кала корисне враження, ми
стецьки врівноважена, з пе
ревагою т р а диціоналізму, 
одначе на доброму загально
му рівні, хоч і майже зовсім 
'поза кількома винятками) 
не були заступлені на ній 
найновіші течії образотвор
чого мистецтва, яке у нас та
кож вже мас своїх представ
ників, особливо серед наймо
лодшого мистецького поко
ління. 

зайво. Вистачить ствердити, 
що „Плуг" і й^го провід роз
громлено, що загинули Гри
горій Косинка й Іван Лиза– 

товану нібито Василем Сте– 
року фаником 1929 і 1931 ^ j лані, маючи на увазі її вклад 

троюрідному братові Іванові `в Р о з в и т о к Украанської пе– 
Матвійовичу Степаннкові і ^ г о г , к и т а шкільництва, 
русівському вчителеві. Для І П р о ф ' Н а д і я Я к і в н а !адук 
^^\Ш-гШ^кхг-яетпгтц^тЮ.\тРод'иляся 8 с і ч н я 1 8 8 8 Р– 
казати Василя Стефанике|в Кйс^”””Походил-а дому 
ще „більшим другом" росів– і Шульгннів. П батько Яків 
ського народу й атеїстом ^ І Ш У Л Ь Г И Н був автором де– 
вставлеио в нову фіктивную к і л ь к о х і стоРнчиих праць, 
мабуть, автобіографію ре– г ,ув Д і я л ь н и м членом „Ста– 
чення про те, що він з това– іІЮЇ Г Р 0 3 4 8 ^ 1 " т а співтворцем 
оишамн читав у гімназії в”Давничого Т о в а р пства 

Надія Іщук 

же заголовком другу части
ну для 2-ої кл. гімназії. В 
Галичині до того часу вже 
був виданий математичний 
укр. мовою для старших 
кляс І. Верхраським, для 
молодших кляс не було. 
Так, що цей підручник На
дої Шульгиної-Іщук був ши
роко застосовуваний в 20-их 
роках у Великій Україні, в 

соціалістичну літературу, І , в і к у K"0 3 ' : мати, Любов Галичині та на Волині. Ав– 
українську і польську з Же– І М и к о л а с в н а 3 ДомУ УстЬіб– 
чеви, Герцена, Чернишевсь– І ИНЧ- б У л а т е ж активною ук– 
-.сого", що особливо цікавив– Раінською г р о м адянкою. 
ія атеїстичними висловлю– і пР0Ф- ^^я Яківна Іщук. 
ваннями різних осіб тощо.; (^кінчивши середню освіту 

Приведені приклади пока-Ів К н с в і - студіювала матема– 
вують, як багато сьогодні І т н к у Н а Бестужівськнх кур– 
треба зробити для відчищен– і с а х в Петербурзі, після за– 
ня Стефаникової біографії з | кінчений яких здала ще кін– 
цього роду „матеріялів" І і \ Чев"й іспит при мужесько– 
,причинків", для встанов–! КРМУ університеті (перший 
тіення поавдивого й вірного і ?iK` к о л н жінки отримали на 
образу Василя Стефаннка | ц е " Р 8 3 0 ^ Після закінчення 
- „поета твердої душі". які0 С В І Т и віДРазу почала свою 
чого назвав добре Д. Дон–! педагогічну працю, виклада 
цов. „володаря дум селянсь–!ючи коротко в комерційній 
чих", як його називав тепер! школі в Петербурзі та вже в 
Василь Костащук. Дещо для( 1 9 13 р. переїздить до Києва, 
на еміграції зроблено: зга- |д е викладає математику в 
дати б тільки писання д-ра гімназії, директором якої 
Луки Луцева, чи спогади бУв Петро І. Холодний, а два 
д-ра І. Подюка, Мих. Бажа^– І DQKH пізніше викладає в ки 
ського, видану востаннє То– ївськім університеті, як аси 
моїо Кобзеєм в Канаді книж
ку матеріялів про Стефанн
ка. Але ж головне ще перед 
нами: треба дати велику й 
добру монографію ПРО Ва
силя Стефаннка. Поклика
ний виконати це завдання 
тільки єдиний - Юрій'Васи
льович - той, що унаедш 
вав батькову любов до з'ен г̂ї 
і слова і прізвище матері 
Гаморак. Цього чекаємо і і|й 
тут і сподіваються на здіи-у 

снення цього великого почи
ну наші земляки в Україні, 
для яких Василь Стефанйк' 
завжди, не зважаючи на в|:е 
живий, великий і могутній', 
пк його герої селяни — Іван 

стентка проф. Ґраве. 
В 1916 р. брала активну у– 

часть в Першім Українськім 
Педагогічнім З'їзді, склика
нім за ініціативою А. Ла– 
шенка і П. Холодного, та бу
ла співооганізатооом Това
риства Шкільної Освіти, за– 

. 'схованого на цім З'їзді. Це 
Товариство Шкільної Освіти 
"створило окремі комісії різ
них предметів, а в тім і Ма– 
'тематичну Комісію. Проф. 
Іщук робила головні записи– 
конспекти з зборів цісї Ко
місії та брала активну у– 
часть у творенні українсь
кої математичної терміноло
гії, програм та фразеології, 

Дідух з „Камінного хреста", 'Що було головним завдан
ий старий Максим і Стеф^' 
викових „Синів" 

Микола ЩЕРВАК 

НЕ ВСЕ ВІДІЙШЛО 
Забився далеко і звів собі дім, 
Вселилося щастя у тихій оселі 
І радість обнови у світі новім, — 
Чому ж бо на серці думки невеселі?! 

Не все відійшло .,. Жалібниця-жура 
Минулі скорботи снуг, наче тіні. 
1 горе прадавнє, і туга стара, 
Немов обступили в німім голосінні. 

1 січня 1969 

ням Комісії, що і було вида 
не друком в трьох брошу
рах. Головний курс по мето
диці математики на зборах 
Комісії відчитав відомий ме– 

' тодолог-математик К. Щер– 
' | бииа. 

Одначе головною заслу
гою проф. Н. Я. Іщук є те, 

'- що вона написала перший 
підручник математики укра
їнською мовою на Вел. Ук
раїні .який вийшов під пріз
вищем Надії Шульгиної-
Іщук п. з. „Задачник до си
стематичного курсу аритме– 
тики" для 1-ої кл. гімназії 
(який згодом вийшов і дру
гим накладом) та під тим 

тор цих рядків вчився мате
матики з цього підручника в 
роках 1923-24. Цей підруч
ник був виданий тим же То
вариством Шкільної Освіти 
в 1917 р. Внедовзі появилося 
ще два підручники, видані 
цим же Товариством п. з. 
„Теоретичний підручник а– 
ритметнки" який уложив В. 
Шарко, та „Задачник почат
кової школи" який написав 
К. Басараб (обидва автори 
були теж членами цісї Мате
матичної Комісії). 

Проф. Н. Іщук брала та
кож активну участь у Дру
гому Всеукраїнському Педа– 

ігогічному З'їзді та опрацю
вала до друку програму 
„єдиної української школи", 
запропоновану Петром Хо
лодним та прийняту цим Пе
дагогічним З'їздом. В тім же 
часі писала деякі рецензії 
та педагогічні статті та по
чинає працювати в Першій 
Українській Гімназії ім. Т. 
Шевченка, директором якої 
був В. Ф. Дурдуківськнй. 
Гімназія була зорганізована 
тим же Товариством Шкіль
ної Освіти, (яке в тому часі 
було вже складовою части
ною Відділу Освіти при У– 
НР). В цій гімназії працю
вала майже до часу виїзду 
з Великої України, бо в 19-
23 р. вже одружена з проф. 
Р. Іщуком, переїздить з ро
диною до Галичини, а звід
ти до Праги, де працює в 
1926-27 pp. в Педагогічному 
Інституті ім М. Драгоманова, 
як професор методики мате
матики. 

Після цього знов переїз
дить на українські землі, 
цим разом на Волинь. І хоч 
у Празі мала повнїсівгляди 
віддатися науковій праці та 
мати в цій ділянці більші о– 
сягп, відмовилась від цього 
та віддалась виключно педа
гогічній праці. Тут треба 
відмітити, що незвичайна 
ідейність, яка цілковито по
борювала всякі особисті ам
біції, була і є характерною 
рисою проф. Іщук; вона бу
ла завжди щаслива, що мо– 

Ганна ЧЕРІВЬ 

БЕЗ АДРЕСИ 
Коли пройде палке, нестерпне літо/ ` 
Отрутою медовою налите, 
Коли з дерев злетять листки останні 
І сніг впаде на спогади туманні, 
Я напишу без дати, без адреси 
Листа тобі - й пошлю кудись до преси. 

Мов джерело, що б'с без мір і стриму, 
Вдягну любов у ритм і вірну риму, 
Щоб відтворила ця маленька повість 
Вологість уст, і погляду шовкоеість, ` 
Світанки в горах, вечори в долині, 
І ділені думки, здавалось неділимі. 

Хай всім на світі зробиться тепліш. 
І хоч призначу вірш для тебе лиш, 
Хай буде у словах така солодка сила. 
Щоб ти сказав: 

,fl ще кохаю, мила". 

же працювати для своєї мо
лоді, допомагаючи в творен
ні кадрів свідомої українсь
кої інтелігінції. Навіть при 
викладанні такого предмету, 
як математика, який не має 
здасться нічого спільного з 
національним вихованням, 
вона і тут вміла якось його 
виявити. Хачби взяти для 
прикладу деякі уривки з її 
споминів шю київську гімна
зію: „Задовго До Шевченків
ських ,г.гів велась підготов
ка до чих. Всі гуртки пра
цювали . . v Навіть матема
тичний гурток не хотів від
тяти від інших. І от ми на– 
Д”Твали зробити діяграми 
відносно життя Шевченка, 
розбивши його на періоди, і 
відносно творчости його. Ді
аграми були естетично ви
конані і розвішані на стінах 
з іншими плякатами, а та– 
шж поміщені в математич– 
чому журналі, присвячено
му Шевченкові". Або такий 
\фнвок: „Пам'ятаю, як шкі
льний хор обходив свій трьох 
чіткій ювілей. Тоді всі гурт
ки виступали з привітами 
Математичний гурток теж 
іітав хор, при чім привітан
ня було маленьким рефера
том про зв'язок математики 
з музикою". 

Придаючи велику увагу 
самодіяльним гурткам, за– 
ложила також в рівенській 
гімназії математичний гур
ток, який включав у собі 
математичну читальню та 
математичну майстерню, 
при чім видавався і шкіль
ний математичний журнал. 
Математична м а й с терня, 
ціллю якої, за словами 
проф. Іщук, було .допомог
ти, щоб учні краще розумі
ли ф^тткційні залежності, 
щоб доказати, що наука ма
тематики не с відірвана від 
життя, а законам математи
ки підлягає те, що нас ото
чує". Це було новаторством 
в педагогіці, ідею якого вона 
винесла ще з часу своїх сту
дій, захопившись новими те
оріями німецького методоло– 
га-математика проф. Фелік– 
са Кляйна. Учні цим захоп
лювались, і проф. Іщук при
думувала все нові проекти 
моделів, які були гарно ви
кінчені, виполірувані — з 
дерева, бляхи, картону, дро
ту. Роблено при тім і геоде
зичні прилади, які застосо– 
доівитнсь^численні учителі, о 
них прогульок". На вистав
ки цих приладів приходили 
дивитись челенні учителі, 0-

собливо, коли відбувались 
математичні калові конфе
ренції 

В часі другої світової вій
ни не перериває своєї педа
гогічної праці — гїри совст– 
ській окупації працює в де
сятилітці, яку перетворено з 
гімназії, а при німецькій о– 
купації укладає нові програ
ми з шкільною комісією для 
нової української гімназії, 
та ця гімназія після кількох 
місяців була закрила німець
кою владою, як і всі інші 
школи; тоді стає директор
кою матуральних курсів у 
Рівному, куди приймалось 
учнів з 7-их та 8-их кляс, та 
знов укладає з комісією но
ві програми для цих курсів. 
Тому що на всій Волині бу
ли зліквідовані гімназії, з рі
зних місцевостей наплинули 
учні з останніх двох кляс, 
щоб закінчити середню ос
віту, і так записалось їх по
над 500; більшість з них з 
успіхом закінчили ці КІТРСИ 
після 3-4-ох місяців,. 

Незадовго пііля того, бу
дучи вже у Львові, дише на 
замовлення львівської Шкі
льної Комісії підручник гео
метрії для 5-ої кл. гімназії, я– 
кий був переданий до друку, 
але через воєнні обставини 
не вийшов і сам. ,рукопне 
пропав без копії 

Шсля деякої перерви, вже 
в 1945 р. в Німеччині, знов 
займається п є д а гогічною 
працею, викладаючий табо
рі в гімназії та технічному 
інституті і в тім же часі пи
ше ряд статтей на педагогіч
ні теми в журналі ,;Україн-
ська Школа", як також стає 
членом Пласт-Прйяту ізяс– 
новнного ген. Петровим в 
Авгсбурзі) та при тйі пише 
„Геометрію пластуна", час
тина якої була видрукувана 
вже в Америці, в журналі 
„Юнак". Тепер перебуває з 
родиною в ЗСА. Є -членом– 
кореспондентом УВАН. 

Той, хто вчився в проф, Н. 
Я. Ьцук, ніколи не забуде її, 
бо вона виявляла сердечне 
відношення до всіх учнів та 
щиро бажала їм допомогти, 
не роблячи ніколи ніякої 
між ними рЬниціу,/ 

Дорога Пані Процесор, з 
нагоди Вашого 8СЙіфСя про
шу прийняти від мене, як від 
Вашого бувшого сучити, вис
лови подяки та '̂,ігаЙктіаші 
побажання і я певіпж що до 
моїх слів прнлучуютьсл угі 
Ваші бувші у ч й і . ї ^ ^ " 

В. Несторович 

МАЙСТЕР ВЕЛИКОГО КАЛІБРУ 
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Читаю в „Правді": „Вороги 
Нас обб))єхати завжди раді, 
Мовляв, забракло їм снаги . .. 
А то неправда, що в Канаді 
Ми хліб купусм на харчі, 
Як преса західня кричить . . . ” 

Прислухався. — Подайте, люди! 
Хоч крихту дайте! 

Скільки їх, 
Дітей, жінок, дідів старих, 
Волочать пухлі ноги всюди! 
Жахливі привиди — не люди... 
Без хліба гине вже село, 
І на цей жах немає ради. , . 
О, як би добре нам було, 
Якби той хліб прийшов з Канади! 

І 

м. Луганське, J933 р. 

Недавно, бо 28 травня ц.р. 
відійшов з цього світу вели
кий український мистець, 
що жив у Дітройті, Віктор 
Цнмбал. маючи 67 років. Це 
був маляр і графік велнко– 

I го таланту, досвіду і доріб– 
і ку. Він приїхав з дружиною 
і Тетяною в р. 1961 до Дітрой– 
I ту через Ню Иорк, де зупи– 
| нився один рік. Перед тим 
j він жив і працював упро
довж 33 років в Аргентині, 
куди поїхав після Визволь
них Змагань, в яких брав у– 
часть, закінчивши свої сту
дії в Празі. 

В грудні 1961 р. за про
текцією Емілії Запорожець, 
відбулася Виставка його 
творів у Клюбі американсь
ких мистців ,,Скереб". Під 
час вернісажу, що його у 
красив жіночий хор „Трем– 

і біта" своїм виступом і пані 
Т-ва Українських Ґрадуан– 
тів прийняттям, було прияв– 

I них чимало визначних гос– 
! тей. головно мистців, а та
кож критиків з преси. Гу
бернатор Свейнсон прислав 
телеграму. 

Слід підкреслити, що вис

тавка була не тільки зраз–; 
ковою презентацією праць 
Віктора Цимбала, зовсім до–" 
сі незнаного, але разом 9 
тим дала йому змогу позна-` 
йомнтись з мистцямн, членв–) 
ми цього Клюбу, і помогла 
йому влаштуватись на до– 
броплатній праці в фірмі 
„Callvillo". Власник її, п. Ка
ві йо, захоплений образамщ 
забажав бачити дещо з гра^ 
фіки мистця, яка тоді не бу
ла експонована. І колн вій 
представив н а й б л ижчого 
дня два зразки, той з місци 
його заангажував до праці. 
(До речі — п. Кавійо с ес– 
панцем, отож обидва вони 
могли вільно з собою гово
рити). Але на жаль ця правк 
ця вичерпувала весь час г 
спроможність В. Цимбала й 
він не міг з того моменту ні
чого дати мистецтву. Виста
чить сказати, що він постій 
но працював 12, 14, а навіть 
більше годин на добу. Він 
багатів лише думками, що 
за кілька років піде на пену 
сію ГЧцо тоді весь свій чає 

Тяжка недуга довела його 
до передчасної смерти. 
і Поскільки згадана вистав
ка образів У Дітройті була 
кінцевою в мистецькій праці 
Віктора Цимбала, позволю 
собі в другій частині цісї 
статті зацитуватн дослівне 
Інтерв'ю, що я мав з ним 
для „Української Газети". 
Це була місцева газета, що 

ІД її видавав невеликим ти
ражем. Відповіді, яких він 
дав тоді, дають приблизний 
образ і характеристику ці– 
лости його досягнень бодай 
в малярстві. Бо графіка, в 
якій він уважав себе ще кра
щим майстром, була ним за– 
плянована в другій експози
ції всіх його творів на 2-гй 
виставці. Та вона не відбу
лась. 
Ц А тепер дещо з життьової 
дороги мистця. 
І Народився Віктор Цнмбал 
16 квітня 1901 р. в селі Сту
дійна на Київщині в родині 
вчителя Івана і Лідії з Воло
шинів. За „мазепинство" йо
го батько дістав 4 роки тюр
ми і відтак не продовжував 
праці в учительстві, а пішов 
на свічковий завод. Рік 1917 
застав Віктора учнем київсь– 

мольберті. Та це залиши– 
присвячуватиме праці пре àcoi гімназії і був у студент

ському Курені, що пішов під 
лась нездійсненою мріенл Крути. Сам він не попав ту

ди, бо батько йому не дозво
лив. Після гетьманату він 
склав матуру в гімназії ім. 
Кирнло-Метод. Братства й 
вступив у Художню Школу. 
Але не покінчив її, бо мусів 
виїхати з Києва, колн боль– 
шевики наступали. 

В Кам'янці Подільському 
закінчив старшинську шко
лу 1920 ф. і був на фронті. 
Попав потім у польський по
лон і сидів у таборах у Вадо– 
віцах і Каліші. Звідтам пере
брався нелегально до Праги 
і там студіював від 1923 р. 
у Високій Мистецькій Шко
лі і рівночасно в Українській 
Плястнчній Студії (профе
сори: Мако, Модзалевський, 
Карели тощо), а до того 
вчився в клясичному балеті. 
Працював у найстаршому в 
світі графічному видавниц
тві Мелантріча. Нагородже
ний чехами однорічною сти
пендією для поїздки до Іта
лії за незвичайні успіхи, ви
явлені в графіці, повернув
ся до Праги і в р. 1928 вие– 
міґрував До Аргентини . 

Осів у Буенос Айресі, де 
працював рівночасно в Ком
паніях Кодака, Форда і Дже– 
нерал Моторе, виконуючи 
скрізь графічні праці, і при
ватно займаючись малярст
вом. Виставляв у мистець

ких ґалеріях Міллера. в Ро– 
зе Марі й інших. Скоро був 
визнаний першим графіком 
Південної Америки. Одру
жився з донькою генерала 
Сергія Михайлівського, Те
тяною. Був у Союзі Гетьман– 
цгв-Державників (заступни
ком краєвого голови), пра
цював у „Просвіті" і в ін
ших громадських організа
ціях в Буенос Айресі, аж по
ки в жовтні 1960 р. не пере
їхав разом з дружиною до 
ЗСА. 

Віктор Цнмбал був гаря
чим українським патріотом^ і 
це завжди підкреслював, де 
тільки був і де його високо
мистецький талант цінили. 
Зазначимо ще, що він був 
подивугідним строгим веге– 
теріянцем, який тільки кіль
ка родів з ярий споживав, а 
пив тільки південно-амери
канський чай т. зв. Yerba 
mate, вживаючи до того спе
ціальне начиння, з яким ми 
бачили його дома чи на Ді
брові. 

2. З мистцем у чотири очі 
В день відкриття Вистав

ки не було можливості! дов
ше поговорити з й. Віктором 
Цимбалом. Його просто роз
хапували, з ним знайоми
лись, йому ставили запити, 

фотографували, f о в орнлн 
компліменти, від яких вів У– 
тікав, користуючись двим, що 
щораз хтось інший, хотів йо
му щось сказати. І ми домо
вились зустрітися на вистав
ці наступного дня. 

На вулицях пішла перша 
сніговиця й охочих розгля
дати виставку не було. Ви
мріяна ситуація для зосеред
женої розмови. - . 

Скажіть щось про Ваших 
33 роки в Аргентині, "frf про
шу. І те, чому туди поїхали? 

— Ви значить, збираєтесь 
довгенько посидіти зі мно– 
ю . . . 33 роки .— це більше 
половини мого життя. Чому 
я вибрав Аргентину? Я зна– 
ю? Хотів у Бразилікп в Р”о 
де Жайнеро, а поїхав не гу
ди, а в Буенос Айрес. Не жа
лую. Назагал я добре почу
вався і вивіз звідти найкра
щі спогади. Я мав змогу роз
горнути там свого мистецьку 
діяльність, для якої /дістав 
колись добру гігкояу и Пра
з і Мистецтво в Аргентині є 
на високому щаблі .найбіль
ший вплив на нього мас 
Франція. Основним моїм 
жанром стала промислова 
графіка, в якій и;чяіепДялі-
зувався в Празі Лгяайшов 
признання, чотири рази був 
відзначений на виставках:і 
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ВИСТАВНА БАТАЛІСТИЧНИХ НАРТИН 
ІВАНА КУЧМАКА 

Красвий Комітет в ЗСА 
для відзначення 50-річчя 
Листопадового Чину й Ук
раїнської Галицької Армії 
мав щасливу думку прикра
сити залю Народного Дому 
в Ню Иорку. в якій дня 2-го 
листопада м.р. відбулась зу
стріч громадянства "з код. 
вояками УГА, баталістични– 
мн картинами мнстця Івана 
Кучмака. Картини ці зобра
жують поодинокі етапи на
ших визвольних змагань, 
почавши від хоробрих Укра
їнських., ;Січових Стрільців 
через бої геройської УГА. 
відділів .Карпатської Украї
ни аж до легендарної УПА. 

Баївлістика - це окре– 
мий ,рідь малярства і чи не 
нантрудніший. В образо
творчім ' мистецтві поодино
ких народів мистецьких ба– 
талістйчних творів не бага
то, зокрема у нашому, укра
їнському мистецтві. Сюже– 
том^батал і стичної картини є 
фрагмент босвої дії, момент 
„в акцІГ; Мистець Іван Куч– 
мак був'вояком УСС і стар
шиною'УГА. Вія відчував 
психіку українського вояка, 

1 бачив його геройство і тра
гедію.' коли „встоятись не 
було сила". Він вибрав для 
малювання своїх баталіс– 
тнчяих картин період укра
їнських визвольних змагань 
тому, що й він сам брав у 
них участь й розумів їх всі
єю своєю душею. Його ба– 
талістичні картини творені 
не з уяви і не з моделів, але 
нд оснтфі. особистігх пере
живань1. ^Навіть портрет пол
ковника Дмитра Вітовсько– 
го, коменданта Листопадо
вого Зриву, роботи їв. Куч
мака поЛонюс глядача "сво
сю живучістю. Не диво, бо 
І. Кучмак був в сотні УСС 
Дм. 'Вітовського — і хто ж 
міг краще віддати портрет 
свого хоманданта, як той 
хто часто з ним зустрічався. 

Найбільшу групу між ба– 
таліетичними картинами їв. 
Кучмака творять картини з 
боїв та життя УСС'ів. Бачи
мо тут фрагменти бою на 
горі Маківка, бої УСС в 
Карпатах, карпатські звори, 
ліс, дедвва — все це в при
родних кольорах, .а., серед 
них, в бою, молоденькі сі
чові стрільці. Або така весе
ла і вимовна картина з жит
тя УСС. п. н. „А хто піде з 
нами, буде славу мати. . . 
,,Чн знову, образ п. н. „Ой, 
видно село, широке село під 
горою - '-” чи кольоритна 
картина ,,Ой зацвіли сади 
білі на Поділлі". Листопадо

вий Чин у Львові представ
лений кількома картинами. 
Яка сильна і потрясаюча 
епікою композиції і кольо
рами G кожна з них. Чи це 
буде картина п. я. „В листо
падовій заграві", де зобра
жена група українських во
яків у босвій акції, або „За 
наш, український Львів", де 
під кіоском на якому вндніс 
проголошення до населення 
міста Львова про повстання 
Української Держави, стоїть 
готова до бою група УСС'ів 
на тлі храму св. Юра, із ра
неним вояком на землі. Або 
картина із пам'ятної ночі у 
Народнім Домі, коли то бос– 
вик зголошус про заняття 
Львова нашими військами. 
Чи врешті, настроєва карти
на п. н. „Стрілецька моги
ла", біля якої українські 
жінки, у сільській народній 
ноші. 

Дальшу групу баталістич– 
них картин Івана Кучмака 
творять фрагменти боїв і по
буту славної Української 
Галицької Армії. Треба по
дивляти мнстця, скільки 
чуття він вклав у кожен 
свій твір, щоб віддати, як 
слід, не тільки фрагмент ге
ройської акції УГА, але й 
тло, серед якого вона відбу
вається. Композиція образу, 
рисунок, перспектива, ко– 
льористнка віддані знамени
то. Постаті людей наче жи
ві, збіжжя в маках і волош
ках доповнюють кольорнс– 
тику образу. Коні, на яких 
сидять вояки, віддані дуже 
добре. Увагу глядача звер
тає у цпх картинах близь
кий, теплий зв'язок між во
яками і місцевим населен
ням. Чи це буде картина п. 
н. „Щасливої дороги", де на 
тлі сільських хат і краєвиду 
села бачимо при колодязі 
жінки, які прощають кін
нотників словами „Щасли
вої дороги", чи це будуть 
картини п. н. ..Слідом за во
рогом" або „Курилася дорі
женька", які звертають ува
гу глядача їхньою темою і 
мистецькою композицією. 
Повна босвої бравури кар
тина зображала фрагмент 
„Ч о р т ківської офензиви". 
Кілька картин зображують 
перехід .УГА зд.Збруя,.колн 
то „встоятись не було си
ли". Картини із фрагментів 
походу Української Галиць
кої Армії в „Чотирокутннку 
смертп" нагадують картини 
польського мистця Артура 
Ґроткера про трагедію поль
ського народу у час його ви
звольних змагань. Ті карти
ни І. Кучмака є потрясаючі 

ЛИСТОПАД У ТВОРЧОСТІ КУЧМАКА 

Іван Кучмак: JB Листопадовій заграв?' (олія) 

Іван-Кунмак: „Щасливої дороги" (олія) 

своїм реалізмом, трагедією 
української армії, яка кнне– 
на долею на поталу, без а– 
муніції, без ліків і допомоги 
світу гинула серед епідемії 
тифу. На картинах групи 
вояків.які маршують серед 
студені, вихрів, дорогами 
повними снігу, у якому гря– 
знуть коні і вози — а пе
редовсім люди, так, як це 
було справді у січні 1920 р. 
під час походу УГА на Ве
селий Кут-Одесу. Потрясаю
чі картини їв. Кучмака з ча
су, як УГА залишала ти
фозне побоевнще із сотками 
братніх могил відомих і не
відомих вояків. 

Інша картина п. н. „До 
останнього набою" зобра
жує оборону Хусту, pp. 19-
38-39, коли то по втраті на
шої державносте створилась 
на великих просторах Кар
патської України, самостій
на Карпатська Україна, що 
мусіла боронитися проти 
мадярів і чехів. 

Із найновіших наших ви
звольних змагань треба від
мітити образи мнстця з боїв 
і життя легендарної Україн
ської Повстанчої Армії. Кар
тини п. н. „На Зелені Свята" 
„Алярм у бункрі", „Відпла
та", „Засідка на ген. Свср– 
чевського”відзначаються до
брою композицією, відчут
тям босвої ситуації. Образ 
мистця п. н. „Дня 22 січня 
1919 р." з проголошення Со– 
борности Українських Зе
мель представляє відділи у– 
країнського війська у дефі– 
ляді перед представниками 
народу. 

Я не згадав усіх баталіс– 
тнчннх картин ІВІ Кучмака, 
деякі з них продані. Щоб 
познайомитись ближче з 
творчістю мистця я вибрав
ся до нього, у Гемпстедт, Н. 
И. Тут я мав нагоду пізнати 
ближче п-во Кучмаків, його 
дружину Оксану, сина Іго
ря, людей скромних, але 
правдивих патріотів. І я рі
шив написати про цього на
шого мистця. кол. УСС-а, я– 
кнй проміняв кріса на пен
зель і служить дальше ук
раїнському народові. 

Мистець. Іван Кучмак на– 
родж. 1899 р. в Скалатчині 
на Поділлі. Малярством за
хоплювався вже змалку, в 
народній школі і в гімназії. 
Під час 1-ої світової війни 
вступив до УСС, опісля як 
четар УГА відбув цілу воєн
ну кампанію до польського 
табору в Тухолі включно. 
Вернувшись домів, одружив
ся. Зайнятий був малюван
ням церков. Одначе, перес

лідуваний місцевою польсь
кою поліцією, подався до 
Кракова, де студіював ма
лярство й опісля емігрував 
до Канади і потім до ЗСА, 
де перебуває стало. Серед 
важкої праці на прожиток 
находить час на студії ма
лярства. ОСЯГНУВШИ МНСТЄ' 
цьке знання, він присвятив 
його українській тематиці 
про: „Рідний Край", „Виз
вольні змагання УСС й УГ– 
А". Як б. вояка, його захоп
лює баталістина. Він пра
цює теж в ділянці театраль
ного і комерційного мистец
тва, у розписуванні україн
ських церков. Є членом ОМ– 
УА, влаштовував свої вис
тавки. Є також членом ком– 
б а т а н тськнх організацій. 
Він і його родина є членами 
Українського Народного Со
юзу. На останній виставці 
ОМУА звертав увагу його 
настроєвий образ п. н– ..Та 
ка його доля". 

Мистець їв. Кучмак не Mà  
ліос багато — ані для „биз 
несу". Це останнє видно по 
сюжетах його образів. Його4 

картини відзначають: точ
ний композиційний рисуі 
нок, належна перспектива, 
оригінальний добір барв,' Г. 
Кучмак не любить „джезу" 
у музиці, а в малярстві ім
пресіонізму чи дадаїзму чи' 
інших „ізмів". . ' , ' , 

Говориться часто про ,,те,' 
що український нарід — це 
„Нація в поході". Розуміють 
ся, у бойовому поході для Ь-( 
осягнення своєї державирс 

іти. Нації у доході потрібні 
маллрі-баталістн. які б сво
їми картинами розказували 
про славне минуле народу, 
про його визвольні змаган
ня, виховували своїми кар
тинами в історичній тради
ції нові покоління. В нас. як 
я згадав мистців-баталістів 

лу Андрусева, Івана Іван ця. 
Осипа Куриласа, Леоніда 
Перфецького, М. Самокиша. 

Один з учасників Зустрічі 
Громадянства з б. вояками 
УГА, висловив думку, щоб 
Із баталістичних картин ми
стця створити рухому вис
тавку, якої завданням бу
ло б об'їхати всі українські 
осередки ЗСА. Ця виставка 
дала б вартісний, нагляд
ний курс українознавства з 
допомогою картин, що їх на
малював кол. український 
січовий стрілець і старши
на Української Галицької 
Армії на основі власних пе
реживань. 

яяввааттт^втщшишшшявшятшяшшшиаввш 
^Майбутнє належить дітям" 

Ми і шипі дітн - Дитяча література, мистецтво, ви
ховання. Збірник 1-ий лід редакцією В. Гошовського. 

Вид. ОПДЛ. 
9 С 

Справа розумного внхо– проблеми в еміграційній дій– 

а яшшятш Ш МІ г 

ваняя молодого покоління 
- це найважливіша пробле
ма не тільки батьків, але й 
Цілих націй. Це річ самозро
зуміла, що якою дорогою пі
де виховання, такими в май
бутньому будуть не тільки 
окремі одиниці, але й цілі 
народи. 

Виховання переживає те
пер важку й затяжну кризу, 
виходу з якої шукають не 
тільки визначніші педагоги, 
але й уряди окремих дер
жав. 

Мені здасться, що не по
миляюсь, коли скажу, що 
головна причина цієї кризи 
полягає в тому, що сьогод
нішнє виховання стало за
надто світське, занадто' ві
дійшло від Бога та Його за
конів, занадто відсунулось 
від звичайної логіки, а пос
тавило собі за мету задово– 
лятн всі примхи і забаганки 
дитини, а невідповідну пове
дінку молоді уважати за річ 
зовсім звичайну. 

Подібну виховну кризу 
можна спостерігати і серед 
нашої спільноти. Можливо, 
що серед нашої молоді немає 
Ще „бітніків - гіплісів" та по
дібних розхрістанців, що 
шукають насолоди та розра
ди в споживанні наркотиків 
та влаштовуванні бешкетів, 
але ця криза мас інший ха
рактер. Вона проявляється у 
відході нашої молоді від сво
єї спільноти при допомозі 
мішаних подруж, в браку 
ідеалізму та бажання прис
вятити хоч частину своєї 
праці для рідних справ 

Інші народи мають свої 
держави з окремими мініс
терствами освіти та вихован
ня, мають окремі закони, су
ди, поправні заклади та ви
ховні інституції і вони да
дуть собі раду з кризою сво
го виховання. 

Гірша справа в нас, де все 

сності, д-р Ст. Тершаковець– 
Бережяяцька — Виховні 
труднощі різного віку і роз
виток особовости, проф. д-р 
О. Кульчицький — Пережи
вання казки і літературного 
твору в психічному розвитку 
дітвори і молоді, Ганна Че
рінь — Мистецтво розповіді 
дітям, д-р В. Стебельськнй 
— Малюнок дитини і для 
дитини, В. Гошовський — 
Українська дитяча літерату
ра, Ю. Тищенко-Сірий — З 
історії дитячої книжки, О. 
Лотоцькнй — Хрестоматія 
„Вінок" і В-во „Нашим Ді
тям" — „Мальовані казоч
ки" в Петербурзі, П. Одвр– 
ченко — Олена Пчілка, як 
дитяча письменниця, І. Чай– 
ковськИй - Замітки про 
„Молоду Україну" О. Пчіл– 
ки. Лев Ясінчук — Видав
ництво „Рідної Школи" для 
дітей і молоді, Борис Грін– 
ченко — Періодичні видан
ня для дітей, Р. Завадовнч 
— Майбутнє належить ді
тям. Івга Шугай — Літера
турна творчість для наймен
ших. Леонід Полтава — З 
думок про творчість для ді
тей. Леся Храплнва — Ви
ховні проблеми у творах Ле
сі Українки, Л. Коваленко 
— Дитяча книжка, Є. Оиа– 
цькнй — Українська дитина 
очима італійських кореспон
дентів, П. Кукурудза — Ди
тячий журнал „Пчілка" в 
Ужгороді 1922-23, Л. Полта
ва — „Школяр" і „Школя
рик" в повоєнній Німеччині, 
В. Барагура — ,Двітка", Л. 
Старицька-Черняхівська — 
Серія для дітей в-ва ,.Лан" 
у Києві, Марія Пастернако– 
ва — 3 сучасної дитячої лі
тератури, Б. Гошовський — 
Психологія дитини в „Дале
кому світі" Галини Журби, 
Письменницько - педагогіч
ний основний з'їзд Об'єднан
ня Працівників Дитячої Лі
тератури, — До особливої 

виховання залежить від доб– У м г и Українського вчнтель– 
роі волі та розуму батьків І ^ У вільному світі та інші 
тих чинників, які старають
ся дати свою допомогу у ви
хованні молоді. Велику ро– 
лю в цьому ділі може і по– 

\ динна відіграти відповідна 
література. 

В інших народів спостері
гаємо величезну КІЛЬКІСТЬ 
такої літератури, в нас, на 
жаль, ЇЇ дуже мало. Але в 
останньому часі починають 
появлятися і в нас книжки 
з виховною тематикою, і за 

не багато. Згадати б Михо-^це ми повинні бути вдячні 
і авторам, і видавництвам. 

Хочу звернути увагу на
ших батьків та виховннків 
на книжку, що недавно по
явилася в продажі, назва я– 
кої подана в підзаголовку. 

С це збірних праць на ви
ховні теми, які з'ясовують 
історію нашої виховної спра
ви та дають обильний вихов
ний матеріал, придатний те
пер. Йе є це підручник педа
гогіки, це приступно написа
ні праці з різних ділянок ви
ховання. 

Подаємо список окремих 
праць: Андре Моруа - Зо
лотий вік. д-р І. Головінсь– 
квй — Психічний розвиток 
у дитячому і юнацькому ві 

Книжка видана старанно, 
мас 390 сторін друку та при
крашена численними ілюс
траціями і вповні заслуговує 
на якнайбільше зацікавле
ння наших батьків та вихов
нії кіп. 

Володимир Мальків 

Ярослав Грнневпч .Ці та зв'язані з тим виховні 

ЗА НОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НА

ЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ 
В ЧИКАГО 

Чикаго, Ілл. — Правлін
ня Українського Національ
ного Музею при 2453 Чика
го евню інформує, що прид
баний сл. п. д-ром М. Сіми– 
новичем триповерховий дім 
під музей вже далеко не за
довольняє його потреб. У 
музеї немає місця для збе
реження нових надходжень, 
ані для праці бажаючих над 
різними виданнями, доку
ментами тощо. Українська 
громада в Чикаго занадто 
велика кількісно, щоб не мо
гла розбудувати спільними 
зусиллями ту важливу ку
льтурну установу. 

мав Добрий заробіток, пра
цюючи" Для великих і бага
тих фірМч Згадаю ,що мій 
o6pas` про голод в Україні — 
„Рік 1933", де символами 
висловлено злочин москов– 
ськнх”бо”льшевиків, які шту
чно -викликали цей голод, 
викликав цілу бурю серед 
комуністів на виставці в Бу– 
енос Айресі. Вони зчинили 
навіть 7 рукопашний бій з 
представниками аргентинсь
кої прееи. 

- 1 Чому ж Ви переїхала 
в Північну Америку і чому 
саме в Дітройті остаточно 
поселились? 

- Дві причини було для 
цього: нестійкість політич
них "відносин в Аргентині, 
або ще? ясніше — наступ со– 
встевк'ото комунізму на Пів
денну Америку, і клімат, та
кий відмінний від того, що в 
Україні. - Коли я переїхав У 
жовтні 1960 р. до Ню Иорку 
й незабаром побачив сніг, то 
так -якби рідного батька по
бачив! Коли йшла війна і 
большевиків прогнано з У– 
країни; лей з дружиною зби
рались, уже продати хату й 
повернутись на Батьківщи
ну, дармащо там був ще во
єнний стан і окупаційні від
носини) ш–' така велика туга 

була в нас за рідною зем
лею. 

- На щастя, цього не зро
били, - втручаюсь я, і обоє 
сміємось. 

- Мені жаль наших лю
дей, що з ними я громадсько 
працював в Аргентині. — 
продовжує В. Цн.мбал. Маю 
теж вдоволення, що все та
ки вдалось зробити чимало 
доброї роботи. Аргентинці 
вже знають, шо таке україн
ці. Колись в'язали нас з Ав
стрією, а навіть з . . . Австра
лією. Чому я вибрав Дет
ройт? Жаль мені за метро– 
цол. музеєм у Ню Иорку. за 
бібліотеками, але надто рву
чке життя в ТОМУ місті мені 
не подобалось. Дітройт спо
кійніший. 

- Ви там мали свої вис
тавки, правда ? 

- Так, дві - в Літ.-Мис
тецькому Клюбі і в Інститу
ті Джуса. Багато там не про
дав. Моя тематика не відпо
відає публіці. Мої образи не 
„комерційні" в Америці. 
Треба буде щойно пробива
тись. Зокрема українці мою 
творчість не дуже сприйма
ють. Вони більше люблять 
побутовщину. Ось „Три ду
ші" (мистець вказус на ма

люнок, що висить побіч). 
Великий хрест, на якому ці 
душі з Шевченкового „Ве
ликого льоху" сидять, сим
волізує Суботівську церкву. 
Вона не подана ціла, бо тре
ба було в перспективі пода
ти зруйнований відтак мос
калями дощенту замок Хме
льницького і круглий буди
нок, де містилась залога 
(потім Яременкова клуня). 
Я простудіював історичні 
джерела (Вантпш-Каменсь– 
кого і інші), Шевченкові ри
сунки тощо. Суботів був 
джерелом козацької традиції 
часів Хмельницького, живим 
пам'ятником цієї доби й міс
цем народного паломницт
ва. Царська влада, щоб зни
щити його, заставляла шу
кати скарбів Хмельницько
го, що все більше руйнувало 
кам'яних свідків бувальщи
ни. 

Розглядаючи цей образ, 
ми встали і крок за кроком 
ішли по залі, при чому ма
естро знав чима^ю; що ска
зати про кожний свій образ. 
Він підкреслив тайни своїх 
творчих задумів, їх ґенезу, 
розплутав символи, з иад– 
хненням відтворював місти
ку, що лягла в основу того 
чи іншого твору. 

Третина (11 з 34 виставле
них образів) мас українсь
ку тематику, хоч не на всіх 
полотнах вона виразно вис
тупає. Київ — це Мекка, до 
якої зчаста звертається твор
ча уява мистця Цимбала, 
майстерно в і д т в о рюючи 
фарбами особливо історичні 
пам'ятки нашої столиці: ки
ївську Божу Матір „Неру
шиму стіну" (з Софійського 
Собору), Св. Софію в симфо
нії її бань, зреконструйовані 
Золоті Ворота з церква міг 
Десятинною, Софією і Бла
говіщенською. А ось веселка 
над Києвом (від Чернігова) 
—- візія щасливого майбуття 
України, радує наше серце. 
Любов до української старо
вини сягає в мистця до ча
сів поганських. Кам'яні ідо
ли богів на високих горбах 
представлені ним у різних 
варіянтах. Стрибог, Дажбог, 
Перун і інші з давнього ук
раїнського Олімпу зворушу
ють, нагадуючи наших пред
ків в їх молитовній контем– 
пляції. 

„До сьогодні не знищено 
ще в нашому народі поган
ської спадщини", говорить 
маестро і вираховує веснян
ки, народне гуляння та ін
ше з умінням знавця, ще 

збирав матері яли для своєї 
малярської роботи. 

Серед виставлених образів 
багато релігійної тематики. 
Не тільки я, але десятки 
людей першого дня вистав
ки довго стояли незрушимо 
перед постаттю Всевишньо
го Творця в системі туман
ного ще всесвіту, онімілі від 
могутнього враження. З по
дивом приглядались і даль
шим картинам, як: ..Молит
ва", Христос у пустині", 
„Непорочне Зачаття", „Пре
ображення", в і з а н тійська 
Мати Божа північного сяй
ва, збунтовані янголи — всі 
вони з печаттю релігійної 
містики в інтерпретації, ори
гінальній і монументальній. 

Питоме теж мистцеві Цим– 
балові відображення приро
ди. Його квіти — плід фан
тазії. Це відсутні в ботаніці 
формації кристалів у фанта
стичних формах і барвах. А 
елемент води в його дина
мічних гамах, у набігах мор
ських хвиль зафіксований 
на одному образі в формі чу
дово! мушлі з багатством 
Складок, що наявно віддає 
грайливий рух води і світла, 
залишаючи в глядача не– 
стерте враження. 

Окрему групу представ

ляє цикл картин з Патаго
нії, куди треба було їхати 
мистцеві 9 днів пароплавом 
з Аргентини. 

„Напевно я був перший у– 
країнець, який малював у 
цій країні вулканічних скель 
і гір із скупою вегетацією", 
сказав нам п. Цимбал. „Спа– 
енбіг" подумав я, розгляда
ючи на ного картинах льо
довик у місячному освітлен
ні, дві формації скель у горі 
двох дів і інші, чар яким ми 
завдячуємо не тільки духо
вим ,але й фізичним зусил
лям нашого великого майс
тра, що як спортовець здо
буває недоступний вершок 
горн, він здобував приступи 
до незайманої краси й вели
чі природи. 

Стільки інтерв'ю. При кін
ці варто згадати, що вдова 
по мистцеві, пані Тетяна, ви
рішила влаштувати осінню 
Посмертну Виставку. В цій 
справі зв'язалась з деякими 
мнетцяин (п. П. Мегик з 
..Нотаток Мистецтва" тощо) 
і Об'єднання Мистців у Ню 

, Иорку і там прийняли цю 
І думку з захопленням і про
понують зробити крім виста
вки у Ню Иорку, теж у Філя 

j дельфіі. 

Алла КОССОВСЬКА `-

ПСАЛОМ ШИТТЮ 
Замело усе снігами, замело! 
Скільки їх і звідки все взялось? 
І мете, мете, не спиниться й на мнть, 
Наче все летить, ввесь світ летить! 
А куди? Хіба він знас сам? 
Може в прірву, на розраду всім чортам, 
Може в кращі, казкові краї, 
Може в юні спогади мої. . . 
Коли ж буря стихне навісна, 
Прийде тиша біла і сумна, 
Покладе свою долоню на чоло, 
Скаже: ,jace твос давно вже відцвіло. 
Я тебе в снігах похороню, 
Спокій дам і скоренить мою, 
Погашу бажання у крові . . . 
То ж віддайсь нірвані, не живи." 
,ДІ! — кричу — ке требо, замовчи! 
Ти мені спокус не шепочи, 
Я ще буду, я ще хочу жить, 
Хвилюватись, плакати, горіть! 
Сніжний спокій? Не для мене він! 
Хочу чути я весняний дзвін 
І зелений шум пробуджених лісів, 
Хочу бачить блиск міських вогнів, 
Сонця світло у своїм вікні. . . 
То ж нічого не кажи мені 
Про красу, що смерть в собі таїть . 
Я не хочу вмерти ні на мить! 
Не для мене це, бо я жива, жива! 
І останні я скажу слова, 
Коли мене переможе ̀ смерть: 
Хай живе усе, життям налите вщерть, 
Хай живе життя, хай згине смерть! 

-

В скромній формі - щирий ВИСЛІВ -
-`v 

І саме це с зворушливе в 
образах Ярослави Сурмач– 
Миллс, що ми ствердили на 
останній виставці ЇЇ праць, 
усіх 24, у Наск Госпнтал, 
Наск, Н. Н., що тривала від 
1-го до ЗО листопада 1968 р. 
Знаємо, що на початках її 
шляху до мистецтва вона 
копіювала релігійні ікони, 
старовинні Й модерні. І були 
це добрі початий, бо ж деякі 
великі майстри в мистецтві 
світу починали так свій мис
тецький шлях, копіювавши 
старовинні візантійські іко
ни. 

Та Ярослава Сурмач– 
Мнллс обрала собі скромні
ший шлях: у своїй чистій, 
спокійній, нескаламученій 
уяві, вона створила собі свій 
скромний, тихий виднокруг, 
у якому вона закохалася, 
може і знайшла себе, в ньо
му. Родилася вона на цій 
землі. Але, припускаємо з о– 
повідання батьків акала про 
Україну, (а її ж мети похо
дить Ь чарівного села Ско
морохи біля Бучача.) про П 
звичаї, побут; далі, напев
но читала вона класичні 
твори наших письменників, 
то приставала з українськи
ми мистецькими творами, 
берімо, таких мистців як 
Микола Вутович, що у своїх 
творах дав стільки тієї весе
лої нотки української степо
вої душі, Едварда Козака, 
що так тонко внчувас пси
хологію нашого села, нашо
го народу, і все це разом 
створило в неї ту основу, на 
якій вона й розвиває свою 
творчість. Проте, вона ніде 
не виявляє, щоб вона була 
під рішучим впливом цих 
наших двох мистців; таке ж 
ЇЇ відношення, а то ft менше, 
до лівнічно - європейських 
мистців побуту, як Андісн 
Врувер, 1605-1638 чн як Зі– 
берехтс, 1627-1700. 

Ярослава Сурмач-Миллс 
підходить до своєї творчости 
у вельми скромніших зася– 

Ярослава Сурмач-Миллс 

гах і посягнениях. Створи
ла вона цей свій окремий, 
незалежний, наївний „Дитя
чий світик" задумом, рисун
ком, композицією й усе вто– 
новус у ситі, неускладиені. 
безпроблемні кольори на 
склі, що технічно також в'я
жеться з нашою народною 
культурою, хоча б Гуцуль– 
іцини. її малюнок доклад
ний, здисцнп лікований, Де
що суворий, але не педанти
чний. Подекуди заторкус во
на й сюрреалізм. .. 

Усе в неї висловлене р по
гідній, дитячій карикатурі й 
усьому вона старається на
дати український характер, 
психологію у к р а ї к ського 
села. Усе ж це яиходнть у 
неї з її уявленого світу Ук
раїни, до якої Ярослава Cyp-
мач-Мяллс, як бачимо з ЇЇ 
образів, лине всією своєю 
доброю душею. 

Михайло Островерха 

Вшанують письменника В. Гайдарівсьного 
в його 60-річчя 

Українська громада Нюар– 
ку-Ірвінгтон відзначить Літе
ратурним Вечором, у неділю, 
23-го лютого 1969 р. о 4-ій 
год. по полудні в залі УП– 
Церквн при 836 Лайонс аве– 
ні в Ірвінгтоні відомого про
заїка Василя Гайдарівсьно
го із „Слова" з нагоди 60-
річчя його народження. В. 
Гайдарівськнн є автором по
вісти „Пугачівська Рудня", 
надрукована книжкою Дер
жавним Видавництвом Ук
раїни в 1939 р. і після ареш
ту автора вилучена з прода
жу; повісти .,Ще одно ко
хання", надрукована в „Сво
боді" і видана 1946 книжко– 
ю; повісти „Заячий Пастух", 
видана „Словом" у Ню Нор
ку 1962 p., книжки „А світ 
такий гарний", видана Ю. 
Сере дяком у Буенос Айресі 
1962 p., до якої увійшли 
твори: ,,Меоехливі Зорі"; 
„Непрошений Гість" та „А 
світ такий гарний". Про 
творчість Василя Гайдарів
сьного писали: В. Чапленко, 
сл. п. Д. Бучинський, І. Смо– 
лій, С. Наумович, О. Жи– 
вотко-Зернова. В. Сварот, М. 
Щербак, Б. Романенчук, І. 

Овечко, Д. Грл-шецькяй Та 
інші автори прихильно–кри
тичних розвідок. На вечорі 
поет Микола Щербак допо
відатиме що ,,ЖиТтя і твор
чість письменника В. Гай– 
дарівського", п-і Софія ГаЙ– 
дарівська і п-і Марія Вожя– 
ківська читатимуть вибрані 
твори письменника, із сольо– 
співом виступлять: С. Тон– 
кошкур із Ню Иорк Сіті О– 
пери та Д. Ганяк, прибулий 
недавно із Парижу, акомпа– 
ніюватнме п-на Є. Вольц. 

ПЕРША ВИСТАВКА 
МИСТЦЯ ІОРІЯ ГУРИ 
Філядельфія. — В залі 

Пластового Дому відбулась 
перша виставка картин в А– 
мериці мистця Юрія Тури, 
заходами куреня „Перші 
Стежі". Виставку відвідали 
понад 300 осіб, дохід з неї 
призначений на фонд плас
тового журналу „Юнак". На 
виставці було до 50 картин, 
в тому про Львів і Київ, 
цикль „Східні Імпресії" та ін. 

На відкритті промовляв 
проф. Петро Мегик. ^ 
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ЗБЕРЕЖІМ НАШУ КУЛЬТУРНУ 
СПАДЩИНУ 

ЗВЕРНЕННЯ КОШСП УВАН ДЛЯ ВИВЧЕННЯ И ОХО 
РОНИ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. ВИННИЧЕНКА 

Наприкінці минулого ро
ку, відомий словацький до
слідник історії літератури й 
україніст, науковий співро
бітник Інституту світової лі 
тератури та мов Словацької 
Академії Наук у Братіславі, 
д-р Михайло Мольнар звер
нувся з „Відкритим листом 
до Григорія Косткжа, голо
ви Комісії УВАН для ви 
вчення й охорони літератур 
"Ної спадщини Володимира 
Вннннченка. 
І У своєму „Відкритому ли 
ст і м , д-р М. Мольнар, з гли
бокою тривогою вченого і 
громадянина, ставить нам 
низку питань: яка ж буде 
доля рукописної спадщини 
В. Вннннченка? Чи складе
но анотований каталог ар
хівних документів? Чому не 
Публікуємо недрукераннх 
творів В. Вннннченка? І, на
решті, чи готуємось ми, і вся 
українська громада в світі, 
до гідного відзначення 90-
річчя з дня народження 
(1970. рікО і 20-річчя з дня 
смерти (1971) письменника? 
- „Було б справді дуже шко– 
fc'a, — писав д-р М. Мольнар, 
а— коли б спадщина пись
менника надалі припадала 
пилюкою" Недалекі 
два ювілеї В. Вннннченка 
Повинні стати поштовхом до 
серйозної розмови про даль– 
Ьіу долю його рукописної 
спадщини" . , . „Але я пе 
реконаннн, що на передодні 
вгаданих двох ювілеїв Воло 
димира Вннннченка широка 
українська громадськість до 
поможе розв'язати цю спра
ву так, щоб вона принесла 
конкретні позитивні резуль
тати." 
' Це слово, сповнене журби, 
докірливих запитань, друж
ніх порад і, все ж таки, віри 
в свідомість української лю
дини, прийшло до нас від у– 
неного славіста, енна неве
ликої, але славної гілки ук– 
Ьаїаського народу в Чехо– 
Словаччині. Але одночасно 
це слово відзвучус волівня 
Всього свідомого й поступо
вого серед українського на
роду на нашій батьківщині. 
їурботу за долю Вннннчен– 
LOBQI і спадщини висловило 
багато учасників 5-го з'їзду 
Спілки письменників Украї
ни - від головного допові
дача Олеся Гончаря до низ
ки виступів інших учасників 
у'ізду. А відомий українсь– 
Jmft літературний критик і 
публіцист Іван Дзюба ще 
1905 року, в широко чита
ній тепер вже в Західяьому 
Світі книжці „Інтернаціона
лізм чи русифікація?" пи– 
Іав: 

„Якщо в радянській Ро– 
) сії давно вже визнано і ви– 
| дано Букша, то на радян– 
-,ськш Україні про незрів
нянно лівішого в передре– 
і водюційний час В. Винни– 
ачекка і говорити не дово– 
j даться (хоч у двадцяті ро– 
' кн спокійнісінько виходи-
! ли його повні зібрання, і 
\ радянська влада від того 
і не впала). А як без Внн– 
\ ннченка бути з історією 
і української літератури ?" 
і (Інтернаціоналізм чи ру– 
I сифікація?, crop. 181). 
', Отже, доля спадщини В. 
Вннннченка, як бачимо, хвн– 
І ю є українське громадянст
во,' особливо український на
уковий і літературний світ, 
на всіх просторах його роз
селення. І в цих турботах 
Передові люди української 
науки, літератури і суспіль
ного життя дуже часто свої 
запитання й надії звертають 
до н а с І це зрозуміло. Ми 
мали щастя дістати в свои 
розпорядження літературно-
мистецьку спадщину великої 
культурно-національної ва
ги.' Але цим ми зобов'язані 
привести цю спадщину до 
такого стану, щоб вона ста
д а реальним культу рно-гро– 
кадськям і науковим набут
ком всього українського на
роду. Внняиченківська Комі
сія УВАН робила все мож
ливе, щоб упорядкувати й о– 
црнлюднитн цей скарб. Вона 

з відповіддю Гр. Косткжа) 
чимало й зробила. Але, не 
маючи жодних фінансових 
засобів, вона не могла зро 
бити все що треба було. То
му тепер напередодні двох 
ювілеїв покійного письмен 
нива і державного діяча хо
тілось би зробити більше. 

Що ж нам треба зробити? 
Яка перспективна програма 
праці стоїть перед нами? 
Програма праці над архівом 
покійного письменника ду
же велика і значуща. Але 
найосновніше з тієї великої 
програми було б таке: 

(1) Закінчити каталогізу
вання всієї архівної спадщи
ни В. Вннннченка. 

(2) Зробити мікрофільми 
з основних рукописних до
кументів і матеріялів. 

(3) Опублікувати чотири 
романи, що в рукописах ле
жать в архіві вже довший 
час: „Поклади золота" 
(1927), „Вічний імператив" 
(1935), „Лепрозорій" (1938), 
„Слово за тобою, Сталіне!" 
(1950). 

(4) Підготовити й опублі
кувати том „Вибране з що
денника" (1911-1951). 

(5) Видати цілком гото
вий до друку двотомовнй фі– 
лософсько-соціяльний трак
тат „Конкордизм". 

(6) Видати останню вели
ку публіцистичну працю 
„Заповіт борцям за визво
лення". 

(7) Підготовити й опублі
кувати том невиданих, або 
забутих, але важливих, пуб
ліцистичних праць В. Внн
ннченка. (Доповіді на різних 

.Метуп до роеШеУШіЛ itveptiP 
проф. М. Чироеемшго 

Ще в 1967 р. професор 
Микола Чировський із уні
верситету Сетон Голл в О– 
рандж Ситі, Н. Дж., відомий 
громадський Діяч, закінчив 
англомовну працю .Вступ 
до російської історії" — 
"An Introduction to Russian 
History". Цю книжку на 230 
сторінок видало нюйоркське 
Видавництво ,.Філософікел 
Лайбрери", в ціні S4.50 за 
примірник, і дотепер розій
шлось її кілька тисяч при
мірників. Проф. Микола Чи
ровський за основним фахом 
економіст, в університеті Се
тон Голлл читав лекції з 
економіки. Однак, він пос
тійно і широко використовує 
в своїх викладах факти із 
світової історії, в тому й іс
торії народів Сходу Европи. 
Назбирані впродовж років 
знання, та, як салі каже, ба
гаторічної марудної праці 
над десятками ..історій" Росії 
різними мовами проф. М. 
Чировський виклав у струн
ко і фахово написаній ан
гломовній к н и ж ц і , яку 
скромно чазвав т і л ь к и 
„Вступом до російської істо
рії", хоча це, здасться, пер
ша історія Московщини - Ро
сії, написана українським у 
ченнм. 

Перед проф. М. Чировсь
кий стояло особливо важке 
завдання, не тільки як для 
науковця, але й українсько
го патріота: спиратись ви
ключно на факти, не давати 
волі серцю, не вибухати 
пристрастю і гнівом там, де 
дійсно жахливі факти мос
ковської узурпації над пра
вами народів, як говориться, 
самі кличуть до помсти. Але 
науковець зумів перебороти 

міжнародних конгресах,про– . ' -
. JL \ цю природну небезпеку і дав 

екти політичних плятформ,1 к v ' у полемічні відкриті листи, 
памфлети). 

(8) Підготовити 
том „Листування В. Внннн
ченка". 

Це програма - максимум. 
Вона розрахована на дов
ший час, на більшу кількість 

до рук американському та 
взагалі англомовному чита– 

. І чеві наукову, об'єктивну, 
о......!! безсторонню працю. 

Відомо, що Росія в мину
лому, а червоня тепер докла
дає всіх зусиль, щоб світ, 
особливо н Америці, знав 

науковихТпГвр^бітників'Гна П Р 0 М о с к в У то. що сама Мо– 
солідну фінансову базу. Про 
це ми покищо можемо тіль
ки мріяти. Конкретно ж мо
жливе завдання сьогодні пе
ред нами - це реалізувати 
бодай:перші чотири пункти, 
програми. А саме: скласти 
каталог. Описати всю архів
ну збірку. Без цього архів і 
далі буде недоступний для 
ширшої праці дослідників. 
Зробити конче мікрофільми 
з найважливіших докумен
тів і цим забезпечити їх від 
загину в непередбачених об 
станинах. Видати чотири ро 

сква бажас. Тому такий ви
ступ українського ученого, 

1 вільної людини не-російсько–" 
го роду на американській 

і науковій сцені був виявом 
не абиякої відваги науковця. 

І Як Же зареаґувала амери
канська фахова критика і 
звичайні читачі на ,,Втуп до 
російської історії"? 

Журнал „Ревю Соціаль
ної Справедливості!", у яко
му друкуються відгуки чле
нів урядів, видатних релігій
них діячів, дослідників з рі– 

. зних вільних країн, у числі 
мани та інші закінчені й не-І3 листопада 1968 р. помістив 
закінчені мистецькі твори, рецензію прскЬ. Е. Кі, у роз– 
без яких не можна вивчити Д'лі ..Огляд нових віщань", 
всього творчого шляху пнсь– І -Що Дісться в Росії, що во– 
менннка. Публікація „Виб– на в наш час стаДа другою 
раяого з щоденника" була бІПОТУгою в світі?" - запнтус 
великою подією не тільки в і зазначас, що книга проф. 
українському науковому і м - Чировського „дас блиску– 
суспільному світі. Мусимо чий перегляд, з висоти пта– 
знатн, що в „Щоденнику" іШ І І Н 0 Г 0 летУ- історії Росії 
схоплено всі Найважливіші ВІД найдавніших часів до на– 
події в світі, занотовано'ших днів". Рецензент пише: 
сильветки найвидатнішнх ді– -Одним із найглибших вис– 
ячів політики, суспільного'новків проф^ М.^Чнровсько– 
життя, науки, літератури і 

) 9 „Відкритий лист" д-ра 
`iL Мольнара був опубліко
ваний: (1) В газеті „Нове 
життя", за 27 липня 1968 p., 
що виходить у Пряшеві, Че– 
асо-Словаччина; (2) в укра
їнському еміграційному мі
сячнику „Сучасність", за ве– 
jfecettB, 1968 p. вже з відпо
віддю Гр. Костюка (Мюн
х е н ) ; (3) в газеті „Україн– 
оьні вісті", за 6. X. 1968 (Но
вий Ульм, Німеччина), теж 

мистецтва багатьох народів 
світу. Тому інтерес до цього 
документу буде загально, 
людський. Видати весь що
денник, з усіма його побуто
вими, десятирядними особи
стими фактами і деталями 
(сорок великих записників 
за сорок років життя) в на
ших умовах — неможливо. 
Але вибрати з сорока кни
жок найголовніші, найціка
віші думки про літературу, 
мистецтво, політику, про ок
ремих діячів і найважливіші 
події за сорок років і видати 
їх окремим томом — річ не 
тільки можлива, а її конеч
на. 

Отже, вся спадщина Вол. 
Вииниченка, а зокрема ного 
листування і „Щоденник", с 
виключно важливим джере
лом для всебічного вивчення 
і пізнання нашого недавньо
го, але великого, минулого. 
Тому, незалежно від того чи 
іншого ставлення чи розу
міння постаті й ДІЯЛЬНОСТІ! 
В. Вииниченка ми повинні 
зробити все, щоб ця спадщи
на стала доступною для всіх 
читачів і дослідників. Це 
наш борг і наш обов'язок пе
ред історією й перед нашим 
майбутнім. Але щоб викона
ти цей обов'язок, щоб реалі
зувати хоч це мінімальне 
завдання, ми потребуймо мо
ральної і, насамперед, мате
ріальної допомоги. Доктор 
М. Мольнар з далекої Чехо– 
Словаччнни вірить, що така 
допомога буде 

го с його ствердження, що 
..тепер Росія використовуй 
комунізм, як знаряддя, а не 
навпаки". Росія. — пише Е. 
Кі, — для свого поширення 

,і проникання, „користується 
найбільш зручним знаряд
дям, і якщо цьому найкраще 
відповідає комунізм, то ко
ристується комунізмом". У 
кінці: , Д я книжка, крім іс
торичної інформації, є та
кож пересторогою для віль
них країн, якхцо така пере
сторога потрібна". Окремо 
рецензент відзначає зразко
во складену бібліографію та 
індекс, додаючи, що „вони 
с потрібним додатком до по
трібної книги про російсь
кий' імперіялізм, його похо
дження і кульмінацію в мо
дерній формі совстської по
туги". 

„Прочитайте цю Книжку, 
щоб звати ворога", - v так 
закінчує рецензійний відгук 
Вірджіл М. Нютон у газеті 
„Тампа - Сандей" з 13 серп
ня 1967 р. на працю проф. 
М. Чировського. Рецензент 
стверджує, що в книжці 
„найбільш дохідливо показа
но, що насправді, немає різ
ниці між Іваном Грозним, 
Петром І, Катериною II, ди
ктатором Сталіном", хоча 
перший жив на початку 16 
століття, а останній, у lfl сто
літті, як і його сучасні нас
тупники в Кремлі Всі воян 
підбивали неросійські наро
ди, провадилн і провадять 
геноцидну політику щодо ін
ших народів і т. д. 

Щоде н н и к „Ню Иорк 
Тайме" лише назвав книж
ку проф. М. Чировського у 
„Списку опублікованих кни
жок" з 7. 27 .1967 р„ але ре
цензії.а тій газеті, на жалв, 
не було й дотепер;. Зате ба^ 
гато відгуків і рецензій з'я
вились у льокальннх газе
тах і журналах. Так, „Осбу– 
ри Парк Івнінг Пресе" із Ї7 
серпня. 1967 р. помістив від
гук члена редакції Г. Декел'– 
ніка, крайнє враженого „не
звичайною інтерпретацією" 
російської історії. З і к заки
дає проф. М. Чнрбвському, 
що той занадто підкреслює і 
наголошує на імперіалізмі 
Росії, а також, що книжка 
написана занадто стисло, 
мас лише три історичні ма
ли. Однак, рецензент визнає, 

У справі поета Федора Коваля 
Цього л і т а , відвідавши зокрема звертаюся до всіх 

ряд країв у Европї, я мав 
прнемну нагоду в Німеччині 
(М юнхея), зустріти свого 
земляка і талановитого ва
шого поета Федора Коваля. 

Федір Коваль, автор збір
ки поезій , Зелені Ромби", 
народжений на Закарпатті, 
після другої світової війни 
живе на еміграції. Численні 
його твори розкидані по різ
них періодичних і неперіо– 
дичннх виданнях, а велика 
кількість нових поезій ле
жить у рукописах в течці 
поета. Усі ці ще недрукова– 
ні твори автор систематизу
вав, підготовив до . друку, 

(але видати не мас змога. 
Творчість Федора Коваля 

безсумнівно заслуговує на 
увагу українського читача 
як на еміграції та і на Укра
їні. Вона оригінальна, свіжа, 
добірна, і передусім кришта
лево щира. У ній відбита 
глибока ностальгія поета за 
втраченою б а т ьківщияою, 
його внутрішнє страждання 
серед чужого світу та його 
віра в краще майбутнє ук
раїнського народу. 

Переглядаючи це поетич
не надбання, я прийшов до 
висновку, що ми мусимо до
помогти поетові видати його 
збірку. Тому цим шляхом 
звертаюся до всіх шанува
льників чи ентузіястів укра
їнської вільної літератури, а 

вужчих земляків поета — 
українців з Закарпаття - з 
закликом допогти нашому 
поетові видати його твори. 
Я підкреслюю, що його 
творчість глибоко й органіч
но пов'язава. з підсонням на
шого Закарпаття, ЗБОЧ своїм 
мистецьким звучанням вона 
безумовно загальноукраїнсь
ка. 

Я сподіваюся, що моє 
звернення підтримають як
найширші кола нашої гро
мади, а зокрема підтримає 
Об'єднання Українських Пи
сьменників „Слово", членом 
якого є Федір Ковалі;. 

Іван Фізер 

ВІД ПРЕЗИДІЇ ОУІІ 
„СЛОВО" 

Президія ОУП „Слово" га– 
ряяв-лщтримус звернення 
проф. Івана Фізера в справі 
творення фонду видання 
збірки поезій Федора Кова
ля. Всі пожертви просимо 
надсилати на окремий раху
нок ч. 3727 при українській 
кредитовій кооперативі „Са
мопоміч" у Ню Йорку під 
адресою: 

Self reliance CN.Y.) Federal 
Credit Union, 98 Second Ave., 
New York, N.Y. 10003. 

Чеки чи моні ордери випи
сувати на: 

Self reliance (N.Y.F.C.U.), 
A c c t 3727 (Fund Kovalia). 

Появилося третє число журналу „Терем" 

що княжна має важливе зна
чення „для .студентів, які 
вже мають відповідну підго–, 

цісю вірою ми звертаємось 
до всього свідомого україн
ського громадянства, до всіх 
людей доброї волі прийти 
нам на допомогу. Індивіду
альним меценатством чи гру
повими пожертвами. За при
кладом мінеапольської гро 
мади творіть Товариства о– 
хорони культурної спадщи
ни і розгортайте працю над 
розбудовою „Фонду ім. Вин 
ннченка". Всі ми мусимо не 
забувати, що тоді, коли на 
рідній землі, серед рідного 
народу, твори і навіть ім'я 
В. Вииниченка заборонені 
антинародною й антиукра
їнською владою, то ми тут 
зобов'язані зробити все мо
жливе, щоб бодай найваж
ливіше л його літературної 
спадщини було належно збе
режено її опубліковано. 

Листування в цій справі й 
пожертви у ..Фонд Внннн
ченка". що їх жертводавці 
мають право відраховувати 
від сум оподаткування, про
симо надсилати на адресу 
УВАН у ЗСА: The Ukrainian 
Academy of Arts and Scien
c e in the U.S.. Inc., 206 West 
100th Street, New York, N.Y. 
10025. 

Чеки виписувати на: Uk
rainian Academy (Fund Vyn-

Підкріплені. nychenka). 

тову'\ ;v.,.(. 
V своїй праці проф. M. Чи

ровський зазначас, що він 
дас „но-ортодоксальне трак
тування російської історії", 
себто не таке, як звичайно 
прийняте в західньому світі) 
Рецензеит– у ^Рейнрк ТаймсЛ' 
з 3-го березня 1968 р. Віллі– 
ям Пасі звернув увагу чита
чів, що сам автор попереджає. 
про підхід до російської іс
торії Де з російської, точки 
зору; .докладно переказує) 
зміст книжки, згадус про ви
користання Москвою „ л а т 
слаяізму", а тепер комунізм 
му для'поширення імперії; 
згадус і про переслідування 
українського народу. Росією, 
про що не раз пише проф: 
М. Чировський у цій праці. 
Рецензія написана в ПОЗВУ 
тивному тоні. Переказано 
зміст книжки в „Орбісі^ - з 
„ квартал ьиику міжнародних 
справ", ч. ХІ/1967, видава
ному Інститутом закордон
них дослідів при Пенсильве– 
нійському, університеті. У| 
„Форт Вайн Нюз-Сентінелк4 
з 7 жовтня 1667 p .̀ Eft Тріон 
опублікував свій відгук під1 

наг. „Історія РосіГ'. дає ма ” 

У видавництві Інституту 
Української Культури поя
вилося з друку трете число 
журналу „Терем" у серЗ 
„Наші мнетці на чужині". 
Ціле число присвячене твор–: 
мості Михайла Дмнтренка, 
відомого иистул-монумента– 
ліста, та діяча української 
культури. Журнал великого 
ф о р м а ту виданий дуже 
дбайливо. На двокольоровій 
обкладинці репродукція об
разу мнетця Пактократрр, 
фрагмент поліхромії з церк–: 
вН оо. Васнліян у Дітронті. 

Про Михайла Дмнтренка 
пишуть Іван Кейван, о. д-р 

І Володимир Гавліч і д-р Bor` 
дан Стебельський, а іитер– 
9'к) з мистцем перевів ЮрФ 

|Тис. Усі автори висвітлюють (Д 
миістецьку і громадську пра
цю Мнетця, зокрема стаття 
о^, д-ра Ґавлїча обговорює 
докладно монументальний 
Тв^р, поліхромію церкви Не

порочного Зачаття у Дігрой– 
ті. Цей великий твір Михай
ла,. Дмнтренка оцінив дуже 
високо їх Блаженство Кир 
Посиф Сліпий під час свого 
перебування у Дітройті. 

J j Число 3 „Терему" по'явя– 

і'”– - і й 

лося з нагоди 60-лігтя мист– 
ця 1 40-ліття його творчости. 

„Терем" 3 прикрашують 
22 повностОрінкові ілюстра
ції, одна двосторінкова і 4 
кольорові. На останніх зна
ходимо мистецьку хроніку 
на еміграції за 1967 рік, та 
вісті з ГУК, де подано теж 
прізвища добродіїв, які да
ли можливість видати це чи
сло журналу. 

Високий рівень „Терему", 
Гімена авторів, визначних 
знатоків мистецтва, та ілюс– 
траційний матеріал повинні 
зацікавити широкі кола ку
льтурного г р а м а дянства. 
Монографія про Михайла 
Дмнтренка повинна знайти
ся у кожній українській ро– 

К К-ич 

гт– 

KfНІЖКА СПОГАДІВ ПРО 
ПРОФ. СВГЕНА ГРІЩАКА 

теріял з минулого", у я к о м у ^ л в в в я в більшій кількості та 
також докладно переказав 
головні ідеї книжки, що ви
криває російський імперіа
лізм у минулому й сучасно-( 
му, ніде не заперечуючи ав
торові. У „Сінсінаті Інквай– 
ер" з 6 серпня 1967 р. Вір– 
джінія Міше(рф звернула у– 

що вже порекомендував сво
їм студентам уважно вивча
ти „Вступ до російської істо– 

У?'-
Якщо можна додати влас

ні зауваження, то треба ба
жати авторові, щоб мав змо
гу попрацювати над цією те вагу на занадто кослектавнО|^ю ще кілька років, бо діїі– 

. ^ ^ важко тисячолітню і викладений зміст та певну 
кількість друкарських поми
лок, не бажаних у такому 
важливому виданні, але за
значас, що „ця книжка ва
жлива для початкуючях сту
дентів, і загального читача" 
„Сандей Ореґоніен" з ЗО ля 
пня 1067 р. відгукнулись на 
„Вступ до російської історії" 
цілком позитивно. Остання 
газета в кінці писала: „Вці– 
лому це цікава, інформатив-1 
на і вимагаюча дуриш, книж
ка". Переказ змісту книжки 
помістила й газета „Колум– 
бія-Міссурі" з 14 січня 1967 
року. 

Чимало відгуків одержав 
проф. Микола Чировський 
від читачів його книжки без
посередньо до Видавництва. 
Між ними декілька й таких, 
з яких пробивається багато
вікове . „промивання мозку" ри -

західнім читачам, здінсню– 
нане Москвою колись і те
пер. Є листи і від представ? (який 
ннків інших народів. Напр. 
від Козачого об'єднання в 
Англії, з. підписом писаря 
Козачої Станиці А. Федосова, 
з подякою за „оздоровлюю
чий голос". Є листи і такої 
Особливої цінности, як від 
д-ра Олега Підгайного, про
фесора історії Сходу Европи 
в Університеті в Ню Бранс– 
в^ку й ун-ті св. Томи в Фре– 
деріктоні, Н. Дж., який за
мовив 35 примірників книж
ки для університетської кни
гарні і повідомив Вндав– 

. ,, тт^ііКАЦіяліРОФ. 
ІЮ. БОІТКА ПРОХСОБОР" 

О. ГОНЧАРА 

ництво,що повторить замов-

надзвичайно . складну істо
рію Московщини, а потім 
Рбсії викласти на 200 сто
рінках. Що ж до стилю, то 
варто було б авторові не бо

я т и с ь місцями пожвавлюва
ти описи, подавати їх більш 
здраматнзовано (напр., опис 
убивства Грозним рідного 
енна, заморожування живих 
людей задля „потехі" мало– 

jrrok царевича, обертання чис
тих степових річок у „чер
вонії ріки" від запорозької 
кровн, чи в новіших часах 
- с підступне вбявство попу
лярного С. Кірова в Ленін– 
грІді з наказу Сталіна, за 
щ е потім українцям та ін. 
„інородцям" комуністи сти– 

Іілпя. голови з: жорстокістю, 
достойною хіба їхніх праро
дичів „опричників") 

Леонід Полтава 

У В-ві П. Ямн.чка накла
дом Людмили Грицак поя
вилася п. н. „Життєвий 
шлях проф. д-ра Свгена 
Грнцака" збірка спогадів і 
матеріялів про життя й на
укову діяльність видатного 
західноукраїнського філо
лога й літературознавця 
проф. д-ра Євгена Грицака. 

загинув без вісти в 
жовтні 1944 року на Словач
чині. Крім спогадів і.статтей 
самого проф. Грицака, в 
книжці зібрані спогади йо
го дружини Людмили, П. 
Ямняка. Р. Іщука. О. Горо– 
диського. Книжка ілюстро
вана низкою фотографій. 

9-го жовтня м. р. у впли
вовому німецькому щоденни
ку "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" появилася просто
ра стаття проф. д-ра Юрія 
Воякв-Влохина, колишнього 
ректора Українського Віль– 

J.Horo Університету — під на
звою „Спалений ромаН", 
присвячена романові „Со
бор" Олеся Гончара. На по
чатку статті дослідник по
дав відомості про самого пн– 

^сьменника, про заборону йо
го твору, далі схарактеризу
вав духову Й літературну си
туацію на Україні в останніх 
роках та вказав на зв'язок 
„Собору" із загальними тен
денціями в українських ін
телектуальних колах на 
Батьківщині. 

-
, . . і і– , и . 

.ЧИ ЛЮБИВ ТИ 
Хата. Тополі. Вишні. 
Сдлцс поміж листками. — 
Все, too дек Всевишній! -
Чом же на серці камінь? 

Терпко ярина уявне — 
Журавель і криниця. 
Чн любив ти наявне? 
То полюби, що сниться... 

І січня 1969 

МИКОЛА ЩЕРВАІС 

ПОЕЗІЯ 
Василь варка. ЛІРНИК. Ви

брані поезії. В-во Нью-Иорк– 
ської Групи. Нью-Йорк. 1968. 
Форм. 225 х 155 MM. Crop. 301 
4 7 нп. 

НОВІ ПОЕЗП. 1968. Ч. 10. 
В-во Нью-Иоркської Групи. 
Нью-Йорк, 1968. Форм.: '210 х 
152 мм. Опор. 95 -f 1 нп. 
(Обкладинка роботи Юрія Со
лопія. Тираж 500 прикірии– 
ків). 

Микола Холодний. СУТЕ
НІЄ В ДУШІ... Вірпя. (Внво) 
Сучасність. Нью - Иорк. 1969. 
Форм. 195 х 135 мм. Crop. 16. 

ПРОЗА 

Олександра Шпак. З КНИ
ГИ ЖИТТЯ. Оповідання. Бу– 
енос Айрес — Торонто. 1968. 
Форм.: 200 X 145 мм. Crop. 290. 
(Накладом автора. Слово до 
Читачів Ю. Середяка): 

Степан Федорівський. МО
ЛОДІ ПАРОСТКИ Повість. 
Детройт, 1968. Форм.: 215 х 
140 мм. Crop. 240. 
-Харитои Довгалкж, КЛАД

КА НАД ПОТОКОМ. (Опові
дання). Видавництво Юліяиа 
Середяка. Буенос-Айрес, Ар– 
ґентнна, 1969. Форм.: 185 х 
135 мм. Crop. 211 -f 1 нп. (Об
кладинка роботи Володимира 
Пнлншенка. Вступне слово — 
А. Галан). 

; і 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 
Леся Храплива. ЧАРОДШ– 

НЕ АВТО. Огіовідаиня для 
дітей. Ілюстрації Петра Ан– 
друсева. (В-во) Нашим Дітям 
- ” ОПДЛ. Ню Иорк. 1967. 
Форм.: 215 х 177 мм. Crop. 95 
-Ь 1. (Кольорові репродукції 
і технічна редакція Володи
мира Варагурн). 

Марія Дмитреико. МИХАИ– 
ЛИК. Оповідання про юного 
розвідника УПАІ П'яте вн– 
даиня. Передрук з підпільно
го видання в Україні. Видав
ництво „Євшан Зілля". Торон
то, 1969. Форм.: 230 х 155 мм. 
Стор. 47 -f 1 іш. (Видано 
спільним заходом В-па „Св– 
шан Зілля" і Об'єднання Пра
цівників Дитячої Літератури. 
Ілюстрації М. Левицького). 

Роман Завадо в и ч. ПРО 
ДВОХ ЦАПКІВ. ДВІ КІЗОЧ
КИ. Малюнки Охріма Судо– 
морн. Т-во „Нашим Дітям". 
Об'єднання Працівників Ди
тячої Літератури. Торонто — 
Нью-Йорк, 1968. Форм.: 267 х 
176 мм. Drop. 12 нп. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
Ярослав Грииевич. КАТРЯ 

ГРИНЕВИЧЕВА. Біографіч
ний нарис. Накладом Видав
ництва „Гомін України", То
ронто. 1968. Опр. Ферм.: 215 х 
145 MM. Crop. 95 f 1 нп. (Біб
ліотека Видавництва „Гомін 
України", ч. 35). к„, ' ,– . . . | 

МОВОЗНАВСТВО 
Роман Смаль - Стоцький. 

УКРАЇНСЬКА МОВА В СО– 
ВЄТСЬКІИ УКРАШІ. Друге 
поширене видання. Наукове 
Товариство ім. Шевченка. Біб
ліотека Українознавства. Ч. 
28. Видано Науковим Това
риством ім. Шевченка в ЗДА. 
Ню Иорк — Торонто -– Сид– 
ней — Париж, 1969. Форм.: 
230 X 150 мм. Стор. 4 іш. -Ь X 
-f 318. 

Дмитро Соловей. ЦІКАВА 
ГРАМАТИКА. Мовно - грама
тичні ігри, загадки, скоромов
ки, вправи для науки і розва
ги в школі, родині, в молоде
чих товариствах. З додатком 
of зв'язок - відповідей. Об'єд
нання Працівників Дитячо! 
Літератури — Шкільна Рада 
УККА. Торонто — Нью Иорк. 
1968. Форм.: 230 X 155 мм. 
Стор. 79 -f- 1 нп. (Обгортка 
роботи мнетця Михайла Мн– 
халевнча. З портретом авто
ра). | . 

ІСТОРІЯ 
Петро Сгерчо. КАРПАТО– 

УКРАШСЬКА Д Е Р ЖАВА. 
До історії визвольної бороть
би карпатських українців у 
1919-1939 роках. Наукове То
вариство ім. Т. Шевченка. То
ронто, 1965 (книжка вийшла 
насправді 1968 року). Опр. 
Форм. 240 X 160 мм. Crop. 288. 
(Частину друковано у „Віль
ному Слові" в 1983 році в То– 
ронті. Накладом Б р а тства 
Карпатських Січовиків Кана
ди-Америки). 

Theophll Hornykie w i с z. 
EREIGNISSE IN DER UKRA
INE 1914-1922 --- DEREN GE-
DEUTUNG UNO HISTORI-
SCHE H I N T E R GRONDE. 
Von... Band III Publikationen 
des W. K. Lypynsky Ost-Euro-
pttiscHen Forschungs - Insti-
tflts In Philadelphia, Pa., USA. 
Serie I-IV. Band III. Philadel
phia, 1968. Form.: 245 x 175 
mm. Pp. LX -f 704. 

Borys Martos. FIRST UNI
VERSAL OF THE UKRAIN
IAN CENTRAL RADA. B y -
Reprinted From "The Ukrain
ian Quarterly." Vol. XXIV. No. 
1. Spring. 1968. New York. 
Size 24̀ 6 x 160 nrm. Pp. 18. 

СПОГАДИ 
Володимир Галан. БАТЕ– 

РІЯ СМЕРТИ. Видавництво 
„Червона Калина'', 1968. Фор
мат: 205 х 145 мм. СТОр. 239 
-f 1 нп. 4- 7 карт-схем. (Лео
нід ПерЗк!Цькяй - кольорові 
Ілюстрації, Иоахим Вяюневе– 
цький ^– карти 1 схеми, Бог
дан Божемський — мистецька 
обкладинка. Передмова — 
Гигщ Кедріпі). -і 

Марі ян Курочка. МТЦНІШІ 
СКЕЛІ. Видалю коштами'ав
тора. Ню Иорк, 1968. Форм.: 
216 х 140 мм. Crop. 31 Ч– 1 
нп. (Спогад про подїї в Сло
бідці Струоівській 10-12 квіт
ня ІвЧЬго). 

.`V`'`. 
1 

ПРАВО 
В. Маркуса. НАЦІОНАЛЬ

НІ МЕНШОСТІ. (Відбитка з 
Енциклопедії Україноанавст– 
вш. сторбяхИ 1739-1742^. Нау
кове Товариство ім. Шевчен
ка. Париж — Нью-Йорк, 1968. 
Форм.: 240 х 170 мм. Стор. 6 
-f 2 нп. 

ІСТОРІЯ НАУКИ 
І. Бакало. В. Кравців, В. Ку– 

бійовяч. НАУКА. (Відбитка з 
Енциклопедії У х р аінозиав– 
ства, сторінки 1706-1710). На
укове Товариство ім. Шевчен
ка. Париж — Нью-Йорк, 1968. 
Форм.: 240 х 170 мм. Стор. 7 
4- 1 нп. 

Б. Кравців, В. Кубійович. 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО Ш. 
ШЕВЧЕНКА. (Відбитка з 
Енциклопедії Укранознавст– 
ва, сторінки 1711-1713).; Нау
кове Товариство ім. Шевчен
ка. Париж — Нью-Йорк. 1968. 
Форм.: 240 х 170 мм. Crop. З 
4̂  1 нп. . . . 

ЕШПШЛОПЕДП 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ .УКРА

ЇНОЗНАВСТВА. Словникова 
частина, (Зошит) 23. Голов
ний редактор про. д-р Воло
димир Кубінович. Наукам То
вариство їм. Шевченка. Ви.' 
давннцтво „Молоде, Життя". 
(Мюнхен, .1968). Фор.: 250 х 
175 мм. Crop. 1681-1760'.' 

АЗВУКОВНИК. ТС б ротка 
Енциклопедія української лі
тератури. Зшиток 4. (В-во) 
,Кжїй". (Філядельфія), 1968.' 
Форм.: 243 х 160 мм. Crop. 
185-248. (Видас й редагує 
Богдан Романенчук). 

БІОГРАФІЇ 
Лев Биковський. ВАСИЛЬ 

КУЗШ І МИХАИЛа ХГРУ-
ШЕВСЬКИИ. Взасмовтдноси– 
ни. 1921-1927. Видання Укра
їнського Є в а я г е льського 
Об'сдяанняг в ПА. Вінніпег — 
Детройт, 1968. Форм.: 180 х 
120 мм. Стор. 19 -f 1 нп. (Від
битка з журналу ,.бвангель– 
сьхнй ранок", чч. 1023-1027, 
1968 року). 

Павло И. Петренко. ОДИН 
З ОСТАННІХ МОГІКАН. 
(Пам'яті Дмитра Солов'я). 
Доповнеіша відбитка.' з . жур
налу „Вільна Україна" чч. 54-
56, -56. Українська Вільна 
Громада Америки. Нью Иорк 
- Дітройт, 1968. Форм.: 212 х 
МО мм. Стор. 29 + 5шг. 

І 2 t . 
ЗБІРНИКИ 

Записки Наукового Товари
ства ім. Шевченка, Том 
cLxxvn. ТНА ПО^Щ АНУ 
СІМДЕСЯТИРІЧЧЯ НАРО– 
ДИН РОМАНА С М А Л Ь – 
СТОЦЬКОГО. Редактори: Ва– 
сіЛь Лей І Матвій ' Стахіа. 
Члени Редакційної Колегії: 
Осип Андрушків, Микола Зай– 
цев. Василь Стецюк, Вінкент 
ШанДор.' Накладом' Науково^"! 
го Товариства їм. Шевченка 
в ЗДА. Нью-Йорк - ' Париж 
- С і д н е й - Торонто; 1963. 
(видано насправді 1968 р.)– 
Формат: 240 х 163 мм. Crop 
414. 

ЗА СВШ РІДНИЙ КРАЙ... 
Ювілейне видашш з Нагоди 
25-річчл І створення, Дивізії 
„Галичина" 1-ої Української 
Дивізії Української Націо
нальної Армії. За редакцією 
Василя Вериги і Івана Кедри
на, Братство кол. Вояків 1-ої 
Української Дивізії УНА — 
Головне. Управа. Торонто — 
Нью-ибрк' - - „Вісті Комба
танта" ч. 5-6 `(36-37) - 1968. 
Форм.: 230 х 156 MM.j2rap. 126 
-fi 2 нп. (Спеціяльне видвянН 
журналу „Вісті Комбатанта). 

НЛ БЛІЦІІСТШСЧ 
Валентин Мороз.' "РЕПОР

ТАЖ ІЗ ЗАПОВІДНИКА 
ГМЕНИ ВЕРП. Суспільно-По– 
літична Бібліотека ч. З (22). 
Документи ч. з. (В-во) Сучас
ність 1968. Форм, і 196 х 130 
мм. Crop. 45 -f 3 кІІ.(Пере– 
дрітс із журнала „Сучас
ність", ч'Ц 3, 4, `5. б,,за, 1968 
Як)- „Т, 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
Володимир Попович. СО

ФІЯ ЗАРИЦЬКА. Відбитка з , 
Науковій Записок, т. XIV, 
1967. Український Технічно– ` 
Господарський І н с т и т у т . 
Мюнхен. 1967. Форм.:,240 X 
170 мм. Стор. 62-76. 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ 
МЕЛОДП. Зібрав і' 'зредагу
вав Зі новій Лисько. Том 4. 
(Мелодії 2483-3734). ' Україи– 
сьіш Вільна Академія Наук у– 
США. Нью Иорк, J968. Опр. 
Формат: 260 х 170 ММ. Стор. 
575 -г 1 нп. (Технічний ре
дактор і видавець: Маріян 
Коць. Обкладинка: Петро Хо
лодний, Мол. і. 

Наталя Пилипенко. ЖИТ
ТЯ В ТЕАТРІ. Накладом Ав
торки, Нью-Йорк, 1968. Форм.: 
220 х 140 мм. Стор. 185 -f З 
нп. -г ХХІП т І к и , -

ПОТИ 
Осип Залсськнй. ФОІ—г-,–. 

\ ЯНОВІ МШІЯТЮРИ: і: МО
ЛИТВА 2У СПОГАД; 3V TAw 
НОК ВІДЬОМ. Українське 
Музичне Видавництво ч. 14. 
Бофало. 1968. Форм.: 280 х 
216 мм. Отор. 7 4- 1 нп. ' , . 

КАЛЕНДАРІ 
ЛЕМЮВСЬКИИ КАЛЕН

ДАР НА БОЖИЙ 1969 РІК. 
Зредагував Юліян Бескид. 
Обкладинка роботи арт. мал. 
М. Левицького. (5-е з "черги 
видання). Видання Організа
ції Оборони Лемківщиии. То
ронто - Пассейіс. Н. Дж/ 
(1969). Форм. 230 х 155 ММ. 
Crop. 128 -f 4 im. 

КАЛЕНДАР СВІТЛА НА 
БОЖИЙ 1969 РГК. XXX річ
ник. Видавництво ОО. Васн
ліян. Торонто, Канада, 1969. 
Форм. 227 X 165 мк. Croft 192. 



ч. зо. gsgsaaAi.gygffT4. ^ лютого,аив 
ЇЙ 

„Українське Різдво і Йордан в Римі" 
Рим (УПБ). - Під цим 

заголовкові в а т и кавськнй 
щоденяда ,Лі'Осоервадоре 
Родаяр" від 8 січня помістив 
хрови^Г' різдвяних відправ 
Верховного А р х нсдцскопа 
Української К а т о л іщькоі 
Церкви, Кардинала Кнр 

Иоснфа, прн участі україн
ських спільнот Рину. 

Відправа Великого Поае– 
чер'я з Литісю відбулася в 
університетській каплиці св. 
Климеятія при участі Вла– 
женніпіого Кард. Кнр Иосн
фа в сослуженні кількох от– 

П Р И Й М Е М О 

ПОСТІЙНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 
на місто й стейт Ню Йорк та на 

інші околиці ЗСА і Канади 
НАЛДУЖЕ КОРИСНИХ УМОВАХ. ЗАПЕВНЕ
НА ШНШАЛЬНА ПЛАТНЯ, СОЩЯЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПЕНСІЙНИЙ ФОНД, ВАКА
ЦІЇ ПЕРШЕНСТВО МАЮТЬ ПРОФЕСІЙНІ 
АСЕКУРАЩИШ СТІЕЩЯЛІСТИ. ІНШИХ -

ПЕРЕВИШКОЛИМО. 
Зголошуватися листовно або телефонічно. 

Український Народний Союз 
81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

Телефони: 
з Hip Норку BA 7-5337 з Ню Джерзі HE 5-8740 

КАНАДІИСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ: 
18 Uland Ave., Toronto 18, Ont. Тел. 416 239-7564 

T T I I I i n n i l r i t T T t t t l M T t T T I T t T T T T I I I I I I I l t хй CLEVELAND ANNUAL 
..DISTRICT1 MEETING 

THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
DIVISION OF BRANCHES 

will hold a MEETING 
SUNDAY, 

February 23, 1969 at tlsOO p.m. 
at the 

UKRANIAN NATIONAL HOME 
at Ш З West 14th Street. Cleveland. Ohio 

, " . " The following Branches will be present: 
18, 50, 102, 108, 112, 180, 222, 223, 240. 2ІД, 291, 

295, 328, 334, 336, 346, 35Й, and 364 
THE MEETING WILL PROCEED AS FOLLOWS: 

1. Reports. 
2. Address by MR. PETER Pl'CILO. Supreme Treasurer. 
3. Election of Division of Branch's officers of Cleveland. 
4. Adoption of Division of Branches Program. 

All members of the Ukrainian National Association 
are invited to attend. 

Supreme Advisor Chairman 
I M l ^ , T A R A S SZMAOALA MICHAEL У. MOLESKY 
Т У ^ Ж Т Т Т Т Т Ї Т У Г Г Т Т Т Т Т Т Т Т Г Т Т Т Т Х І Ж І І Т І І Х І І І І Д 

oezz i c " -ДСД 
1 П 

zacd zaz з г : 
Професійно Алтено П а с т о р а 

: - - - РЕЦЕПТИ виключно -
11 Норд 11-та вул. в Філадельфія, Па, 19107 

Приміщена на 11-.ft вулді ишще Мдркет вулиці) 
в НУРЩ аптека мас на склалі повний склад всіх лі

ків і фармацевтичних пропяратл в оригінальній 
фірмі, абсолютно жал-чнх піяміик'.в. 

є Ви можете говорити чи писати до нас в Baufirt рід– 
іьй мові, по-українськи. Для Вашої вигоди. Ви мо
жете або особисто відплати нашу аптеку, або зро
бити Ваші замовлення телефонічно. 

є Всі закордонні рецепти виконуємо швидко. 
а 12 осіб персоналу, в тім 5 реестроваких аптекарів, 

с до Ваших услуг та консультації 
а 3 уваги на найбільш помірковані Ціни у нашій ап

теці, ми с чи не найбільш активною аптекою на Схо
д і ,ЗСА. 

АПТЕКА ВІДЧИНЕНА щодня від год. 8 рано до 5:30 
по тіол.; в середу вія 8 до в:SO веч.; в субот)' від 
8' До 5-ої по полудні. 

АПТЕКА З А Ч И Н Е Н А В НЕДІЛІ І СВЯТА. 
(215) МА 7-8408 або МА 7-8409 

азе :ззе 
Телефон. 

гзне– іасе: а с е ЗОЕС: 

^ 

иш професорів. Також Святу 
Вечерю влаштовано в осідку 
Українського Католицького 
Університету, на яку Кир 
Иосиф запросив кількох го
стей, ближчих співробітни
ків. 

В день Різдва Христового 
о год. 8-ій вранці Кард. Кир 
Иосиф відслужив у Соборі 
св. Петра на гробі св. Ио– 
сафата св. Літургію в сослу
женні о. проф. М. Пришля– 
ка. еалезіянина, і о. Олек
сандра Манчіча, бенедиктин
ця, при участі численних 
представництв українських 
спільнот. Поряд українських 
спільнот брали участь `B св. 
Літургії також чужі пред
ставники, між ними румун
ський Владика, Кир В. Кріс– 
теа, і спископ Юлій Барбет– 

та. Співали злу^еда хлря пд– 
томців Велико! і Малої Ук
раїнських Папських Семіна
рій. По св. Євангелії Кард. 
Кир Иосиф виголосив своє 
Різдвянне Послання, як ко
ротку різдвяину глибокозмі
стовну проповідь. Тоді Ж 
багато з присутніх пристуг 
пило До св. Причастя, а по 
закінченні Богослужби вся 
громада зібралася навколо 
свого Верховного Пастиря, 
щоб поділитися з ним різд
вяною радістю і передати 
йому святочний привіт ті 
новорічні побажання. 

Подібно відсвятковаио і 
Йордан з Водосвяттям у Мо– 
литовннці св. Климентія Па
пи на Українськім Католи
цькім Університеті. 

ЯН БУЛО В УКРАЇНІ 22 СІЧНЯ 1919? 
На це питання знайдете докладну відповідь у 
7-томовін праці д-ра М. Стахова під наголовком: 

УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРА У IIP 
В роковини золотого ювілею Актів Суверенної Собор– І 

ностн 22 січня 1919 у Києві кожний Українець у вільних 
країнах повинен ознайомитись з подіями цього героїч
ного часу України. 

Ця праця видана в рямках Наукового Товариства їм. 
Шевченка. В ній уперше з усіх публікацій знайдете пов
ну документацію з українських урядових джерел. Там 
також використано архівні джерела французького, бри
танського і американського урядів та польські, російські 
і німецькі джерела. 

ЦІНА — за 7 томів у картоновій оправі: 122.00 . 
— за 7 томів у твердій полотняній оправі: 132.00 

Замовляти у всіх книгарнях або просто у видавництві: 
ГКПЛІХІАХ SCIENTIFIC HISTORICAL LIBRARY 

P.O. Box 006 Seninton. Pa. 18510 

Рукопис українського синонімічного 
мовника викинемо в Києві „як непотріб" 

Київ. - Український чн– ла загроза взагалі втратити 
тач на Батьківщині мас де-'ці матеріале — їх викинули 
хі лька, хоча дуже мало, тер' як непотріб". Журнал пише: 
мікологічних словників та' „Редакція журналу „Украі– 
українсько-росіАськнх, зате на" скористалася лдрб'язніс– 
взагалі не мас синонімічно | тю письменника Дмитра 
го словника рідної мови.' Грвнька, якцй розшукав ча– 
Зразок такого словника: І стину рукопису, і вирішила 

Нишкнути, втихати, замов–! продовжувати публікацію, 
кати, затихати, притихати,'Ми сподіваймось, що донька 
стихати, тихнути, втнхомн–, А. Багнета — Галина АНД' 
рь)ватнсь, утихати, ущуха– ріївна та дружина його — 
ти і т.д. У словнику нещо– Катерина Іванівна сприятн– 
давно померлого мовознавця! муть доведенню цісї благо– 
Андрія Багмета подано при) родної справи до кінця. Зви
тих словах приклади з тво–! чайно, редакція не вважає, 
ми українських письменнії - що ці матеріали цілком дос– 
ків Журнал „Україна" в чн– коналі. Вони, безперечно, по
слі 2 з січня ц.р. виявив' требують і доповнень, і по
пі равжню мартирологію з дальших розробок. Проте ця 
т.(ло науковою і крайнє важ– праця, поки що едняа, так 
ливою працею А. Багмета:І потрібна в практичній робо– 
.1959-1964 pp. на сторінках ті широких кіл громадсько– 

літературно-художнього мі– сті". На сторінках названого 
сячішка „Вітчизна" з легкої' журналу відновлено публі– 
руки М. Т. Рильського пуб– кування синонімічного слов– 
л і кувались „Матеріяли до вика А. Багнета з тим, що 
синонімічного словника" Ан– „можливо ця публікація, на– 
дрія Багмета. На слові ,,не– решті, спонукає Інститут мо– 
щадно" (No. 7, 1962 p.) пуб– вознавства прискорити ви– 
лікація урвалась. А коли по– дання словника синонімів 
мер автор А. Багмст, внник– української мови". 

-

-4f; 

^ W ? ^ W ^ Л" 

ви 
До редакції „Радянської 

України" з 6 лютого теле
фоном із Харкова повідоми
ли про наступну подію на 
заводі ,ім. Деліна": ..Вже 
випробували і підготували 
до масового виробництва 

вої конструкції (33-2, здатну 
за 15 хвилин переробити ві
сім кілограмів фруктів і 
ягід.' Раніше, щоб відкинути 
вичавки фруктів вижнмалку 
треба було зупиняти, а те
пер це робиться автоматнчг 

—-
-

Ділимося сумною вісткою 
а Родиною, Приятелями і Знайомими. 

що дня 11-го лютого I960 року несподівано 
відійшов від ВАС у Вічність на 61-му році жаття 

каш Найдорожчий 
МУЖ і БАТЬКО 

ОН. п. 
Інж. О С И П НЛЬОВАН 

П А Н А Х И Д А - В п'ятницю. 14-го -потоп, ц. р. о 
год. 7:S0 неи. в похоронному заведеюгі Ьевко, 21S Beth-
ford Avenue, Brooklyn, ti.Y. 

ПОХОРОН в суботу. 15-го лютого 1969 р. о год. 8-ій 
ранку я церкви св. Д у х а на Spy клані, а :івідтам на цвин
тар Evergreen. 

В глибокому смутку: , „ - ч 
дружина — НАТАЛІЯ 
донька - ЛІДІЯ з мужем СТКФАНОМ 
І Родимв 

"Р" ' 

СОБОРШСТЬ - СЮГОДНШЩШ 
(Закінченая зі crop. Jf-Ш) 

ординації зовнішньополітич
них виступів. 

Тому ми закликаємо не об
межуватися ювілейними а– 
кадсміямн для відзначення 
60-ліття проголошення Со– 
борностя. Було б дуже кори– 

Д-р Любомира 
нлимптті-цмтАЛА 

Девтиет 
ПОВІДОМЛЯЄ. ПРО 

перенесення своєї канцелярії до 
2 Van Dorn Place Denville Township, N.J.' 

(Pleasant View Estate. `4 mile south of Route 10) 
vz - Telephone: 627-0272 

ПРИПНЯТТЯ В ДЕНЬ ABO ВЕЧОРАМИ 
З А ПОПЕРЕДНІМ ЗГОЛОШЕННЯМ. 

ПРИВІТ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗОВІ 
З НАГОДИ 75-ЛІТТЯ1: 

Бажало Урядові УЦСоюзу, Редакції ,,Сяо– 
боди", духовим друзям, друкарям, всім спів
робітникам, всім членам, а пере^гусім пер
шим членам — лемк^-патріотамг î fo запо
чаткували таке велике, святе діло у новій 
прибраній батьківщи,ні '– Аліериці — батька 
Ю. Вашингтона, про^)котрого сказав пророк 
України — Т. Шевченко, ..коли ми діжде
мося Вашингтона з но)рнм і праведним за
коном, а діждемось такті 'колись". 

Ті перші будівничі,^ висе відійшли від нас 
— Хм Вічна Пам'ять - j - а тим, що живуть, 

І новим піонерам Многая Л;?а. Союзовий ор– 
' гай „Свобода", що так^ж мас 75-літ, все го

лосив правду про Україну і про її боротьбу 
за свос визволення. „Свобода" ще перед мо– 

| їм приїздом до Канади' у 1925 році перша 
подала вістку — д-fj 1К. ХРИЛЬОВСЬКОГО П Р ( ) 

мій приїзд. Ще у ЧехП steuc намовляв д-р К 
Трнльовськнй, щоб я ікав за океан, де змо– 

| жу послужити Україйі Приїхавши до Каиа– 
іди, я і розпочаи негайно свою працю. Мін 
курс танку покінчило в Канаді 30,000, в 
Америці 70,000 осіб. Разом сто тисяч. Не 
треба казати, що зробив український танок 

- це загально відомо. 
Дорогі бувші мої учні провадили й прова

дять школи українських танків і танком 
прославляють Україну Тепер якраз спов
нюється 50 літ, як у Києві, столиці України, 
започаткував я першу Школу Українського 
Національного Танку. У цей ювілейний рік 
— при всяких оказіях — закликаю всіх мо
їх бувших і теперішніх танцюристів та їх 
батьків, щоб стали членами /УНСоюзу. як 
я це зробив зараз по ігрнїзді до Америки. Я 

с членом УНСоюзу понад 35 літ і буду ним, поки мого/життя. 
Тож з нагоди 75-ліття УНСоюзу і „Свободи" вписуйте себе. Ва

ших дітей і Ваших знайомих до цісї найбільшої української орган на
ції, щоб у рік 1969-ий зросла вона до 100-тисячного/ членства. Дай 
Боже! 

Хай живе Український Народний Союз, хай жкве газета „Сво
бода"!. Хай живуть всі сини і дочки Україш ькогчр Народу'' - на 
честь і славу Богові, Америці, Канаді і Україні. 

Щиро вітаю всіх. 
ВАСИЛЬ Аі 

1675 Норт Вестерн Авеню, Голливуд, Каліфорнія. 

г^йаїжтї^, І'–: 
і і шштш– шштш 

' Шт? їШіШт 

сно влаштовувати також 
конференцій і симпозіюмн 
для ширшого обговорення 
цісї найактуальнішої для по
літичної еміграції проблеми. 
Особливо бажаними с такі 
виступи на форумах сту
дентських і молодечих орга
нізацій протягом цього юві
лейного року. 
, З огляду на зазначене, 

треба вітати і н і ц і ятиву 
Представництва ВО УНРа– 
ди в ЗСА. яке влаштовує в 
суботу 15-го лютого Конфе
ренцію в приміщенні УВАЛ 
в Ню Иорку з трьома допо
відями, в яких буде розгля
нуто проблему Соборності! в 
широкому аспекті, а саме: 
подк– В. Кедровськнн гово
ритиме на тему „Правне за
вершення Соборносгц Укрої
ли 22 січня 1919 p.". проф. 
О. Олесвицький зробить до
повідь на тему „Соборність, 
міраж чи дійсність?", а д-р 
Я. Туркало доповідатиме на 
гему „Українська Соборність 
ча фоні загальної східньо– 
європейської Історії". Мисте
цька частина покаже вияв 
духа соборігоетн в мистецтві. 

Tj)e6a сподіввтися, т о ук
раїнське громадянство пос
тавиться до Конференції а 
відповідного увагою.' 

А. Гудовський 

Ділимося гуміїои) аНтгкою я Друаямії-Мхгтцямм 1 цілою 
Українською Громадою, 

що дня 18-го лютого 1969 року відійшов У Вічність 
на 79-say році життя 

бл. п. 
МИХАЙЛО ОСІНЧУК 

Почесний голова Ов'сднашгп Мш-тціп Украіиі(ів в Аме– 
ріщі, чдев-оеиолоположтгк АсоцІпцП УиряТнсЬкнх ІТе– 
.іалежнич МистцЬі у Льпопі. nop шуп украіиськоіч) ио– 

ЙІТНЬОГІ) Іконопису, мистгць 1 миевемтвоанивець, 
В гл^-йокому см)-гку: 

S I W A B A НЮІЮРК('ЬЬ'ОГО ВІДЛЬТУ 
ОБ' і !ДІІШНЯ МІТГТІТІВ УІСГАШІЦВ 

АМЕРИКИ 

шшшшшашшшшшшяшшшшшшшшшшшшштшш 

У ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИ1ЦО СМЕРТИ 
нашого Найлорожчого 

сл. п. Інж. ЯРОСЛАВА 
РАНОВСЬКОГО 

ПОМИНАЛЬНІ ЮГОСЛУШЕННЯ 
І ПАРАСТАС 

Гіуд\ть гідлрАтлемІ: 
у КЛІВЛЕНДІ, П'ЯТНИЦЯ, дня 21-го ЛЮТО

ГО 1800 р. в церкві СВ. АЛ. ПЕТРА й ПАВ
ЛА, о год. 8:30 рано; 

в НЮ ПОРКУ, НЕДІЛЯ. 2-го БЕРЕЗНЯ 1069 р. 
у церкві ( Ж ПОКРОВИ, 1745 Washington 
Ave., Bronx, о год. 10:80 рано. 

НІНА г– дружини пі 
Синамг 1 Внукоч 

РОМАН — орат :і І'одииою 

їДЯї Ш ЯМИ п. '"” ” ” ” і ч Г Т ” Т "іт— rn тгг т m - " 

У ІЛИГЮКП\І\ омутку іюнідом.іи(мо 
y`clx РІДНИХ, Знайомих І МистцІв-Дру;іІж, 

що в четивр 13-го .`poTOro Ійвй р. увгчорі вІдіЛіноп v и!чя!сть тАс.іп 
донгоі ( важкої по д у ш . аммшчішЛ український міпнр віішітииігт, 
виконавець церковної ноліхороиії в f-rapo-yKpauirbKoMy стилі у чи– 
rif̂ THHX цгркчах .-іа,хідиьо-^'крнті'ьких :мчис.тк у Лі'А і в КАНН ті. 
ляслушпюіЛ д іяч українського ^истгцтва, с.гИвпргв иілатор A H ` ' , M 
та сп1в|юдяктор журлал\- Мистоцуво у Львові, почесний член ОУМЛ, 

член НТШ 

П р о ф , МИХАЙЛО ОСІНЧУН 
ПОХОРОН Покійиого вІдв'дсться в суботу, П-го лютого 1969 

pOKV О ГОД. 2-ІЙ ПО U0.1. НІГЛІ! Г.ІДМІКІП.Нщі:і ПіИІііЧИ їм я иокор^иінпго 
.іпвсіеїшя П. Яреми прн 7-іп пул. до церкви св. Юрв І ПОТІМ ;і;і 
УкраТиськнй Правослявішй Цвіїнгар п Нявпд Г.ругу, Н. Дж. 

Д-р РОМАН ОГІНЧУК - брат j дружиною ЛІДДСЮ 
та донькою ЮЛІЯНН()К) 

І Година на гмИ-рацІІ та п ІЦнію 

ОМИНИ! 

НЕДІЛЯ. 9. БЕРЕЗНЯ 1969 
ГОДИНА: 6-та ВЕЧ. 

FASHION INSTITUTE 
225 West 24th Street 
NEW YORK CITY 

в 

Всі ягісця нумеровані. Квитки вступу в 
иередпродажі в книгарнях Арка, Еко, 

Сурма та в „Самопомочі". 

ЧГЖІМҐМРМЖА гжшжжлгярщежаигяжжл 
Комітет Об'єднаних Американсько-Унраінських Організацій Великого Ню Йорку 

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці 
в і д з н а ч у ю т ь 

РОКОВИНИ 
Тараса ШЕВЧЕНКА 

Б ПРОГРАШ: 

Театр Шезченкового Слова 
у виконанні 

Студії Мистецького Слова 
Ведучий програму: ПОСИП ГП'НЯК 
Постава: Л Щ Я КРУШ^ІЬІШЦЬКА 
Хореографія РОМА ПРИІГЛІА-БОГАЧЕВСЬКА 
Музшса: П”ОР СОІІЕВВЦЬКЗЛІ 
Оформлення і костюми: СЛАВА ГКРУЛЯК 
Світло: ПГОГНОТАІІ 

ezaesEaeaaeaEssEZSsaesesBa sasaeaesEasxs 

ящшвтвшшш 

75-річчя Українського Народного Союзу 
Ювілейний Бенкет і Баль 

Білети в ціні Я5.00 для Членів УНС і загалу Громадянства можна одержати в передпродажу в Головній 
Канцелярії УНСоюзу безпосередньо або через Секретарів Відділів, 

СУБОТА, 22-го ЛЮТОГО 1969 р. 
ГОТЕЛЬ КО!ЮЮДОР 
42 Street and Lexington Avenue 
NEWYORKOTY 

Орвестра: 
Носила Врубля 
Головна Балева Заля - год-7веч. 

^^^^т^^" - ттт 



'9` 
9 Я В ' S B 

СВОБОДА, СУВОГА, 15-го ЛЮТОГО І Ш 
BS 9 9 S 
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і Праця 
HELP W A N T E D M A L E | | 

TOOL A DIEMAKER 
Experienced in sharpening and 
maintaining. Dies. Good pay. 
Steady. Good working condi

tions. 
Eagle Metal Works 
S6-27 - 36th Street 

Long b l a n d City ST 4-8057 

OPPORTUNITY 
Set-up man. W and S Chuckers, 
also automatic chucker opera
tors, turret lathe operators, 
semi-experienced and experienc

ed and machinist trainees. 
Overtime and benefits. 

Call473-6477 
1st Class 

MOULDERS 
Must be experienced four sided 
moulder operators. Modern 
woodworking mill, in Boston 
area. Excellent w a g e s and 
fringes, Will relocate. Apply 

call or write to Mr. Olsen 
New England Casket Co. 
1141 Bennlngton Street 

East Boston, Mass. 
(61?) 1.0 9-1510 

^XPEWENCED 
AUTO BODY REPAIR 

MEN 
Steady work plus plenty of 
overtime. Apply in person. 

COLLISION 
SPECIALISTS INC. 
8520 TonneUe Avenue 

North Bergen, N-J. 

II Праця || 
HELP WANTED MALE | | 

КУХАР 
до одного з найкращих ре
сторанів Лонґ Айлеиду. По
стійна праця з доброю плат
нею, до престіжового підпри
ємства, тільки сталі, відпові
дальні особи. Hid хочуть доб
ру позицію ПОВИННІ голоси– 

тись. Тел. Mr. Victor 
510 СН 8-8886. Westbury. L A 

МЕХАНІК 
"Ironworker" — Welder 

S2-75 на годину -f овер– 
таями, Госпіталізація — 

бенефітн. 
Baltic Conveyers Inc. 

75 BurlewH Court 
llackensai'k, N..I. 

(201) 489-5677 

ЛЕЩЕТАРСЬКІ 
ЗМАГАННЯ ЗА 

ПЕРШІСТЬ УСЦАК 

Редаґує В. Co хан 
БРІДЖ()ВІ ЗМАГАННЯ ' 

„ЧОРНОМОРСЬКОЇ ОІЧЇГ; 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

ФАБРИЧНІ 
РОБІТНИКИ 

при холодільннках. Заробля
єте під час науки. Доск. иаго– 
дапі добрі умовним праці, 

добрі юнІГпгі бенефгги. 
Frigid Igloo Mfg. Corp. 
498 Nepperhan Avenue 

Vonkern. N.Y. 914 YO 5-8891 
EC 

1' 

r^ ПОМІЧНИКИ 
і Pipe Fitters, досвід неко– 
I КІ”Г.ІИІІ, навпігм-о. праця 
| при істаляггЛ вогнепожеж– 
| яоі системи. Доск. нагода 
j для доброї будучими. По

стійна праця. 
(1L 3-6700-6701 

Capital Eire Sprinkler Co. 
212 Evergreen Avenue 

Brooklyn. N. Л. 
V і a - a s 

Праця || 
HELP WANTED F E M A L E | 

ОПЕРЕИТОРКИ 
І Досвід тако;і практикую

чи, навчимо. Добра нагода. 
j ПооПйна праця. Голоситнсь: 

STAR BRITE 
6215 Раїінагіг Avenue 
West New York, N J . 

(201) Kfil-2424 

TOOL 4 DIE MAKERS 
Punch Prem Operators (4) 

Men with minimum of 2 year 
experience on Progressive Dies. 
Excellent salary -fi overtime. 
Hoepital. Blue Cross, Blue 
Shield. Major Medical. Life In
surance. Profit sharing plan. 
For interview tel. 201 674-8887 
Tryeo Tools, S83 Jefferson, St., 

Orange, N J . 

AUTO"BODV A 
FENDER MAN 

Досвід, висока платня. 4.0 год. 
тижнево, великі боиефггв, до

сконала'нагода. 
24-29 - 48th St., Astoria, L.L 

Тел. RA 8-3104, іпгпітч за 
Eric або Rudolph 

СУПЕРШТЕНДЕНТ 
Подружжя. Brooklyn. 24- род. 
дім, it 0 олива, спаліовач. 
сміття, аларт. 4- готівка. 
Власні приладдя: па пенсії 

або може працювати. 

S85-7158 або 327-3380 

РУЧНІ ПОПРАВКИ 
Досвід. Повний час або на 
кілька годин. Добра платня. 

Доск. нагода для відповід
ного. 

ALICE STYLES 
139 West 72nd Street 

New York N.Y. TR 3-2799 

ПОТРІБНО ЖІНКИ 
для догляду над дитиною. 
Окрема кімната з лаанкчкою 
4- платня за умовою, до хви
лин до церісви у Гартфорді. 

Дзвонити (203) 828-6133 

Г О С П О Д И Н Я 

Жінка в зрілому віці, до 2 
малих дітей, муеіггь любити 
діти, господарство, меппсання 
на місці. Вігмаг. рекоменда
цій. Прив. air cond. кімната, 
TV, тепла дом. атмосфера, в 
Bnsrlewood. тел. гої 487-5282. 

В суботу , 15-го лютого 19-
69 на лещетареькнх трасах 

і Ki l l ing ton Ski Area, Verm
ont, в ідбудуться лещетарсь– 
кі з м а г а н н я за першість У– 

; країнської Спиртової Цент– 
I ралі Америки іі Канади. Ре-– 
\ естрація та льосування місць 
| учасників змагань відбуде– 
I ться цього ж дня ранком 
І о год . 8.30 в Snow Shed Lod-
| ge , Ki l l ington Ski Area , a 
j н е г а й н о після цього почну– 
! ться змагання . 

У вечері , починаючи 
і год . 7-ої, буде влаштована 
| с п і л ь н а вечеря д л я учасни– 
і к ів з м а г а н ь та роздача на– 
' город п е р е м о ж ц я м в прнмі– 
- щенні ціс ї самої Snow S h e d 
і Lodge . 

Кліоб. який здобуде пер– 
! ш е місце в д р у ж и н о в о м у то– 
! чкуваняі , з д о б у д е мандрівну 
j нагороду Торонта. яка б у л а 
!досі в р у к а х лещетарськнх 
І д р у ж и н К Л К Клівленд - 19-
!б8 року, К Л К Торонто - – 19-
|67 і І96в року, і К Л К Н ю 
j Порк - 1965 року. За перше 
місце в комбінації чоловіків 
одержить п е р е м о ж е ц ь пере
х і д н у ч а ш у ім. д-ра В о л о д и 
мира Вренцьонн. В минуло
му році стан переможцем ці
сї конкуренці ї і володарем 
чаші л е щ е т а р К Л К Н ю Иорк 
З е н к о Маркевич. З а три пер
ші місця одержать у ч а с н и к и 
медалі, що їх у ф у н д у в а л и К– 
Л К л ю б н з Клівленду , Тчь 
ронта й Н ю Иорку. Господа
рем змагань с К Л К Н ю 
Иорк. 

З м а г у н н і змЕгункн бе 
руть участь у ц и х з м а г а н н я х 
на власну відповідальність. 

Р о б 

Чергові з м а г а н н я в . д у т ь 
л ікейт брідж", щ о ї х в л а ш 
товує б р і д ж о в а л а н к а УСТ 
„Ч. Січ' 'в Н ю а р к у , в ідбули
ся 31-го січня ц. р . в домівці 
Т-ва. В о н и з а к і н ч и л и с я та
кими в н е л і д а м н : 
1. п р о ф . Е . Ф е д о р е н к о — 

інж. А. Л а п и ч а к 63.75'/с т 
2. д -р Я. Л я ш е в и ч — 

Ігор Х о м а 6 0 . 0 0 ^ т.. 
3 . інж. М. Т а р а п а ц ь к и й — 

М. Д з я д і в 5 1 . 2 5 t t т.. 
4. С. Хромовськни — 

М. Яворський 47.50СІ т.. 
в і д ' 5 . інж. Я . Букачевськин — 

A. Лісевич 46.259?- т.. 
6. інж. В. Ц е т е н к о - . 

B. Юркевич 31.257с т 
М. Яворський, ланковий 

ВГ 

Різне II 

І Праця || 
MALE ft FEMALE | | 

II Праця II 
I HELP WANTED FEMALE | 

CAREER OPPORTUNITY j 
j Established M i l k Route . \ 

Highest, union wugea. Рег–і 
j menent employment Peeion. 
I HospitallzaUon. Life Insu

rance. Canh"` security requir
ed. See Mr. O'Grady. 
Tilt і in Dairy Farms 

750 Union Ave,, Union. NJ 
(20!) 687-3333 

GUARDS 
Праця n околиці. Репвуї– 
vania Station. Від понеділ
ка До п'ятниці. Початкова 
платня J1.80 на год., авто
мат, підвишкн. уніформи. 

Nat Levin Service 
28 We^tt Park Avenue 

IXHig Beach. L. I. 
(316) 431-727? 

— я ДЄ5ЯЄР -" " I 
РОБІТНИКИ 

МОЛОЧНОЇ ФЛРМИ 
ТНУгрІбЧіо досвідченого. Треба 
і: t даті і трактором. Добра плат
ня, помешкаїшя. досконала 

нагода для відповідного. 
Тел. Mr. Wine: 
(014) 677-9937 

СУШ5РШТЕНДЕНТ 
Середнього віку або подруж
жя, на пенсії, праця іга. кіль
ка годин, до 21 род. дому в 
TJnion City, N.J. Платня -f 
вкл. 4 кім. апартамент. Му

сить мати дещо досвіду. 
Телефон, цілий день 

(201) 239-7117 

О П Т И К 

Досвід — лайсенс. Повнив 
час. Добра платня. 

і. Rolohin Opticians 
fc. 71. Route 4 

Рагалшя, New Jersey 
(201) 843-2020 

B o o k k e e p e r 
Preferably with some expe
rience d`utles Include Accounts 
payable and receivable, payroll, 
e t c Steady work, good wages, 
liberal benefits, English or 
German language required. 
Long established Firm. Apply 

- in person or call 
H. Suehs or H. Greul 

(212) 777-2900 

RONTHOR REISS CORP. 
Ш 4tJi Ave. (Cor. 12th St.) 

N e w York City 

АСИСТЕНТ ФОРМАНА 
Вимагається дещо досвіду, 
анмаг. знання thermoformlng, 
але неконечно, добра пості й– 
ва праця, доск. бенефітн. про– 
I ' МДНТЬ до наАкр. праііі. 

J . S E , Ptaiitece 
. 44)0 Nepperfaan Avenue 

Уопквгя, N.Y. (914) 47в-34Лв t 

DEBRA 
SPMNNMNG 

MiLL 
UNDER 

NEW OWNERSHIP 
NOW OFFERING 
GOOD WAGES 

AND 
MANY 

FRINGE BENEFITS 
INCLUDING . . . 

6 Paid Holidays 
Vacation Pay 

Free Group Insurance 

OPENINGS ON 2nd 
AND 

3rd SHIFTS FOR . . . 

S P I X X K U S 
W I N D E R S 
T W I S T E R 
T E N D E R S 

Trainees 
Willing to Learn 
SI.80 per hour 
Opportunities 
for Overtime 

SEE MR. LANE 
or MR. INTILI 

MON. through FRI. 
9 a.m. to 6 p.m. 

or call 
944^6850; 944-6851 

for interview 

D E B R A 
S P I N N I N G 

M U X 
Mi l l S tree t 

J o h n s t o n . R.I. 
An equal opportunity 

employer 

STENOGRAPHER 
Electric typewriter 

Cuatomu brokerage office. All 
benefits. An equal' opportunity 

employer. 

Call Mm. De Vivo 
(212) 943-70Є0, ext 838 

ШІАМБЕР 
Виконує нові модерні лаз– 
иички. нові рурн, нові бой
лери, також н а п р а в л Я с 
кожну Інсталяторську ро
боту по приступних ціїгах. f 

Тел.; (212) 436-2528 
' :, т 

П р а ц я 
MALE A F E M A L E В 

GENERAL CLERICAL 
With Typlnff 

Ciutonu brokerage oflcce. All 
benefits. An equal opportunity 

emplover. 
СаП Mrs. De Vivo a t 

(212) 943-7060. ext 838 

/" Найкращий дарунок. 
наЛипртісігішиіі дарунок 

в Україну 
Цертифікати 

Дарунків 
(Доларові цертифікати 
ЗОА) 
Ваші креша можуть вн– 
брати що вони хочуть, 
коли хочуть і з а це ді
стануть багато більше. 
Ваші кревні це потвер
дять. Багато тисяч вже 
замовили Дарунки-Цер
тифікати для своїх крев
них через Intertrade 
Express Corp. І кревні 
написали які вони є ща
сливі І задоволеїЛ. Аб
солютно не мас оплати 
за обслугу, ані д л я . В а с , 
airl для Ваших кревних, 
тому, що ми дістаємо 
комісове за ігашу Jrpa. 
tuo. Якщо Ви ще не за 
мовили Цертнфікатів– 
Дарулі^н, жадайте на
ших дарових каталогів 
для Повної інформації, і 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕ1ТЕГ. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ 
ТІЛЬКИ Ч Е Р Е З 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

136 East 23rd Street 
Second Floor 

NEW VOllK. N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530 

Жадайте наших даро
вих каталогів. 

У 

Н Е Д І Л Я , 
16-го Л Ю Т О Г О 1 9 6 9 р . 

ЦЮ ГКПВЕН, Коїш. Місячне 
збирання вкладов 370-го 
ііідд. по першій Сл. Божій 
0 г о д 8-ій до 12:30 по псл. 
1 Іроснться вплачувати річ
ні і місячні вкладки за 1968 
р. Секретар не буде збирати 
шеладох 23-го лютого, бо 
буде на 75-літіьм ювілею 
У НС. - В. І”мл, секр. 

ІЧ)ЧКСТЕР, II. И. Річні збо
ри Т-ва Т. Шевченка - 28Й 
В-ІДД. о год. З--Iff по пол. в 
Уіф Амер. ІСлюбі, 292 Hud
son Ave. Hu ігорядку: звіти 
Управи 1 внКр іювої на 19в9 
рік. Проситься чл. прибути. 
— ї л р а а а ^ „ „ . ^ ^ ^ 

к.ІМАПРА. Н. И. Місячігі збо
ри Т-па І. Франка -– 271-ий 
Відд. о год. 2-ій по пол. в 
Укр. Амер. Нар. Клюбі. Пе
реобрана Управа залрошус 
чч. взяти участь, на яких 
буде обговорено справу від– 
свят::увотгя 75 - літнього 
Ювілею УНС. -– А. Теп– 
люх, гол.. П. Німець, кас , 
І. Чопко, секр. 

ПАООЕЯК, Н. Дж. Місячні 
збори Т-ва І. Франка — 97 
Відд. о год. 2-ій по пол. в 
Укр. Централі, 240 Говп 
Аве. Проситься чл. прибути 
на збори. Управи. 

НАССЕПК, IL Дж. Річій зви
чайні загальні збори Т-ва 
Т. Шевчешса - 42 В і д д о 
год. 2-ій по пол. в УНДомі. 
237 Hope Ave. Ha порядку: 
зв.г уступаючої Управи і 
вибір нової на 1969 р. Про
ситься в 75-лі.гтя УНС при
єднувати нових членів. По 
Загальних Зборах відбу
деться прийняття. -– В. Но– 
вацькнн, оредоп П. Голова– 
чук, фін. соїср , Н. Михайлн– 
шші, кагнр. В. Марущак. 
рекр. соїср. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па. Річні за 
гальні збори Б-ва св. Воло
димира - - 106 Відд. о год. 
2-ій по пол. в УНДомі при 
Клярісса і Рован вул. з по
рядком визначеним стату
том УНС. Прохається член– 
ство^лрибути і ВИрІІШЛТ!і 
залеглі иняадкп. — Упра
ва. 

ІПОАРК. Н. Д ж . Місячні збо
ри і збирання вкладок В-ва 
св. І. Хрестителя - 76-ий 
Відд. о год. 1-Сй по пол. в 
Укр. Кат. Школі при Сен– 
форд Аве. і Айві вул. С ду– 

і же важні справи, тому про
виться прибути і вирівняти 
залегл?. вкладки. М. До– 
метчук, предс.. В. Солабун, 
сеі:р,, А. Нагинбіда, ЮІС. 

ЧИКАГО, LT-I РІЧНІ загальні 
збори В-ва св. о. Николая -– 
HJ6 Відд. о год. 1-ій по пол. 
в залі Дому Відд. УНС при 
813-945 Норт Вестерн Квню. 
На порядку: звіти Управи. 
Контр. Комісії, вігбір Упра
ви і К. Коміеі на 1969 p.. 
внески і залити Проситься 
прибути і вирівняти залег– 
лості. - А. Іванюк, rrI>eдc. 

t t M H H t M M м и м тщ 
TBAVEL ТО 

U.S.S.R. - иЩІАШЕ - POLAND 
3rWEEKS 

OROUP D E P ^ R T T B E S J 

June 5th-July 8th 
Visiting: Moscow, 3 days; Lviv. 7 days: Kiev. 5 days; 
Vienna, 3 days; Amsterdam, 2 days. 
Optional - І Excursion to TERNOPIL. 
TOTAL СОфГ Г709.О0. 

June 8th - July 7th - August 3rd 
Visaing: Warsaw, 2 days; Cracow, 3 dayst; Lviv, 
7 days; Ternopll. 3 days; Poland (visiting relatives) 
Я days; 
Optional - Excursion to KIEV. Total Cost Ц70Я.00 

INCLUDED: Round trip Air Transportation. First Chiss 
Hotels. Meals. Transfers, Sightseeing, etc. EARLY RESERVATIONS PREFERRED! 

Immigration ЗресІаНШв: We will help you bring your re
latives and friends for a visit or permanent residence in the U.S.A. 

CAPITOL TRAVEL 

J 

830 S. Broad Street, Trenton, N.J. 08611 
599-.Ч8Й2 or .599-4533 

М'яео І вдвбаені вироби 
sa німецьким виробом для смакунів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 

ТІЛЬКИ ОДНА я к і с т ь - НАИлпгаїл 
яку найлШше люблять господині І цілі родина. 

Зайдіть до дойблнж'гої КРАМНИЦІ KARL-EHMEB 
K A R L KHMER 
P O R K STORES 

Головна крамниця: 
63-36 Fresh Pood Road Rlclgowocd - ВгоеМув. N.T. 

ФІЛІЇ крамниць в Н ю Норку 1 поза містом. 
1: .J IOCSOC-, j , юсзої, , ю а о і : 

ІІііміпевв gl 
В Oppor fon i t^ 

р з г з г ас з с е а г з г ШЩ 
ПРОГУПЬКИ в УКРАЇНУ 

ГРУПОВІ по 21 Д Н І В 

5-го ч е р в н я 1969 р . 
Киш, Львів. Краків, Варшава, Франкфурт. -
Е-яжаю'й відвідати родину в Польщі, одержать окре
мі грошові купони вартостн коштів готелів. Про– 
гулька в Карпати включена. Ціла S793.O0. 

17-го л нsiнїї 1969 р . 
Київ - 3 Дій, Львів — 7 днів, опісля в н Ь д до Пе
ремишля. У Польщі, відвідувапі родин - . кожний 
одержить в додатку купони вартости 125.00. 
Ціпа 1610.00. 

97-го л и п н я 1969 р . Небувале! 
ПрогудЬка пароплавом через Дніпрові пороги, поба– 
чяте острів „Хортицю", Запоріжжя, Київ. КанСв, 
Херсон, Чорне море. Одесу, Львів та Москву. 
Кошт — 1-ої кляси готелі та кабіни — 1875.00; 
турнстнчіїї готелі та кабіни -– (775.00. 

Ф-' 

Учасники всЬс трьох груп відвідають 
Шввчвнкову могилу. 

В налий фірмі заощаджуєте гроші. За чесну та точну 
обслугу ручимо. Д у ж е радо удіЛясмо точніші інформацП. 
З огляду на обмв;кене число місць, просимо якнайскорі

ше голоситнсь. 

K o z i c k y T r a v e l A g e n c y 
65 Е. 183rd Street Bronx, N.Y. 10453 

(?12) 295-2280 
З З Г zxxz -arxr а л е зссгС 

й 
ДОБРИІ ЧИ-іАТИ 

ДЛЯ ДГГВИ І МОЛОДІ 

СОЙНА 
ШТУКАРКА 

м. 
Р О М А Н А З А В А Д О В И Ч А 

. Піни - і ЯОЛЯІі 

аоі 

1894-1969 
СТАНЬТЕ ЮВІЛЕЙНИМ ЧЛЕНОМ УКРАШСЬКО–' 
ГО НАРОДНОГО СОЮЗУ! РОЗБУДОВУЙТЕ 1 
СКРШЛЮИТЕ УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ В ЗСА 1 
КАНАДІ. ПРИДБАЙТЕ ЖИТТЬОВЕ ЗАБЕЗПЕ– 

ЧЕННЯ ДЛЯ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ! „ 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНЕ 

УНСОЮЗУ І 

Тільки п'ять мінут коштує придбання жит-` 
тєвого забезпечення. Його брак можуть Ват 
ші рідні відчувати ціле життя! Ще сьогодні 

забезпечаться 
в Українськім Народнім Союзі! 

BOAT YARD L.I. 
So. sliore Nassau. Small 
Compact - with living 
quarters full equipped. Deep 
water canal, in operation 18 
yrs. Could be used also a s 
fLshing station etc. This is 
an ex. buy. Priced for quick 
sale. Sea to appreciate. 
Selling due to othei inter

ests . Cal1 ou-ner 
(Я16) OK 1-04S7 

мої ДНІ 
Шив - 25 центів 

ЯОРИС ОЛЕКСАНДРІВ 

4f ' ю о о о о о о о с 

1. 

2. 

ЧИ МАЛИ ВИ ПРИКРОЩІ, посилаючи ПО
СИЛКИ/ДАРУНКИ Вашим своякам? 
ЧИ ПОБИРАЛИ з Ваших свояків ДОДАТ
КОВІ МШШ ОПЛАТИ? 

ЧИ ВЕРТАЛАСЯ 
ЗСА? 

Ваша посилка назад до 

4. ЧИ ЩОСЬ ПРОПАЛО з Ваших посилок? 

5. ЧИ ПОТЕРПАЛИ ВИ, очікуючи потверджен
ня в одержанні посилки Із-за довгочасної до
спиш? 

ЩОБ УНИКНУТИ ЦИХ МОЖЛИВИХ 
ВИПАДКІВ, користуйтеся послугами 

найстарішої і найсоліднішої фірми 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
яка своїм 39-річним зразковим досвідом створи
ла солідну реїтутацію серед своїх численних за

доволених клієнтів у ЗСА і їхніх близьких 
в СССР. 

Усі наші філії мають досвідчений персонал, 
мають вибір найрізноманітніших товарів, упов
новажені через Лодароґіфтс, Інк., приймати за
мовлення на харчові — промислові ^дарунко
ві сертифікати товарів советського виробу. 

По інформації і каталоги звертайтеся до го
ловної контори або її філій. 

MAIN OFFICE 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215) WA 5-3455 

ВІДДІЛИ: 

Philadelphia. Pa, 1 9 Ш , 1613 V. Marshall St. - WA 5-Я87Я 
Baltimore, Md. 212W. 3206 ЕпяНгИ Are . , Ш 2-2374 
Ho. Boston, MiiKH. 02127. 390 W. Broadway A N 8-8764 
Chicago, BU 60632, І І02 Archer Ave. j . , . l . ^ — FR 6-6399 
Chicago, III. 60622. SM2 W. Chlcugo A>^e. B E 5-7788 
Cleveland, Ohio 44118. 787 E. 185th St. 486-1836 
Detroit, Mich. 4W16, 6400 Michigan Ave. ^ ТА 5-7560 
Elisabeth. N J . 07206. 956 Ellniboth Ave. - (201) 854-7608 
Hnmtmmck. Mich. 48212, 11415 JOH. Campau Ave. 365-6350 
Kansaa City, Кііпча,ч 66102. 18 8. Bethany A T 1-1757 
LOM Angetee. CallL 90026, 2841 Sunaet Blvd. (213) 382-1568 
Miami, Fla. SS188. 6405 Biacaj-ne Bh-d. -ikS FR 9-8712 
Minneapolis, Minn. 55414. 217 E. Henaepin Ave. F E 2-4908 
New Britain. Conn. 06052. 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829 
New York. N.Y. WOOfc 101 First Ave, — . OR 4-3930 
Omaha, Neb, 68107, 5524 So. S2nd St. 731-8577 
Parma, Ohio 44184, 5482 State Rd. 749-3033 
PlttHbargh, Pa. 15222, 846 Third Ave. - - OR 1-3712 
Rochester, N.Y. 14621, 683 Hudson Ave. B A 5-5923 
San Francisco, Calif. 94122, 1236 - 9th Ave. - LO 4-7981 
Seattle, Waah. 98103. 1512 No. S9th St. ME 8-1853 
South River, SJ. 08882, 168 Whltehead Ave. (201) 257-2113 
Springfield, Masa. 01108, 1840 Main St. 786-9636 - R E 4-8854 
Trenton, N J . 68611, 780 Liberty St LY 9-9163 
Vlncland, N J . 08360, Parish Ilall. W. Landls Ave, 

(600) 691-8423 
Worcbester, Mass. 01604, 82 Harrison St , - (617) 798-8347 

NEW YORK OFFICE 
220 Park Ave. South, cor. 18th St. N e w York N.Y. 10003 

Tel.: (212) 982-8410 

' Ь е о о е о о о о о о о о о с х г е о о о о о о о р о о о с ч . 
,acL. r c c з с е а с Z3CC з х а г з х ; 

І 

ИЮИОРБСЬБА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 

JCHALLERT U(EBER 
- ДІМ ЯКОСТЕП -

РІЗНІ М'ЯСНІ ВИРОВЕ, евгжв агясиво до 
КОВБАСКИ а 1ІШШШ 

І шсчЕнна 

Великих крамниць Великих щншмтшць 
In NEW YORK: 1654 tad Avenue (8ДО6 Sta.) -
In RUKJEWOOD: 56-54 Myrtle Avenue ^ ^ 
l a ASTORIA: 28-28 Ste lnway Street —„J. 
FRANKLIN SQUARE, L.I.: 98Д Hetnpetead Tpk. 
fn F1.USHINO: 41-06 Main Street 

TR 9-804? 
V A l - Т М в 
A S 4 - S 2 1 t 

„ 437-7ttJ4 
. HI 5-2552 
D E 5-1154 

348-6116 
l a JACKSON HEIGHTS: 82-10 37th Avenue . 
In FLORAL І'ЛІ!К, L-L: 259 - І7 Hillside A' 
In POLUIIKKEPSIE. N.Y.: 450 Main Street (914) 454-9919 
la EAST NOKTHPUST. |UL: 250 - A Lark Field Rd - (619) 197-4991 

і r;n.r i r u ' ' т і r ,^ i і w к "f r ШИЇИ,НІ 3 D C 

K K I i S r a ? S K f e a ^ S ^ n r W 
48 E. 7th ST4 

TeL: GR 3-3550. N e w York a t j ! 
КОМІІЛЕТ ТВОРЮ B8AHA " 
ФРАНКА. 20 томів sp. 880.00 ' 

rapnafi дарунок л нагода 
сват. , 

II Різне IE 
а Українське Внсалкоае Вюра 

ROMAN PARGa SERVICE 
141 Sad Ave^ N e w York City 
TeL: OR 5-7430. - Вшсжжасме 
ПАЧКИ з ОДЯГОВІ І Х А Р Ч А 
МИ в У К Р А Ш У і щ9 C O O P ; 
Приготовлено велаппгі вавір 
матеріалів 1 різная товарів а а 
васалку два ріднмх а а свата 

ао д у ж е д е ш е в і й a j a a s . 
Уряд, год.: в ід понед. д о еу9^ 
8^0-6 , неділя від 10-2 по а о л . 

Н А Г О Д А ! 
їду автом до Фльориди^ 

можу взяти 2 особи. 
По ближчі інформації 

дзвонити — 
(212) 549-1648 

iU-iA 
П К Р Е К Л А Д А Ч Ї 

ЕВРОПЕНСЬКИХ^МОВ. J 
Я.ацо масте мости труднощі 
в одержанні N. Y - ' D r i v e r s 
Licence, чи зміни стейту або 
заграннчного дозволу Іздн, 
телефонуйте д о н а л и в с я ооЧ 

слуга в укр. мові. . д . 
(212) 228-4740 

й Real Estate 
FLORIDA REAL-RESTATE I 

Б А Ж А Є Т Е купита: дім, го–4 

тель, мотель, апартамент, фар– 
му чи бнзнес — масмо 4 бю– 
ра для Вашої обслуги. Звер
тайтесь до ! | 

СТЕПАНА 
К О В А Л Ь Ч У К А 
Southland — Realtors 
8252 Biscayne Blvd. 

MIAMI, Fla/ 
Phone (305) 757-066І 

В Маямі, недалеко 1 укр'Я 
кат. церкви продається 

б КІМ. УМЕВ. ДЇМ 
з гарним садком. 65 х 100 
за J8.500, готів)ш!. J3.000. 

Дзвоіштя (805) 228:8240 
Нясати: Mr. Hronhv 

1026 S.W. I t s t Ct. 
Miami, Fla . 88144 

|| Funeral DirectorsjJ 
Theodore WOLINNIN,Inc. 

Директор 
Похоронного З а в е д м а ш ' 

128 Eaet 7ІЦ niBftt 
N E W YORK, NTT. ( t ) 

ТЄІ.: OR 5-1437 -
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

" и 

LYTWYH ь mm 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А ' 4 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere to N e w `Jeraey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, NjJ. 
ESsex 5-5555 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Complete ly 4 

AIR CONDITIONIID 
Займається Похоронами 
в стевті N E W JERSEY. 

НДнв приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку а родині. 

кличте, як в день, так і 
в ночі 

WILUAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CTTY,'N!j.Vj5d2 
HEnderson 4-5131 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 
4221 PARK A V E N U E 

BRONX, N . T . 10457 
(near E. Tremont A Venue) 

TeL: 863-2475 
Д и р е к т о р 

НОСИФ СЕНКОВСЬККН 
Завідує влааттуваІЬаш по
хоронів в каллипяк, поло– 
всеаах в коленім ровові міе– 
та. Похорояя по иЦіиш tn 

ННХ г^тиц.̂ ^ 

- ^"^ 

ІЕТР8 ЯРЕМІ 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Й К 

Займається Похбропамя a BRONX, BROOKLYN, NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK- Nft. 
ORegon 4-256S 

Si 


