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В А М Е Р И Ц І 
НОВИЙ АСИСТЕНТ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ 

а справах міжамериканських справ Чарлз А. Меєр заклн-
кае представників латинських американських, держав, 
щоб вони встановили певні я яені засади для інвестицій. 
Американські бізнесмена не знають, чн безпечно вклада-
тя свої капітали в підприємства в країнах Латинської 
Америки після того, як Перу сконфіскувало Міжнародну 
Нафтову Компанію, не давши за неї жодного відшкоду-
валня американським власникам. Меср пригадав слова 
Айзенгавере ЗІ конференції в Ріо де Жаіяеро а 1900 p.: 
„Капітал — це дивна річ, віх не знас кордонів. Пливе 
туди, де найкраще може виконувати свою службу". Ме-
єр промовляв па конференції в готелі Вашингтон Гілтон 
у Вашингтоні. Того самого дня 6-го травня президент Р. 
Ніксон конферував в Білому Домі з перуанським амба-
садором Фернандом Беркекмасром, але не дійшло до по-
розуміння між розмовниками. 

В БІЛОМУ ДОМІ В СУБОТУ 10 ТРАВНЯ мав від-
бутнея забава для 350 молодих гостей в кіл відомих аме-
^иканськнх політиків та високих урядовців. Між гістьмн 
будуть, і діти деяких закордонних дипломатів. Панни оді-
ті будуть в довгі сукні, а панове одіяня вечірні та чорні, 
краватки. Старша донька Президента 23-річна Тряція ма-
тиме за партнера 30-річного нововибраного конгресмена 
з Каліфорнії Беррі Ґолдвотера молодшого. Присутня бу-
де і молодша доня Президента Юлія si своїм чоловіком 
Дейвідом Айзеигавером. Запрошені'на цей баль і обидві 
доні президента Джинсова пані Чарлз Робб та пані Пат-
рнк Нуджент зі своїми чоловіками. Голдвотер бачив панну 
Ніксон при різних політичних виступах, але тепер' вперше 
буде її партнером на балю. 

В ПАЛАТНІЙ ПІДКОМІСІЇ В СПРАВАХ військових 
витрат зізнавев директор контрольного відділу в справах 
постачання Тордон В. Рюл, який виявив, що витрачається 
непотрібно гроші тому, що існують приязні взаємини між' 
власниками оборонної промисловості! та військовиками з 
Департаменту Оборони, З цих приязних взаємин корнстас 
оборонний промисл при заключуванш військових контрак-
тів. Рюл : назвав асистента секретаря летунства РоберТа 
Г. Чарлза як того, який заключував некорисні хоитрак-
ти з фірмою Лакгід, не беручи до уваги рекомендації Ґор-
дона Рюла, які могли б були заощадити державній 
скарбниці від 587-ох до S109 мільйонів. Ці контракти за,-
ключувалй ще за президента Джансона Джансона. 

ПРЕДСТАВНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕН-
ТУ заявляє, що цього 1969-го року значно збільшаться 
закордонні інвестиції, що їх роблять американські бизнес-
меня. На основі звітів 409-ох більїххях американських ком-
паній д. р. американські бнзнесмени видадуть на інвестиції 
за кордоном KoA6̂ S3 більйонів, а минулого року закордон-
ні інвестиції становили тільки S1.5 більйона. Повищі суми 
не відносяться до Канади. В 1905 році інвестиції (без по-
зичок!) становили - S4-01 більйона, в 1900 - І3.87, бі-
льйова,; в ^067, ^ , ĵ 3.74 більйона, ї в 1968 Ш - - t ХМ 
більйона. На цей рік' запроектовано а̂ .Тн тальйрнВ,. Двз-
валені інвестиції в, одному році на суму - S3.35 більйона. 

У С В 1 Т 1 ; ; 
ЗБРОЙНІ СИЛИ ЗСА У В'ЄТНАМІ Н А Р А Х О В У І О Т Ь 

тепер 541.000 військовиків і ледви чи Дійдутьі до Цифри 
549.000, яку визначено, як максимальну, за президента Л. 
Б. Джансона. Покищо през. Ніксон не видав розпоряджеп-
ня ані щодо побільшення, ані зменшення теперішнього 
стану збройної сили у В'єтнамі. Зате значно зменшилось 
число американських жертв, в міру того, -ЯК' збіяьшусть-
ся боєздатна вартість південно-в'єтнамської. армії, ЩО йе-
реймас ступнево американські позиції. 

ЗБІЛЬШЕНО СТОРОЖУ біля таборів півійЧвЧнв'ет. 
камських полонених в Південому В'єтнамі Є таких іпість 
таборів, а найбільший з них біля місцевості! Фукокнарвг 
ховує 16.300 північно'-в'стнаиських і в'стконтськях: пОло-

ЗАХІДНЬО-НІМЕЦЬКА АРМІЯ ДІСТАЛА ноні пая-
церні вози, озброєні 20-мм гарматою і важким' cxopocTpi– 
лом. Вони можуть перевозити 10 вояків із швидкістю 50 
миль на годину. - ' 

„СОВСТЬКАЯ КУЛЬТУРА" ЗАКИНУЛА аифакав' 
ському Урядові, що він не допускає до СССР фільмів, які 
мають успіх в Америці та яких ніби баяіають собі c'oBcr– 
ські громадяни. З американського боку з'ясовано, щоСо^ 
всти, покликуючнсь на договір про культуріяй обмін, xtf– 
чуть висвітлювати тільки такі американські фільми, лкі 
показують' негативні сторінки американської сучасної 
дійсности — вуличні демонстрації, грабунки чи фантазії 
на тему державного перевороту в Америці, Фільмів, позя-
...аннх для Америки, Москва не хоче. 

У ЧЕХ,О-С-дОВАЧЧИНІ ПЕРЕВОДЯТЬ ..чистку" в 
редакційному апараті різних газеті журналів.' З офщійно-
го органу компартії „Руде Право" викинули головного 
редактора і двох його заступників. Змінено цілу редакцію 
газети „Нова Свобода" в Моравській Остраві, заборонено 
зовсім тижневик студентів Карлового університету у tlpa– 
зі ,.Студентске Лісти". „Чистку" переводять у пресі, в ра-
діо і телевізії. ' -

ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВЛАСТІ ДОПУСТИЛИ деяких захід-
н'їх журналістів, зокрема представника ,.Н. Й. TaftMCy'v на 
лінію ізраїльських фортифікацй над Суезьким .каналом. 
Ізраїльські військові власті рішуче заперечують тверджен-
ню єгипетського президента Нассера, наче б" єгипетська 
артилерія знищила 60'^ ізраїльських укріплень. 'Мовляв j) 
Ізраїль не втратив ні одного форту над Суезьким'каналом, 
а всі пошкодження негайно направляють; 

ЯПОНСЬКА РОЗВІДКА ТВЕРДИТЬ, що однаково 
Совсти, як Комуністичний Китай не тільки значно"иЬсй'-
ляли свої наземні війська над своїм довгим W'4.500- миль 
кордоном, але й пересунули над кордон з'єднання', озбро-
єні тактичною атомовою зброєю. Найбільше комуністичних 
китайських військ ніби біля Зовнішньо! Монголі!,;,'яка"є 
сателітом Москви. Командантом комуно-китайських у 
Манджурії і Внутрішній Монголи є ген. Чен ТЧді-лдєн, 
ЯКІГЙ на останньому конгресі компартії Китаю став чле^ 
НОУ Політбюра. -

ІНДОНЕЗІЯ ВИСЛАЛА кількасот лвралгутистгв для 
здавленая повстання папуасів в т. зв. Захїдньому Ібіяні, 
колишній голляндській Західній Гвінеї. Папуаси озбрб-
сні все ще тільки луками і стрілами, але перекопують 

ЗСА починають перегляд своєї 
закордонної політики 

Вашингтон. - Державний ло б бути внпрацювання 
секретар Вілліям П. Родніерс 
призначив підсекретаря дер-
жавного департаменту Еліо-
та Л. Ричардсона на голову 
Ради Закордонної Служби, 
установи, яка останніх ча-
сом ие проявляла майже иі-
ЯКОЇ ахтивности. На майбут-
вє до компетеиції цієї ycra– 
иови кас належати перевір-
ка усього закордонного апа-
рату ЗСА і перегляд ЙОІО 
Дій й усієї здійснюваної дер-
жавним департаментом за-
кордонної політики ЗСА. ОД-
вии з головних завдань Ра-
ди Закордонної Служби ма-

' ' , "fti 

програми уніфікації й коор-
дннації різних державних у-
стацов, що з а й м а ються 
справами закордонної полі-
тики, в тому числі не тільки 
державного д о пархаменту. 
але й Інформаційної Аген-
ції ЗСА. Агенції для Міокяаг 
родного Розвитку, Агенції 
для Справ Роззброєння і 
Корпусу Миру. Співпрацю" 
ватиме з Радою Закордонної 
Служби також Асоціяція А-
мерикаяської 3 а кордонної 
Політики, неофіційне профе-
сійне об'єднання дилломати-
ЧНІІХ службовців ЗСА. 

Підтримувана сен. Неннеді Комісія 
проти урядової програми Сейфгард 

ЄЛНСАВЕТА П В АВСТРІЇ 

Вашийвррн. - Сенатор де-
мократ Щ Массачусеетс Ед-
вард М. Кеннеді 19-го люто-
го зорганізував був комісію 
фахівців, яхі мали оцінити 
урядову протиракетну обо-
ронну систему т. за „Сейф-
гард". Тепер ця комісія пре-
дложнла 344 сторінковий 
звіт, який сенатор Кеннеді 
вислав всіх сенаторам, до 
Білого Дому, Державного 
Департаменту та до Депар-
таменту Оборони. В Комісії 
працювали фахівці д-р Bio– 

нер та проф. Адам Кесс. В 
своєму звіті вони твердять, 
що програма „Сейфгарду" 
не зможе виконати свого 
завдання — оборонити ЗСА 
від можливої атакц далеко-
сяжних ракет СССР. а по-
літнчно здійснення цієї про-
грамн приспішнть перегоші 
в атомовбму збролнні між 
СССР та ЗСА. Звіт Комісії 
Кеннеді загострить дебати п 
Сенаті під час вирішування 
урядового проекту про Про-
граму „Сейфгард". 

Католики Ню Йорку вітали оваційно 
прибулого з Риму кардинала Теренса Кука 

тант президента Ніксояа ее-Ню Иорк, - г В середу 7 
травня ,цл^ вернувся з Риму 
до свб^:ІРхидівцезії найме-
вований на кардинала apxn– 
спископ Ніо Иорку Теренс 
Кук..''Пр^булого кардинала 
вітали оваційно зібрані на 
вулицях Ндо Ис^ку, що ними, 
він їхДв^їТИжнарОдного ле-
товища ім. Кеннеді. вірні ка-
толнцької Церкви. На 57-ій 
вулиці, близько. 5-ої Евию 
кардинал Кук вийшов з ав-
та і , йщов поміж дюдьми. 
вітаючнеь з ними й. дякую-
чн усім за побажання. На 
сходах до .катвдри св. Пат-
ри'ка кардинала зустріли ню-
йоркськнй губернатор Нел-
сон Рокефеллер. посадник 1 тольський Делегат до ЗСА 
Ню Иорку ЛіндСі, репрезен-1 Луїджі Раймонді. 

кретар транспорту Джан А. 
Волпе та понад двісті осіб 
— представників духовенст-
ва і громадянства Ню Норку 
й околиць. Архиспискоті Кук 
був піднесений Папою Пав-
лом Щ яр І-ідпости карднмд' 
ла в травні ц.р. і після ypo– 
чистостей вручення йому 
Кардинальського капелюха 
та під час поворотної fcopo– 
ги з Риму до ЗСА відвідав 
Ірландію, звідки походять 
його батьки. В катедрі св. 
Патрика кардинал відправив 
архисрейську Службу Вожу 
для 2 300 запрошених гостей. 
між якими був також Апос 

Під час своїх відвідин в Австрії, бритійсьха королева Єлн-
сааета 11 відвідала також іідтоьаіИЙ парлямеит. На фото: 

Слясавета 11 разом із предсідником австрійського 
оарляменту Альфредом Малетою. 

Британія загрозила Совєтам зірванням 
договору про культурний обмін 

Лондон. — Вритійський у-
ряд повідомив совстського 
ад:йасадора в Лондоні Mixai– 

Капітан корабля „Пуебло" Букер буде 
завершувати свої студії 

Вашингтон. Коммодор 
! ЛоДД Букер, капітан розвід-

чого корабля „Пуебльо", що 
його захоямли північні ко-j 
рейці, одержав призначення 
до постградуаційної шкплп 
морської фльотн в Монтерей, 
що в вій йін має продовжу-
вати свої студії в ділянці ді 

фльоті ЗСА. Більшість із мо-
ряків корабля ,,Пуебльо" 
відбувають дальшу службу 
на побережжях. Лейтенанта 
Стіфена Гарріса, керівника 
розвідчих дій корабля ,,Пу-
ебльо" призначено до бюра 
розвідки при командуванні 
воєнної фльотн у В.ЧШИНҐ-
тоні. Екзекутивний офіцер 

лрвого керівиицтва для здо- корабля „Пуебльо" Едвард 
буття звання магістра. Поч-;Р. Морфі призначений на 
НЄ свої однорічні студії KOM-! викладача до спеціяльної 
модоре Букер в липні ц.р.'школи для боротьби 3 ПІД-
Прнзначено Букера до цієї і водними човнами в Сан Діє-
школи згідно з його бажан-іґо. Коммодор Букер мас те-
фЯМ, Досі з-поміж усіх 821 пер сорок й один рік. Приз-
членіа залоги корабля „Пу-іначення до завершення сту-
ебльо" тільки одного моря-Ідій є підвищенням й відкрн-
ка призначено до дальшої вас дорогу до дальшої вій-
активної' служби у воєнній1! ськової кар'єри. 

Ню Йорк організує акцію в обороні прав 
Української Церкви 

Ню Иорк (Р. Г. КОУІ 
тет Об'єднаних Америкаясь-
ко Украше^ких Організац'й 
Великого Ню Йорку - Мет-
рополітальннй Відділ УККА 
в Ню Иорку' — скликає на 
неділю 18 травня ц. р. о год. 
5-ій по полудні в авдиторії 
ШколИ св. ІОра в Ню Иорку 
ширші громадські збори Ук-
раїнців Великого Ню Иорку 
ПІД гаслом: , З обороні прав 
Української Церкви". На 
тих зборах мають бути обго-
яорені актуальні проблеми, 
тцо зруюнлн серця й уми 
нашої громади, а саме enpa– 
ва нашого протесту проти 
чергового' наступу Москви 
на зниЩеняя Українських 
ЦеркоМ;' ні' наших рідних 
землях, та Справа допомоги 
Українській Католицькій Іс-
рархїї осягнути в кінці ор-
ганізаційне завершення Ук-

;іетовнщо, щоб не допустити індонезійських літаків, і роб-' раїясьмоі Католицької Церк-
лять .засідки в добре їм знайомих джунґліях. 5L-- і 

цькому Патріярхяті. З коро-
ткнми доповіддями пнступ-
лять визначні особи з цер-
ковного та громадського 
життя. Організатори тих 
зборів сподіваються масової 
участи усіх тих. то доро-
ж а т ь долею Української 
Церкви та Українського На-
РОДу. яшштшттяь-ш, 

пості ГОІПУЛЯК 
СПІВАЄ ЧЕРЕЗ 

КАНАДІИСЬКК РАДІО 
Торояго. — Радіоме^жа 

ІїіБіСі ФМ передала увечорі 
і травня концертовнй нис-
гуп співака Иоснла Гошуля-
ча, акомпаніювая Л. Баркія. 
Зпівак виконував композиції 
Янсенка, Барвінського і Сте-
асгвого — клясикіп українсь-
кої національної музики, 
тро що сказав диктор. Ця 
гарна програма буде повто-
оена о 9-й г. вечора 1G трав-
ля. 

ла Смірновського, що коли 
Совстм п е р еслі^'ватнмугь 
дальше 30-річного бритійсь-
кого громада ника Джерал-
да Бру,кса, який відсиджує в 
СССР кару 5-річної в'язни-
ці за нібн-то привезення до 
СССР лротисоветської літе-
ратіри, то це матиме для 
бритійсько - совстських вза-
сіган „поважні наслідки". 
Півофіційно дали зрозуміти 
Москві, що Британія зірве 
культурні взяемннн з СС-
СР. внаслідку чого буа би 
відкликаний недалекий при-
їзж до Лондону fcocrtofccbKO– 
го Бо ль того Валету. Дже-
ралда Брукса ареигтлівалн 4 
роки тому Й засудили на 5-
тирічну в'язницю. Він поаи-
нен би вийти на волю в KBiiv 
ні найближчого року, але бо-
льшевнки розпочали слідс-

тво проти нього за ,.шлягун-
ську роботу", що погрожує 
йому дальшим тайним про-
цесом і продовженням в'яз-
иящі. Советв дали зрозі^і1-
тн бритійському урядові, що 
вони радо виміняли би Брук, 
са за пару совстських шпн-
гунів, американців Пітера і 
Ге лей Кроґерів, що їх ареш-
тувалн й засудили в Ври-
танії. Однак бритійський у-
РЯД ВІДКИНУВ Ту Cj?lSCTilu, 
щоб не давати Совєтам пре-
цеденту, що вовн можуть в 
кожній хвилині арештувати 
п засудити за найбільші в;г-
гадані злочини будь - яких 
бритійськнх І туристів чи 
журналістів і після того 
шямтажуватнv Британію та 
ввшаїчсгИП^МІН;̂ ' за совст^ 
ських шпигунів. Кілька, днів 
тому совстські власті дбзау-' 
лили—вперше за останній 
рік - бріггійському консуле-
ві в Москві відвідати Брук-
са у в'язниці 
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В СССР арештували кол. генерала 
Петра Григореика 

Москва. В Ташкентіїякі побивалися за поворот 
арештували колишнього со- до їхніх колишніх осель, 
вєтського генерала Петра 1 Григоренко дістав був пети-
Григоренка, коли він приї-,щю, підписану 2,000-ми та-
хав, щоб стати дорадником тар, щоб він прибув до Таш-
і прихильним свідком П-oxJKeHTy і взяв участь в оборо-
крнмськнх татар, що їх мали ні 11-ох підсудних татарсь-
судити за ,.иік)тисовстс:.куІ ких діячів. Поліція з КҐБ 
діяльність". ti'J-річного Иет-Ізагрозила Гриторенкові ape– 
ра Григореика видалили бу-( штувакням. якщо він висту-
лн з армії на його одвертіі патнме в обороні арештова-
критичні завваги иа адресу них татар, але він не послу-
панівного больїііеанцького: хан і виїхав до Ташкеяту. 
режиму, особливо за його. В домі його татарського 
різке становище супроти ста- приятеля дра Гешата Ілья-
лінського періоду і продов- сова, в якому він замешкав 
жування сталінських метод, був в Ташкснті, переведено 
Григоренко придбав собі, кількагодинну .ревізію. Так 
славу своїми численними і само доісладну ревізію nepe– 
публічними виступами в OÔ J– вели в помешканні гГриго-
роні переслідуваних пнсь-:ренка у Москві.' Переведено 
менників. В.н виступав теж. теж різні арешту-вання. Moc– 
в обороні кримських татар,! ковський кореспондент „НИ 
що їх в 1044 році масово вн-ІТаймсу" Генрі Камм вказує 
селили з Криму ла „колябО", на можливість, що Григо-
рацію з німцями". Бнравді в.ренка можуть запроторити 
1967 році Москва формаль-Ідо шпиталю ДЛЯ умово хво-
но регабіяітувала кримських рнх. що с дривичною боль-
татар. але не дозволила їм шевнцькою методою поведін. 
вертатися до Криму й пере-Ікн супроти „ворогів совстсь-
елідувала тих їхніх діячів, кої влади". 
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Ізраїль відмовляється повернути арабам 
усі їх окуповані землі 

Єрусалим. - Ізраїльський і Названий ізраїльський пре-
прем”єр Голда Меїр, вистл-- М̂ ер вист)тіила знову проти 

„^л нарад амбасадорів чотирьох 
пивши на телевізійній nepe–; ^ 3 лж. 

великих держав в Обсдна-
дачі. заявила, що спшетсь- н н х Н а ц і я х н а д С п р а в о ю із-
кий президент І амаль Аб- раільсько-арабського зами-
дель Нассер вимагає, щоб рення, заявивши, 'що прнн-
ІзраГль звернув арабам „усі "! ципово не можна гіогодитн-
землі, окуповані Ізраїлем) ся, щоб чужі держави вирі-
після 5-тлденноі війни В 
червні 1967 року, але в ре-
золюції Ради Безпеки Об'-
еднаннх Націй з листопада 

шували долю інших країн. 
Далі, вона запротестувала 
проти участи в тих нарадах 
представника Сонетів, висло-

1967 року, на яку поклвкуЧ вивши переконання, що у 
сться Нассер, нема малого! війні з 1967 року Совсти за-
слова ..всі". Ізра ль обстоює! винили може більше, ані ж 
переведення коректури кор-j араби. Вона ствердила, що 
допів в мого користь. Зокре- Совсти і Франція мають во-
ма, Ґольда Меїр заявила, що рожі супроти Ізраїлю одно-
інтеграція східньої частини сторонні пересуди, коли тим 
Єрусалиму, яка належала! часом ЗСА і Британія, хоч 
раніше до Йорданії, с ,,абсо-1 приятелі Ізраїлю, проте є 
лютно доконаним фактом". також приятелями арабів. 

В Ризі спалив себе молодий латиш 
демонструючи в обороні ЧССР 

Москва, - За вістками, 
які наспіли з Латвії, ще 27 
квітня ц. р. иа головній пло-
щі РИГИ обілляв себе газо-
ліною і підпалив себе 20-річ-
ний студент Ілія Реус, кн-
нувшв біля себе плякат 
„Геть іитервенціоністн з Че-

хо - Словаччини". Названий 
СТуДеНТ ЗГОріВ. ЩОб ПІМСТН-
тися за ту демонстрацію ла-
тишського студеита-ІДек-
ліета, совєтські власті в Ризі 
арештували його батьків. Ні-
де в совстській пресі не бу-
ло про ту подію, очевидно, 
ані слова. 
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Відбулися Загальні Збори Об'єднання 
УАРКлюбів Ню Джерзі 

Ірвінгтон (ІлГ.) — У су^ 
боту 3-го травня i960 р. в 
приміщенні УНДому в Ір-
віигтоні відбуто загальні збо-
ри Об'єднання Українсько-
Амернканських Р є с п ублі-
канських Клюбів стейту Ню 
Джерзі. На зборах та пря-
вітом від Республіканської 
Партії та доповіддю на те-
му: ,ДІроблеми доброчиннос-
ти" виступав Стюарт С. Гав-
змен. відомий правнях і фрі-
голдер повіту Бссекс. Перед 
своєю доповіддю С. Газзмел 
докладно з'ясував америхав-
ську виборчу структ:іру. Піс-
ля цього проаналізував те-
перішню систему допомоги 
убогим та П вплив й наслід-
кн сьогоднішної кризи. До-
повідь викликала велике за-
інтересування присутніх, я-
кі потім ставили ряд запитів 
до прелеґента. 

Опісля відбулися загальні 
збори Об'єднання УАРКлю-
бів, які почалися вибором 
президії і затвердженням по-
рядку денного. На голов)' 
президії вибрано іяж. Д. Де-
медюка із Сомсрсет повіту, 
місто головою В. Кучхуду 
І секретаря 1- Галія. Звіт із 
діяльяостк ОбІОДнаняя Ук-
раїнсько Z Американських 
Реопубліканськнх Клюбів 
стейту Ню Джерві зложив 
голова, проф. д-р М. Чмро-
вськийі а фінансовий звіт 

зачитав 1- Галій. Проф. Чи-
ровський підкреслив, що 
Клюби були більше актяв-
НИМИ під час виборів, а ак-
тжаність сповільнялася міме 
виборами і це натуральне ж-
вязде у політичному житті 
До найбільш активних Клю-
бів звітодавець зачислив УА-
РКлюб в повіті Сомерсет, 
Ессекс і Пасовим. 0б'єднам-
ня провело трос переданбор-
чрх вборів і повіті Бссекс 
і одні у повіті Пасових, допо-
магаючи місцевому Клюбу. 
Відбуто один баттолкщний 
бенкет, на якому буди при-
сутній голова Республікансь-
кої Партії отейту Ню Джерзі 
Вебстер Тадд і голова ПОВІ-
ту Ессекс Андрій Акстел. -

В дискусії над звітами^та 
в справі постання АсоціяціІ 
Національностей пряймалм 
участь: Т. Пастушенко. ікж. 
В. ЯворськиЙ. Л. Шяия.яай. 
В. Кутуда, П, Ватьхіа І ,ін-
ші. Наприкінці обрано ио-
ву управу Об'єднаная УАР-
Клюбів з головоіо інж, Д. 
Демедюком, звйггупшгк ГОЛО-
ви і реф. зовніиших зв'язків 
- А. Кяйбішц секретарі -tr 
І. ГалІЙ, член і правами до-
pftJO"nc ущжя^г адв^Ь Ро-
манишин. Управчмбуде до-
повнена в короткомі; часі 
двома новообранам представ-
ннкамн із коиотго повігого 
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Режим в Україні саботує видання 

перекладів 
Кожний культурний яа- j йлясичянЙ філолог старшо-

род світу мас в перекладах ^ Покоління Ідаріон ОТІ6-
евосю рідною мовою твори енський залишав у руно. 

. - ,. пноах багато перекладів І з 
письменників старої Греції ^ ^ ^ j .латинських rtn– 
та Риму, що стали світовим сьменийків. , Він переклімі 
класичним надбанням. В У- три драми Всхіла, усі сім 
країні заледве спромоглися драм Софокла, три драми 
в 1956 р. видати малим нак- Бпр'ліда. 4 комедії Apic^o– 
ладом дещо з перекладів срана, сім діялогів Платояа, 
Микола Зерова і малим на- дещо з творів ритора Лінія, 
кладом ,,Одисею" Гоиера в, історика й мораліста Ллу-
лерекладі Бориса Тена та тарха, сатирика Лукіяна. З 
„Поетику" Арістотеля. Тим римської літератури І. Ortj– 
часом, немало українських ковський переклав 4 комедії 
науковців і письменників по-, їїлавта. 2 комедії Теренцїя, 
працювали і працюють над твори Вергілія, Горація, ЦІ-
перекладамк з старої грець-. цорона, Цезаря, Саллюстія, 
кої та латинської яа украІн- філософа Сеиаки, Таціта". 
ську. „Літературна Україна" 
з 28 березня 1669 р. назва-
ла довгий список готових 

В Україні є ще багато ін-
шях перекладів, але ніхто 
ними з представників режи-

нерекладів, які ще й досі не і му не цікавиться, а українці 
побачили світу, не були опу-'мають, читати Есхіла чм 
блікопані. Так. не видано ІТлатона в перекладах да 
дослівно нічого з великої російську мову, щоб так 
спадщини перекладача І. 0 - ' „прнобщаться до. великої ро-
гоновського: ,,Вщомо, що сійської культури". 

УКРАЇНЦІ у тльтм СВІТІ 
ВОЛОДИМИР ЗАРИЦЬКИИ 

ЗІРВАВ ЧЕРВОНИЙ 
ПРАПОР НАД 

КОЛЮМБІИСЬКИИ 
УНІВЕРСИТЕТОМ 

Ню Иорк. - . Газета „Ст. 
Луїз Пост-Діспеч" з 2-го 
травня помістила на першій 
сторінці вгорі велику фото-
знімку, Ні якій вндко, як 
студент Володимир Зариць-
кий зриває червоний кому-
ністичннй прапор з будинку 
математичного факультету 
Колюмбійського університе-
ту. Під еротознімкою подано 
такий напис: ,.Володимир 
Зарицькнй. ліворуч. моло-
дий студент Колюмбійського 
університету, зривас черВо-
ннй прапор, який почепили 
члени організації ..Студенти 
за демократичні сустальство'' 
Зарнцькому допомагав неві-
домий робітник - будівель^ 
ник". Організація „Студенти 
за демократичне , суспільс-
тво", вивішуючи такий пра-

пор, виявляє, якої „демокрв-
тії" вона бажав... 

ВСКГРОМАДСЬКІ ЗБОРИ 
В ЧИКАГО 

Чикаго. - Як уже інфор-
иоваяо, тут створено Koiit– 
тет Громадської Акції за Па-
тріярхат Української Като'-
лкцьхої Церкви, До якого 
ввійшли представники як 
старо — так і ново - калей-
дарних парафій та всіх м1с-
цевих установ, між ними й 
Окружного Комітету Відділи 
УНОоюзу. Цей Комітет склл-
кас в найближчу неділю, ЇХ' 
го травня, в с егромадсьяі 
збори, на яких буд?тгь cxaU"– 
леяі відповідні резолюції та 
звернення до Владик УІС-
Церкзи, щоб вони відбула 
свій Синод І організаційно 
завершили УКЦеркву ство-
ренням її патріярхату. Збо-
ри відбудуться в авдяторІТ 
школи Шопеяа о год. 3-ій 
по полудні. 
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Урвався терпець 
„День-у-день повторюється видовище в кемлусах: про-

фесорів і деканів викидають або притримують, як заклад-
ннків, вилітають шибки", студенти в'ються з поліцією, на-
віть автомати появилися в руках похмурих войовничих 
чорних . .” —vtaa характеризує теперішні відносини в уні-
верситетах ЗСА „Тайм" з 2 травня Ц. р. Але, мабуть, воро-
хобникн перебрали міру, і по всій Америці іде хвиля обу-
реняя. Джан Ровш, сам професор, колишній дорадник 
президентів Кеннеді й Джансона, стверджує у своїй син-
дикованій статті ..Втікай, професоре, втікай! ", що він діс-
тав багато листів з наріканням, що адміністрація універсн-
тетів і коледжів ,,капітулює, поводиться,'як боягузи, вті-
хас. як крілики". Інший колюмніст, Джан Крафт тав-
рус т. зв. Комісію Кокса, яка ..не бачила ніяких актів ван-
далізму" в Колумбійському університеті, де студенти на-
робилк шкоди на тисячі' долярів. Він стверджує, що самі 
чорні студенти, які вимагають уведення ..чорних студій". 
не уявляють, чого вони хочуть. 

Але газетН; заповідають „рішальну розгру" з спричин-
ииками заколотів у високому шкільництві ЗСА. Прези-
дент Ніксон у Промові На форумі Торговельної палати в 
Вашингтоні зажадав, щоб університетські власті ,.виявн-
ли свій хреові". Вще - президент Егню заповів, що Уряд 
наполягатиме'на позбавленні державної допомоги не тіль-
кн окремих студентів, що порушують правопорядок, але 
й коледжів та університетів, які не вміють завести у себе 
лад, В деяких"4 стеЙтовкзс'1 легіслятурах вже прийнято за-
кони про відмову стейтовим'високим школам дальших 
субвенцій. Генеральний прокуратор Джан Мічелл у про-
мові в Адвокатській палаті в Дітройті заявив: „Уряд і гро-
мадянство дійшли вже до краю своєї терпеливосте", У 
Конгресі є вже в цій справі кілька законів. Залунали го-
лоси, що це обов'язок не тільки університетських властей, 
а й рядових студентів викликати поліцію, коли ворохобни-
ки заколочують спокій. У багатьох високих школах білі 
студенти силою почали викидати чорних з „окупованих" 
ними університетських будинків. 

„Нема ляха, що не вийшло б на добро" — студентські 
заколоти доведуть до того, що професори будуть займатися 
тільки навчанням, а ие адміністраційними справами, а уні-
верентетська адміністрація „виявить свій хребет". Є певні 
познаки, що комункяи,й ліві ліберали втратить можливість 
експлуатувати мбяедв для своїх ціічев, а високі америкаН-
ські школи знову стануть там, чим вони повинні бути. 

Де Ж if ” 
У травні 1W0 роду м'6ольшевнцьІфй( голодній і холоді 

ній Москві',,вождь світового^пrкvлeтaptятy', В. Ленін, що 
ще не ййі^ж^,'тод^!після вакованої^ на нього атентату, 
проголосив „комунІйичння суботник''. Режим не мав чим 
платити робітникам, і тому у вільний від роботи день вн-
гнав усЙРва тірШЬУ'і тАзмУ'числі й військо.; Левів прий? 
шов на Кремлівську площу в чоботях і короткому піджа-
ку. Колишній іе^сар”курЬів ЧК у Кремлі І БорНСов аГа-
дував ва'- сторінках „Радянської Україна" з 12-го квітня, 
що ,ЛевЗя не ходив; Ні бігав, випереджав інших, поспішав, 
показуючи; що працювати треба швидко'^... 

Првд^МСтН швйдїсо і безплатно, вже не заради „за-
гірної комуни", а1 задля" державного капіталізму, задля 
змищевйя1 -вбйбчасно! російської імперії СССРЩ- цього 
ввмагавЗть'т^пер ЦК KJft.CC та ?гсовбури" - совегська 6УР-
жуазія. Ці совбурн, як їх називають трудящі в СССР, вн-
гнали народні маси в суботу 12 квітня на цілоденну без-
ллатну працю. В самому Києві на працю вийшло кругло 
мільйон осіб, усі фабрики и заводи працювали як і в 
будній день. Мільйони й мільйони вигнано до варстатів, 
на колгоспні поля, навіть діти мусілн в суботу працювати, 
хоча так звана конституція СОСР забороняє дитячий труд: 
діти саджала дерева; що їх саджають в Совєтському Союзі 
щороку, і потім щороку вони гинуть. 

Московська „Правда" і інші друковані органа комуні-
стичної, пропаганди з ІЗ^го квітня писали, здо „ударна 
праця мільйонів учасників суботивка — це гідний всена-
родннй. вк^іад у справу комуністичного будівництва". Газе-
ти вмістили иеяику фотознімку з Донбасу, де група шах-
тарів, широко усміхаючись перед спуском під землю, як 
за сталіащивн, стоїть лід таким вимовним гаслом: ,Д1ах-
терьі! Сегодня коммуннстическвй субботникі" . . 

Державний капіталізм в СССР - це ие той, з яким 
робітництво може змагатись за покращання свого життя, 
за більші права в розподілі прибутків. У СССР забороне-
но страйки, зате імперський режим може заробляти міль-
лрди на знедолених, щоб їх гнобити ще жорстокіше. 

Семен Федюк 

НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
АРХІВІВ 

Загальновідомо, що icro– 
рнчні архіви — найважливі-
ші складники культури кож-
ного народу. Вони, неначе 
стрижінь наці?, який тримає 
її прн житті, пригадують ми-
нулі діла та унеможливлю-
ють асиміляцію серед чужих 
національностей. Тож не дн-
во, що кожна нація береже 
свої історичні архіви, ях ока 
в голові Затрачуючи істо-
ричні пам'ятки, письмен-
инцьквй доробок, вона nepe– 
стас бути нацією, а оберта-
стьсл на етнографічну масу, 

й збагачена великим квязем 
Київським, Ярославом Воло-
димировнчем, і збережена в 
печерах од усіх попередніх 

яка призначена на зник- ворожите ;вападів і руїн, 
неяня як самостійна нація,. 
хоч часом затримує свою на-
зву. —'—н 

Одним з найкраще внп-
робуваних і загальностосо-
ваних методів в в щ є Н вя 
культурного доробку ПОНЄ-
воленого народу є Його cna– 
люваннл під час війни, а ча-
сом уже після війни на оку-
пованій території. 

Коли турка - мамелюки 
здобули Олександрію, то ту-
рецький хан наказав негай- і 
но спалити найбільшу тоді в 
світі олександрійську бібліо-
теку. Документи ясно засвід-
чують, що найближчі дорад-
ники хана противились тому 
злочинному намірові, дока-
зуючи, що у біодіртеці збе-
рігаються архіви з багатьох: 
століть. На це хагі відповів, 
що то все правда, але ті На-
громаджені манускрипти і, 
книги напевно ие подоба-
іоться Аллахові, і бібліотека 
спопеліла, В дійсності ту-
рецький хан не міг стерпіти, 
щоб культура поневоленої 
нації була багато вищою від 
культури його власного на-
роду. 

Суздальський князь Мстн-
слав Воголюбськйй, здобув-
ши 1169 р. Київ, наказав пе-
ревезти з нього всі дорого-
дінності до свого князівства, 
W Київ цілковито епалитн, 
щоб! затерти всякі сліди йо-
го вищої культуру. Однак, 
київські князі" заздалегідь 
подбали про те. щоб їстЬри-
чні архіви заховати глибоко 
у підремеллах, і а а і т а поже1" 
жв, ані зруйнування Києва 
під час монгольської Навали 
не могла їх ушкодити, і 
щойно пізніше, коли Укра-
їн а попала у московське яр-
мо, царська деспотія зяайш-
ла їх таж і призначила на 
опалення. 

Петро Перший) після пе-
ремогн лід Полтавою, прий-
вявшн титул імператора всі' 
й Росії, поставив собі дві ці-
лі: 1) підпорядкувати укра-
їнське православне духовен-
ство цілковито Синодові в 
Петербурзі, і 2) знищити в 
Києві всі архівальні доку-
менти, які відносилися до 
Руси - України з-перед кня-
жої доби. Невідомий автор 
„Історії Русів" ось так опи-
сус спалення надзвичайно 
цінних архівів у Кясво . Пе-
черському монастирі в 1718 
році: 

„Вернувшя з Петербургу, 
духовенство, а паче найпер-
ший поміж архімандритами, 
київський архімандрит Иоа-
ким Сенютович, вражені бу-
ли страшною пригодою, що 
її сприйняли вони, яко пер-
ше віщування про зміну в 
чернецтві, а то була незви-
чайна пожежа в Київському 

що 
на-

Печерському монастирі, 
сталася через недогляд 
місника у відсутності apxi– 
мандрита і що мало не ввесь 
монастир обернула в попіл 
та румовнща, при інших ко-
штовностях церковних і. MO-
настирськнх, цілими віками 
збираних. Н t o ц і ненвою 
втратою' вважалася найпер-
ша в Росії, численна й нан-
давніпіа бібліотека, зібрана 

і руш, а 
ниві, ні; сором охоронців п 
і на превеликий жаль осві-
чених громадян, серед добро-
буту і тиші, полум'ям пожер-
та, В ній зберігалося великі 
тисячі книг рукописних і 
всіляких дорогоцінних ману-
скрнптіа, писаних різними 
мовами, і багато з-поміж нвх 
такими, що й ученим мужам 
не були відомі, а особливо 
всі записи й документи, що 
до історії правління слов'ян-
ських племен та царств і до 
їх законів та устроїв стаяо-
вилися". 

Невідомий автор „Історії 
Русів" був докладно поінфор-
мованнЙ про надзвичайно 
цінний зміст тієї бібліотеки, 
яка була призначена царсь-
кою деспотією на спалення, 
а саме про документи, які 
відносилися до історії прав-
ління слов'янських племен і 
царств, їх законів і устроїв. 
Ці архіви документально за-
свідчували, що на Україні 
ще перед Київським nepio– 
дом, можливо ще й перед 
народженням Ісуса Христа, 
процвітала висока культу-
ра, а того всього не було по-
трібно для підбудови Росій-
ської імперії, ЩО ПІД ОГЛЯ-
дом культури являла тоді 
собою цілковиту пустелю. 
Слід звернути увагу на ipo– 
нічну заввагу невідомого ав-
тора „Історії Русів", коли він 
пише, що то все відбувалося 
,',серед добробуту і тиші", 
тобто пляново'і без наймен-
ших скрупулів, „на сором 
охоронців" цих власне нсо-
ціяенних архівальннх доку-
меятів. 

Вірною послідовницею га-
яебиої політики Петра Пе р-
шого була Катерина П, яка 
в 1780 році наказала спали-
тн найбагатшу тоді на У кра-
їні бібліотеку в Квсво - Мо-
гидяяській Духовній Акаде-

На початку окупації Укра-
їни большевнками вндава-
лося, що вони пощадять ук-
раїнську культуру, бож ого-
лоенлн себе найбільшими на 
світі „демократами". У цій 
короткій статті годі внчисли-
тя всіх понищених ними біб-
ліотек по монастирях і музе-
ях, поруйнованих церкОв та 
інших неоціненної вартости 
пам'яток, а по війні ця вини-
птувальна тактика ще скрі-
пнлася 1 триває по сьогодні-
щній день. 

Петро Ґрос у своїй статті 
в ,,Ню Иорк Таймсі" з 20-го 
лютого ц. р. характеризує 
спалення українських apxi– 
вів у так званій вільній і су-
веренній Радянській Україні 

„НОВА ЗОРЯ" ВІДЛОВІ І ЇЇ'ШСТ Дб РМДАКйІІ Ні ІО Н. з 

ВІД РБДАКЦП: Надруковані в дісцезіяльному 
українському католицькому тижневику ,Дова Зоря" 
статті Михайла Доречного й у відповідь на неї стаття 
проф. Мирона Куропася на тему Української Karo– 
лицької Церкви в Америці були передруковані в укра-
їнському перекладі і мали широкий відгомін у ,.CBO– 
боді". З уваги на це передруковуємо нижче вияснення 
і становище в заторкненій у згаданих статтях enpa– 
ві Редакції ,Діової Зорі", вміщене в тому тижневику 
в числі з 4-го травня ц. р. У, статті п. з. „Відповідь 
на питаная: чому?" дослівно сказано: 

Дорогий Читачу! ; 3 чнс-
лом ..Нової Зорі" (222 з 2Ї-
го квітня 1969-го рову) ми 
закінчили широку дискусію 
на тему к о н т роверсійної 
статті "No idle Prattle" М. 

Кожний з нас признає, що 
іс ну є проблема . в , вашій 
Церкві та в нашій україВсь-
кій спільноті, бо ми всі ба-
жаля б зберегти релігійну і 
національну с у б станцію. 

Доречного („Без пустих ба- Поява вище згадуваної стат-
л а ч о к ) . що появилося в ва,и ті вказує на неправильний 

спосіб думання молодої лю-
дини, і тому, на нашу думку, 
ново краще, щоб цей спосіб 
думання вийшов на. світло 
денне, аніж мав би нуртува-
те в підземеллі. Лікар може 
поставити діагнозу і застосу-
вати терапію, коли знає під-
грувтя та історію недуги, і 
чим скорше він її відкриє, 
тим більше шансів на її вн-
лікування. 
,'^У'Кашій відповіді!на пи-
тання: ,,чому^', ми fHe д ^ 
маємо аналізувати' твер-
джень поодиноких дискутан-
тів, а їхню оцінку за^лншас-
мо Шановному Читачеві, бо 
тільки шляхом порівняння 
він може дійти до кристалі-
зації власного погляду. 

Редакція „Нової Зорі" має 

шому тижневику з датою 
1в-го березня 1969-го року. 

Як загально відомо, про 
що мн в кожному ЧИСЛІ 383-
начує.чо: „статті і дописи, 
підписані авторами, не заз-
ждн підповідають поглядам 
редакції". Крім цього, на по-
чатку дискусії над внщезга-
даною контроверсійною стат-
тею ми писали в „Новій Зо-
рі" ч. 218 з 30-го березня ц. 
р.,^ u;o: „погляди автора 
статті ні в якому випадку не 
віддзеркалюють поглядів ре-
дакцгї „Нової Зорі" ані .ста-
новішда офіційних чинників, 
бо вони в багатьох випадках 
з ними рішуче не погоджу-
ються '. 

Шановні автори, що забн-
ралн голос в дискусії у зга-
даній .татті, в більшості вис-
ловлювалися'речево, хОЛ0Д-
но, з любов'ю та правдивою 
журбою про заторкнені по-
декудн в драстичний спосіб 
проблеми. З великим приз-
нанням треба відзначити, що 
завдяки вищезгаданим прв-
кметам дискусія провадила-
ся на високому академічно-
му рівні. 

Треба рівнож признати, 
що вс; дискітанти, які вис-
тупалн проти цієї статті, вц-
являлн щирість та Добру во-
лю. І саме з аспекту доброї 
волі Та зі щирим бажанням 
спонукати до широкої диску-
сії Над пекучими проблвма-
ми Української Католицької 
Церкви та вашої украівсь-
кої сп ільноти у вільному саь 
ті редакція ,Дової Зорі" гкь 
містила цю контроверешну 
статтіо.. 

Преосвященний Владика 
Кнр Ярослав під час бата: 
тьох публічних виступів та в 
своїх пастирських посланнях 
дав багато доказів великої 
журби про конечність пле-
кання та збереження україн-

ражської спадщини, і тому 
твердження автора „Без пус-
тнх балачок" не годяться з 
вище згаданим намаганням 
Преосвященного Владики. 

Редакція „Нової Зорі" не 
погоджується з думками, вн-
слопленнми у статті „Без пу-
стих балачок", а допустила 
до і) появи з журбою про до-
лю нашої Церкви й дорогих 
нам національних ціввощів, 
з метою викриття на світло 
денне шкідливих течій серед 
нашої молоді, щоб усі ми мо-
гли їх заздалегідь усунути. 
Основною спонукою до цьо-
го була засада, базована на 
відомій цитаті св. Павла: 
..Для всіх я став усім, щоб 

влучною фразою:„найпершеїконче Деяких спасти. Усе я 
був вибух — потім пожежа". І роблю заради Євангелії, щоб 
Автор документально розпо-істав я співучасником його". 

(Закінчення на crop. 7-ій) 1 (До Кор. 9,22-24). 

Української К а т олицької 
Церкви і добро українського 
народу. Як ми підкреслюва-
лн і разом з тим підкреслю-
смо в наших редакційних 
статтях, тільки шляхом вза-
смяої виміни думок та спіль-
ного діялогу. з повним збе-
реженням права на вислів 
і накшедумаючих в дусі вза-
емної любови і доброзичли-
востн й вирозуміння, МИ МО-
жемо дійти до осягнення 
правдивої синтези нашої ре-
лігійвої і національної проб-
лематнкн, щоб у той спосіб 
скріпити положення нашої 
Церкви та нашої української 
спільноти. 

-Про свободу!1!вислову вис:' 
казався великий Папа Иоан 
ХШ,1' коли твврдва^ . щр: в 
Церкві повинна п^нУвЙТ^ сд-
ність, коли ждеться" про1 до^ 
гматнчні й моральні справи. 
У всіх інших речах вія зав-
знвав До свободи й діялогу 
в дусі л ю б о в і ^тїро ̂  irSo– OBtP ' 
боду вислову. Цйсан "недавно 
редактор одного, з дюпуляр-
вих .українських часописів 

ських традицій, мовв й у к - L Америці оН”так'Г „Амеїга 
каяська демокретична1 спсте-' 
ма допускав право думки і 
слова не тільки в теорії, але 
й в найширшій практиці". 

Керуючись цими принци-
пами та бажаннями оживити 
дуже конечний діялог в сьо-
годнішній добі, наша Редак-
ція допустила до появи цієї 
статті. 

Мн твердо віримо, що Ша-
новний Читач прийме це 
наше вияснення з такою щн-
рістю і добросердечністю, з 
якою мн ного писали. 
(„Нова Зоря", Чикаго, 4-го 
травня 1969). . 

Читайте українські книжки 
1 газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила 

ГОЛОСИ ПРО ГУЦУЛІВ 
На сторінках ..Свободи" зіган журнал Д^ЧУ^я''. ^кий 

З iriS квітяя ц. р. появилися і є 
замітки п. О. 3 . та М. Л-а 
прогувуяьські організації в 
Америці. П. О. 3. сам приз-
нав, що він не с гуцулом, а 
п. М. Л-а напевно також не 
є гуцулом, але вони беруть 
на себе ролю повчати гуцу-
лів, як нам треба організу 
ватися і що робити. 

Щоб не було баламутства. 
хочу коротко поінформувати 
ваш загал, що інформації п. 
О. 3. та п. М. Л-а від почат-
ку й до кінця нічого спіль-
ного з правдою не мають. 

Ніхто й ніколи не розби-
вав гуцульських товариств, 
які останніми роками поста-
лн на терені Америки. Най-
перше товариство гуцулів 
постало тут у 1925-му році. 
А якщо три роки тому пос-
тало Т-во Гуцулів - Bepxo– 
ВИНЦІВ, І В ЙОГО ПрОВОДІ CT0-
ять не-гуцули, то нехай во-
но собі існує, ніхто з нас, гу-
цульськнх товариств, його 
Не зачіпав і не зачіпає. Але 
воно, безперечно, не може 
бути репрезентантом гуцу-
лів. І якщоіте товариство пе-
реводило свої річні загальні 
збори; та ще. й на Союзівці. 

спільною трибуяоїо,Оісіх 
зорганізованих і везоркаві-
зованих гуцулів. У" т^му 
журналі, Нкщо б Я. О.',bt та 
п. М. Л-а noniKajBBJttcBvito– 
жна знайти докладні інфор-
мації про життя - буття ipp– 
панізованих гуцулів, v v 

Нарешті, треба запитати 
п. О. 3., п. М. Л-а-і всіх тих 
Не-гуЦуЛІВ, ЯКІ ЧОМУСЬ KOB-
че хочуть репрезентувати 
гуцулів: чи не стад вам, че-
сні панове, пхатися ДО гуцу-
лів, коли ви ними ніколи не 
були, не є і не можете бути. 

Ох, якби так збудився O– 
лекса Довбуш з довголітвьо-
го сну. то напевно заспіаав-
бн: „Єк на Гуцулії заграє 
трембіта, ідуть холериики із 
цілого світа. Ой ви, чужі 
зайди, в гори си не пхайте, 
бо на Гуцулії легші ск дуби, 
то повибивають зайдам усі 
зуби". 

мір М. Домашевськввн 
Чикаго 

ГОЛОС ЧИТАЧА 
- ' І 

то це також нікого не обхо 
дить. нехай собі переводить. 

Одначе правдою с те, що 
гуцульське товариство ,.Че-
ремош" постало у Філядель-
фії в скорому часі по прнїз-
ді нової еміграції, ТОВЗРИСТ-

завжди на увазі добро Нашої (во „Чорногора" - в 1966-му. 
році. в(Чикаго. а тЬварНство 
„Трембіта'' в Клівленді - в 
1968-му році. 

Усі ці товариства мають 
між собою дружні, товарись-
кі контакти, але ніякої цен-
тралі ще не мають, бо взага-
лі ще не було делегатського 
з'їзду. Відбулася перша 

Ще одна 
„синдикована" 

стаття ! 
Уже вдруге дозволяй), собі 

звернути увагу Шановної 
Редакції на статті авторів, 
що користуються т. зв, „ів-
дивідуа.чьною пресовок) слу-
жббю", - тобто у відбитках 
розсилають свої статті др^рі-
зннх редакцій. 

В канадійському ТИЖНЄ' 
вику „Новий Шлях'7 з. 8-го 
травня ц. р. надрукбваяа 
стаття Романа Рахманного п. 
з. ..Не на українськуJWry 
чобіт шитий". Ця сама стат-

спільна нарада - конферен-1 тя минулого тижня була вмі-
ція товариств у днях 25-26-
го січня цього року, на якій 
прийнято ряд резолюцій про 
дальшу співпрацю та узгід-
нено спільну лініІо: 'щодо1 рів:'що послуговуються та 
дальшого розвою і поширен-
ня зорганізованого гуцудь-
ського життя в діаспорі. 

Гуцули вже третій рік вн-
дають свій друкований ор-

щена також і в „Свободі". А 
може появилася і в -інших 
часописах. 

На мій погляд, статті авто-

кою „пресовою службою" 
не повинні друкуватися у 
,іСвобод:і". - ' ' ' ' ьЩц 

3. Стефаміа 
Нюарк . . . . . х -,:-

Совєтська газета про 
в НІ 

Кяїв.̂  - „Інститут є, гур-
тожитку немає 
студентів Харківсь 
титуту, грохадського харчу-

vBaHRH мешкають на приват-
них квартирах', „питання 
громадського харчування 
crjTieHTiB вимагає невідклад-
ного розв'язнння", .для гур-
тожитку, де мешкає 600 чо-
ловік, присилають аж два 
ящики молока" . . . Такі й 
подібні характеристики жит-
тя студентів у совстській У-
країні подала газета „Радян-
ська Україна" з 29 березня 
1969 р. У статті студентки 
під наг. „Рідний дім" пбс-
тавлено вимогу, щоб у, всіх 
великих містах „створили' 
спеціяльні трести їдалень і 
буфетів для обслуговування 
студентів". Київська газета 
інформує: ..Чим, наприклад, 
накажете харчуватися сту-
дентам Донецького універ-
ситету„ котрі живуть у 2-му 
гуртожитку, якщо їдальня, 

ТЇТТТТТТТТГТТТІІІТТТТТТТІІІІІІІТТТТТТІІІТТТТі 
Н Степан Шах. 

2 ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ 
и З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
3 НАВЧАННЯ В ПЕРЕМИШЛІ 
ц 
м (Історичний нарис — у 80-лІття) 
M t n ^ i ^ m i ^ M i i T i i i i i i i i i n i T i n n m i m 

(3) 
Число селянської молоді в j бурсу до 1910 p.. яку в 1911 

леремнській гімназії зроста-ір„ в році століття уродин 
ло, в Бурсі було знов зама- j Мзркіяна Шашкевнча, наз-
ло місць, а в Інституті було ' вано Бурса їм. М. Шашкеви-
задорого. Тому на загальних , ча. А коли п шк. р. 1910^11) 
зборах філії Руского Педа- зросло число учнів гімназії! 
гогічного Товариства 29 ве-'так висоїсо, що перевищило j 
ресня 1905 р. на внесок вже тисячку, і між ними бу- j 
проф. Р. Гамчккевича ухва- ло 437 селянських синів, за-
лено. що „новий виділ Това- сковано за ініціативою гро-
риства мас постаратися оімадян Перемишля нове ста-
отворення Селянської Бурси j тутове Т-во ..Дешева Kyx– 
для учнів 4 кляси народних 1 ня". яке давало учням по-
шкіл для підготовки сільсь-1 міч у формі дарових або за 
ких дітей до вступного іспи-! низькою оплатою обідів. 
ту до гімназіГ'. Тут приміще-І (Днр. Ст Шах: ..Погляд на 
но також від 1906 р. і учнів j розвій допомогової акції для 
гімназії за оплатою 14 ко- біднішої молоді в укр. держ. 
рон місячно. А До створен- j Гімназії в Перемишлі - від 
ня бурси причинився най-
більше о. Володимир Ардан. 
(професор математики. лем-

Гї початку до 1932 р„ „Зві-
домленнл" Виділу ..Кружка 
Родичів" з 1934735 р. стор. 

хо- з Ждині, що провадив 4.) ..Дешева Кухня" прист)--

пнла до будови власного бу-
дннку й відкрила приют прй 
вул. Смольки, де залищи-
лась до 1918Л9 р. Завдяки 
цим бурсам і дешевим стан-
ціям у міщан зросло число 
учнів гімназії в 1911712 р. 
до 1.013 учнів і 83 абітурі-
ентів. 

Цей невпинний розвій зав-
дячувала перемиська гімна-
зія у першій Мірі невтомній, 
послідовній праці днр. Гр. 
Цеглинського як у виховній 
ділянці в школі, так і в ос-
вітньо-організаційній в Пе-
ремнському повіті, де він у-
же в 1893 р. заснував філію 
Т-ва „Просвіта". Днр. Гр. 
Цеглинськнй став на почат-
ку XX ст. символом „укра-
їнізації" Перемиської Землі, 
а надсякським ..гимном?' 
стала його пісня „Де срібно-
лентнй Сян пливе", яку о. 
кат. Максим Копко поклав 
не ноти. Тому й не диво, що 
під час виборів до ніденсь-
кого парляменту (по зміні 
виборчої рео^юрмн) вибрано 
його в 1907 р. з перемиської 
виборчої округи послом до 
Відня, замість .,твердopyc– 
ского" кандидата. Г. Це-
глннський був перпгим ,,ук-

раїнським" послом Перемн-1 лодимира Войтовича, — на 
ської Землі до віденського ст. р. 353, а фотознімку бу-
парляменту, бо перед тим 
репрезентували Перемищн-
ну самі .,твердорусн", голов-
но проф. д-р Ннколай Ан-
тоневич і о. крил. Григорій 
Шашкевич. З а с т упником 
дир. Цеглинського під час 
Його постування став проф. 
Севернн гербу Новіна Зарн-
цький. історик за фахом. В 
1910 р. дир. Гр. Цеглинсь-
кнй перейшов на емериту-
ру. В 1912 р. вибрано його 
вдруге послом до віденсь-
кого парляменту. але то-
го ж таки року 22 жовтня 
він помер і похоронено ного 
в Перемишлі. 

Для вшанування пам'яті 
днр. Гр. Цеглинського вму-
ровано у вестибулі шкіль-
ного будинку 13. 11. 1913 р. 
пам'яткову таблицю з пор-
третом покійного „заходами 
і коштом вдячних учнів і у-
чительського збору". (Фото-
знімку цісї артистичної пля-
кети помістив дир. Ст. Шах 
у своїм спомині „Між Сяном 
і Дувайцем", ч. І„ Мюнхен, 
i960, вид. „Християнського 
Голосу", коштом кол. учня 

динну гімназії — на стор. 
352). 

Другим директором Псре-
МИСБКОІ Гімназії іменувала 
Кранова Рада Шкільна, на 
чолі якої стояв тоді віце-
президент Іґнаци Дембовсь-
кнй, проф. Андрія Алнське-
внча, германіста польської 
v i гімназії у Львові, до якої 
не приймали ані греко-като-
ли: ів. ані осіб Мойсеевого 
віровизнання; була це так 
звана експериментальна гім-
на.ія. Дир. А. Алиськевич 
вік українську перемнську 
гімназію від 1910 р. до 12 
листопада 1918 р„ тобто до 
чагу, коли поляки в часі 
по.,ьсько-української війни 
перебрали в Перемишлі вла-
ду ч свої руки. 

З:і днректуря А. Алиське-
внча число відділів 8-клясо-
воі клясичної гімназії зрос-
ло до 23, а число членів у-
чительського збору в 1912 
До 11. Перевищила тоді.пе-
ремиська гімназія всі укра-
їнські гімназії в краю, на-
віть Академічну Гімназію у 
Львові. Але відкриття своєї 

перем, гімназії д-ра вет. Во- філії не дочекалася. Впнай-

млено лише окремий ДВОПО-
верховнй ЧИНШОВИЙ дім, що 
стояв навпроти гімназійного 
будинку прн вул. Словаць-
кого (від п. Ольги Літинсь-
кої), щоб там примістити всі 
відділи школи. Учнтельсь-
КИЙ Збір ВІДСВІженО МОЛОДН-
ми силами. Дир. А. Ались-
кевич був енергійною ЛЮДИ-
ною, поступовим педагогом. 
Завів дисципліну серед уч-
нів і в їх шкільних круж-
ках, в яких панував драго-
манівський дух. В 1912 р. 
почав організувати з-поміж 
найстарших учнів „стріле-
цькі відділи". В Перемишлі, 
як найбільшій австрійській 
військовій кріпості, відчу-
вався після Балканської вій-
ни 1912 року виразний по-
дув недалекої світової війни. 
А днр. Алиськевич, як ко-
лншній австрійський pesep– 
вовнй ляйтевант, внеднав у 
коменданта УІ перемнського 
корпусу, ген. Кусманека, до-
звіл для молодих „стріль-
ців" перемиської українсь-
кої гімназії відбувати „нау-
ку' стріляння на військовій 
стрільниці п е р е м иського 
гарнізону гає і то крісамн 
нового типу Ьїанліхера. 

28 липня 1914 р. виповіла 
Австрія війну Сербії, 1-го 
серпня Німеччина виповіла 
війну Росії, 3-го серпня 
Франції. І так розпочалась 
— перша світова війна. Ро-
сійська армія займас Схід-
ню Галичину, з 6-місячною 
облогою перемиської війсь-
кової твердині, яка щойно 
22 березня 1915 р. піддала-
ся, а 23 березня приїхав до 
здобутого Перемишля на-
віть цар Ннколай U. 

Українське життя в Пере-
мишлі завмерло, українську 
гімназію замкнено, а дир. А. 
Алиськевич виїхав до Від-
ня, де разом з директором 
Академічної гімназії — Іл. 
Кокорудзом - зорганізував. 
для української молоді,. дії 
тей галицьких утікачів, гім-
назійні курси в шкільному 
будинку при вул. Радецько-
го ч. 2. В Перемишлі зали-
пжвся з усіх професорів пе-
ремиської гімназії проф. 
Іван Мануляк, який описав 
цей час окупації у своїм спо-
миві, поміщенім у „38ІДОМ-
ленні" „Кружка Родичів" 
при Державній Гімназії за 
рік 1936,37. З черги ^915^. 
почався відступ російської 

яка міститься в цмліу бу-
", „всі 799 Динку, на той час,лолИАсда-
івського інс- r K S e ? ' І Г ^ ' ' уже 'закрита. У ^ 'два роки 

студенти'' оббяваюті ШрвсЦІ 
міського управління громвд- -
ського харчування з прось-
бою змінити порядок роботи 
в цій їдальні, та все марно. 
Про яку культуру обслуго-
вування може йти мова в 
єдиній їдальні при Черніве-
цькому медичному інституті, 
коли в ній можуть пообіда-
ти одночасно лише 128 ло-
ловік. а в чотирьох rypro– 
житках вузу ж и в е , понад 
1100 юнаків і дівчат^. ',JPa– 
дянська Україна" вихваляо 
„почин" студентів івзституту 
комунального будівництва, 
які махнули рурсою на обі-
цянкн „партії та уряру'' і, 
не маючи.'-де жити, вирІ-
шили будувати дім - гурто-
жігток самі, без оплати пра-
ці. Газета безсоромно зак-

ч студентів ІНШИХ ВИ-
щях шкіл України, щоб во-
нн робили те саме, промов-
чуючи обов'язки окупацій-
ного режиму. Однак, той же 
орган ЦК КП УССР твер-
дить, що кошти на купівлю 
навіть будівельних! матерія-
лів інститути мають u9SPH" 
вти самі з „прибутків З а т -
укові досліди" . . . Невялсие-
ним залишасться питання, 
що ж робити, наприклад, 
студентам учтггельських чи 
подібних інститутів, абб Му-
зичннх шкіл, які ве Вмїють 
креслити інженерних планів 
і не провадять прибі-ткових 
„наукових дослідів"? N 

армії. Днр. Алиськевич ,no– 
вернувся з еміграції, і, вже 
У вересні 1915 р. поновив. 
хоч у менших розмірах, aop– 
мальну науку в гімназії^ Він 
зорганізував подвійні класи, 
щоб учні не втратили року 
через перерву в 1915 р„ і 
навіть матуральні курси з 
іспитами зрілости колишніх 
учнів У Ш кляси. І вже во-
сени 1915 р. відбулася, тама 
перша „воєнна" матура, до 
якої приступило 32 абітурі-
г.нтн; всі вони іспит склади 
і пішли повнити військову 
службу в армії і при УС-
Стрільцях.. ^ J( . Й;-ІІІ 

(Далі буде) 



ПЕРЕД ПРЕМ'ЄРОЮ 

Субота, 24-го травня 1969 р. о год. 8-ій вечора 
Карнеґі Гопп, 57-ма вул. і 7-ма евеню, Ню йори 
Неділя, 25-го травня 1969 p., о год. 6-ій веч. 

Town noil. Broad and Race Ste. 
Філадельфія, 11a. 

- - - . 
ДІЙОВІ ОСОБИ (У ПОРЯДКУ ВИОУПУ);1 

ГЕНРІХ І, король Франції (баритон) . . . - . ЛВВ РЕИНАРОВИЧ 
ГРАФИНЯ ЛУЇЗ МОНМОРАНСЯ, дама двору 

(меодо-сопрано) . ГАЛИНАЛЙД^0ЛД)С 
СЛУГА а л а л а т і короля (тенор) - ,. HBTPU фХХРЧУК 
КАРДИНАЛ ПАРЙІЖУ (бас-баритоН) . . АНДРІЯ ДОБРЯНСЬКНЙ 
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, князь Украіни-Руси 

(бас) . АНДРІЯ ДОВРЯНСЬКИИ 
АНЙА ЯРСЮЛАВНА, його дочка (сопрано) МАРТА КОКОЛЬСЬКА 
ІГОР^киІвсьннн боярин jfTCHop) . . : . . 4 . . :іВАНГбШ 
П Е Р Ш А ПОДРУГА АННИ (сопрано) . . . ЄВГЕНІЯ ВАСЙЛВШКО 
ДРУГА ПОДРУГА АННИ . . ОРИСЯ ГЕВКА 
Королівські дворяни, Дружинники кв. Ярослава, 

Подруги Анни Ярославни . . . МІШАННЯ ХОР ,JCOBBAP" 
' 

Режисер і диригент: 
КОМПОЗИТОР 

Помічник режисера . . . . ЗЕНОН ЧАЙКІВСЬКИЙ 
Музична підготова хору . . РОКСОЛЯНА ГАРАЬйМбВЯЧ 
Хореографія . РОМ А ПРИИМА-ВОГАЧЕВСЬКА 
Танки у виконанні студентів Балетної Школи Р . Приймн-Богачевської 
Жіночі костюми проектувала . . РОЗАЛІЯ КОГУТ 
Мужеські костюми проектувала . . . МАРІЯ СОКІЛ-РУ ДНИЦЬКА 
Костюми Графині ЄВГЕНІЯ ОМЕЛЬСЬКА 
Символічне мистецьке оформлення сцени . ВАСИЛЬ ДОРОШЕНКО 

і Українська Мистецька Студія у Філадельфії 
Помічник декоратора . . СТЕПАН СВНЕЙКО 

-
ОРКЕСТРА: 

Члени Музичної Юнії в Ню Иорку 
КонцертмаЙстер Стефан Френкель 

ЛЕОНІД ПОЛТАВА - АВТОР ЛІБРЕТТА ОПЕРИ 
„АННА ЯРОСЛАВНА" 

ЛЕОНІД ПОЛТАВА 
— поет, письменник; ва-

родився 1921 р. в Україні, 
закінчив Ніжинський учи-
тельський унстнтут, був ни-
везення на примусову пра-
цю в Німеччину, залишивсь 
на Заході як політичний емі-
грант. Вийшли 5 збірок пое-
зій, роман з часів гетьмана 
Мазепи ,Д709", повісті для 
молоді, йгюстроваиа біогра-
фія Симона Петлюри, збірка 
оповідань „У вишневій краТ-
ю", 3 п'сси, 12 книжок для 
дітей — ш українських вн-
давництвах; нагороди за п'е-
си ^.Чужі вітри", .Заметіль", 
збірку поезій для дітей „Ле-
беді". Віршовані"лібретта: до 
оперн „Лис Микита" і onepe– 
тн „Лісоза Царівна" (пре-
м'сра в Парні, От., 1909 р.) 
- музика Василя Овчарен-
ка, до оперети для" дітей 

„Червона Шапочка" — му-
зика Василя Беакоровайно-
го (прем'єри на початку 
1960-их pp. у ЗСА і в Кана-
ді), n'cca–казка „Чародійна 
сопілка" для молоді — му-
зяка Ярослава Варнича і Ва-
OCffi Овчарвнка (1909 р.у, 

АННА ЯРОСЛАВНА 

Анна Ярославна — ДОЧ-
ка князя Україяи-Руси Я-
рославна Мудрого та його 
дружини із скандинавського 
королівського роду Інгігерди 
Ірини, народилась у 1024 р. 
в Києві, померла приблизно 
в 1075 році, у Франції. Cec– 
три Аянн 'бурш дружииами 
європейських володарів: А-
настасія — Угорщини, Єлн-
савета — Норвегію про тре-
тю сестру відомості не збе-
реглнел, а Анна в 1051 р. 
вийшла заміж за короля 
Франції Генріха І з роду 
Капетингів. Україяа-Руеь у 
тих часах була великою дер-
жааою, що на півдні сягала 
Чорного моря, а на півночі 

(історична, довідка) 
Від 1060 р. Францією фор-

мально правив впродовж кі-
лькох років фляидрський 
князь Болдуїн У, але прак-
тично керувала країною Ан-
на Ярославна, яка гДдгшеу-
вала державні документи кн-
рилицею, як Анна Ревна -
Анна Королева. Анна внхо-
вувала синів, а щоб внкона-
тн дану Богові обітницю — 
виїхала з Парижу до місце-
вості Сенліс, чи Сенліс, яо-
близу, столиці, і де збудувала 
прегарну церкву, в романс ь-
кому стилі, яка — після кі-
лі,ко.ч віднов. збереглась 1 
нині. З розпорядження Ан-
на, аббатство св. Вікентія їв 

” В НЮ ЙОРКУ І ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 
СЛОВО ВІД СПОНЗОРА 

У 1901-му році нині вже 75-літній Український Народний Союз від-
знагав свій перший, тоді 10-літній ювілей. Відзнагив різними акціями, 
а зокрема ювілейним концертом, що відбувся 2-го гервня того ж 190^-гр 
року в Шамокіні у найбільшій залі місцевого театру. Під tac концерту 
хор із понад 70 співаків виконав композиції Колессц, Лисенкй, Вахня-
нина, Вербицького, а наступного дня в місцевій американській пресі по-
явилися захоплені рецензії на українську музику, яка ,^глибиною но-
гувань перевищує музику багатьох інших народів, і має в собі якийсь 
смуток і бажання, що віддзеркалюють природу цього волелюбного наг, 
роду, який так довго бореться за свою волю . . .” 

Від того гасу відбулося багато ювілеїв Українського Народного 
Союзу, і в програмі кожного з них були мистецькі імпрези на найвищо-
му рівні. З нагоди попереднього, 70-літнього ювілею виставлено в Kap– 
негі Голл в Ню Иорку в концертовій формі прем'єру опери Павла Пе-
ееніги-Углицького ,^Зідьма", з угастю симфоніеної оркестри, хору та 
найвидатніших артистів. 

Цього року Український Народний Союз у своє 75-ріггя презентує 
герговс велике мистецьке досягнення українців на американській зем-
лі — оригінальну оперу ,^Анна Ярославна" — композицію Антона Руд-
ницького до лібретта Леоніда Полтави. 

Опера - найвищий рід сценігного лсистецгва, бо представляє одно-
гасно мистецьке слово, музику, театр і танок. Це також найдорожгий 
рід мистецтва, і не всі, навіть державні народи, не то етніені групи 
в поодиноких країнах, можуть собі на нього дозволити, якщо не мають 
відповідних меценатів. 

Український Народний Союз презентує цей найвищий рід мцстец-
тва завдяки своїм піонерам, які культурний розвиток визнагцлиякодну-
з головних цілей цієї установи, і завдяки десяткам тцеяе своїх еленів, 
що вкладками на своє забезпегення створили в УRСоюзі головну gW– 
нансову базу для його яіяльности в багатьох ділянках нашого суспіль-
ного життя! 

Але наша найбільша вдяеність належиться композиторові, aeropo– 
ві лібретта, артистам, хорові, балетові та всім виконавцям цієї опери, 
прем'єра якої була б неможлива без їхніх талантів, їхнього ентузіязму 
та жертвенної праці для збагагення на вільній американській та ка-
надШській землях тієї великої тисяголітньої української культури, 
якої не може свобідно розвивати високоталановитий український нарід 
на своїй уярмленій батьківщині. 

Український Народний Союз у своє 75-ріггя презентує оперу ^Ан-
на Ярославна" як свій салют поневоленому, але нескореному УкрЛн-
ському Народові. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

-

Північного. Франція т о Я І ^ ^ " 0 1 кожного року дава-
була розшарпана внутріш 
ньою боротьбою між князів 
ствамй і загрожена Німеччи-

Геяріх Г, без наслідника пр 
толу, вирішив послати по-
сольство в столицю Україяи-
Руси, прохати PJTKH князів-
ни Анни: так він мав намір 
зміцнити своє королівство га 
забезлечитксь від прикрощів 
з боку Папського престолу. 
який забороняв одружуБа-
тись із спорідненими до сьо-
мого коліна. Французьке по-
сольство прибуло в Київ на 
початку 1051 р. Князівна 
Анна, яка славилась красо-
Ю та розумом, як вихованка 
першого українського мнтро-
полита в Києві Іларіона, ско-
рилась волі князя-батька і 
розірвала своє знайомство з 
місцевим руським боярином. 
Так французький єпископ 
ґотьс Савейра привіз до Па-
рижу князівну Аяну Apoc– 
лавну з великим почтом І 
дарунками та розкішно ол-
равленим Єваигелісм, на я-
кому від того часу присяга-
ли всі королі Франції. Шлюб 
відбувся у місті Реймсі. 

Старшого віку і слабого 
здоров'я король Генріх І 
побивався за на слідником 
Престолу. Анна Ярославна 
склала обітницю Богу, що 
збудує церкву, якщо тільки 
матиме дітей-синів. Мала їх 
з Генріхом І трьох: найстар-
шого Філіппа-Пилипа І 
(вперше у Франції годі з'лви-
лось це ім'я, що прийшло з 
Греції в Україну, а потім че-
рез Анну у Францію), який 
був по смерті батька в 3060 
р, проголошений королем 
Франції. Робертч. який по-
Мер у, дитинстві, та Гюґо, л-

ло обіди 18 убогим жінкам; 
аидас їх і тепер. У наш час 
в аббатстві і маяастирі св. 

ною. Тому хорольчщівець Шкентія в Сенлісі є екуліаь 
тура Анни Ярославни а лід-
пнеом французькою мовою: 
„Анна Князівна Руська, Ко-
ролева Франції, Фундаторка 
цього храму, 1060 р." 

ПІД час регенства, Анна-
королева дбала про церкви 
й маНастирі, про бідних, тіс-
ніще гуртувала князівства 
Франції допкола столичного 
Парижу, не провадила воєн, 
обдаровувала землями ма-
настирі тощо. Коли ПилНпо-
ві І сповнилось 7 років, йо-
го було короновано, і на ДО-
кументах король-син і ма-
ти-королева обоє ставили 
своҐ пітпнси. 

У 1062 р. Анна вдруге вн-
йшла заміж після романтич-
ної пригоди — викрадення 
в лісі — за .могутнього ва-
сала графа де Крепі. По йо-
го смерті через 11 років ко-
роль ХІялип І перевіз свою 
матір знову до Сенлісу під 
Парижем. На державних Д0-
кументах Анна Ярославна 
вже не підписувалась як 
Аина-королева, лише як Аи-
яа-мати, себто мати короля, 

Померла Анна Ярославнг, 
чи Анна Київська, або Анна 
Руська, як занотовано у 
французьких хроніках, здо-
гадко в 1075 р. в Сенлісі, 
провадячи час у молитвах за 
короля-синя. Францію та, 
зрозуміла річ. Україну-Русь, 
де минули її дитинство і мо-
лодість та залишились її ба-
тьки. Могили Анни Ярос-
лавни дотепер не знайдено; 
між науковцями точаться су-
перечки довкола гробівця з 

АЩШ РУДНИЦЬКИИ - КОМПОЗИТОР 0ЙЕЙІ 
,ДННА ЯРОСЛАВНА4 

АНТІН t РУЦНИЦЬКЙИ 4 
^г Композитор, диригент, 

піаніст, музичний автор, крно. 
тих і педагог, дійсний.,член 
НТШ і Польського Науково-. 
го 'Інституту, один із передо-
вях представників t сучасної 
української музики та, зав-
дяки всебічній діяльності 
впродовж останнього сорок-
річчя, є, мабуть, її найбільш 
яскравою постаттю. Антін 
Рудницькнй народився в За-
хідній Україні, закінчив му-
зичну освіту в ,іГохшулс 
фюр Музін".в,1926 p., одно-
часно закінчивши й музико-
логічні та філософські сту-
дії в Берлінському універси' 
теті. Від 1027 р. був днриґен-
том Державної Опери та 
професором Консерваторії у 
Харкові, опісля у Києві та 
Львові. У Києві одружився з 
Марією Сокіл - ліричною 
прімадонною Харківської й 
Київської (потім і Львівсь-
кої) опер, і від того часу до 
нині їх лучить найтісніша 
мистецька співпраця в без-
лічі сольових, симфонічних 
і опероаих виступах та кон-
цертах, як на сході, так і на 
заході України, і за кордо-
ном. До вибуху останньої 
світової війни Антін Руд-
ницькяй постійно диригував, 
як гість, в оперових театрах 
і симфонічними оркестрами 
у Варшаві, Прибалтійських 
державах тощо. У ЗСА. ку-

ди обоє артистів прибули 
вперше в 1937 р. з концорта-
ми па користь ,,Народної 
Лічниці" у Львові, а від 1938 
р. залишились на постійно, 
Антін Рудницькнй був про-
фесором Академії Вокальних 
Мистецтв, Консерваторії і 
музичної школи Ошеи Кавн-
ті Скул ов Мюзік. Тепер є 
професором - гостем Вищої 
Музичної Школи університе-
ту Індіяна. 

Проф. д-р Антін Рудниць-
кнй був першим із західньо-
українських композиторів, я-
кий, подібно як і Борис Ля-
тошинський в майже тому ж 
часі на Східній Україні, з по-
чатку 1920-нх років впрова-
днв в українську музику так 

зв. модерні елемента і засО" 
бя тогочасної західввоеврон 
пейської музики. 

Він є автором Шх biitp^ 
,М,оїбуш" і „АнИк Ярослав^ 
на", балету „ВурІ пЩ Звхй. 
дон", трЦх симфоній та ниві 
ки інших симфонічних і СНЬЬ 
фонічно-хоропнх творів (між 
ними монументальна снмфо-
нічна кантата „Посланій") і 
численних, творів. інструмент 
тальвих та вокальних, а 
майже всіх ділянок ,щущфг, 
ної таорчости, Він TaKoje.iiir 
гор понад 400-сторіякоррІ 
книжки „Українська Муан-
ка" (вид. у Мюнхені 1963 pi) 
- історичного огляду, ДСІІ-
шоі праці в українській мут 
зичній літературі, яка охоп. 
люс розвиток української 
музики Від початків до су-
часних днів. 

Проф. д-р Антін руджадаг 
кий і його дружина МарТя 
Сокіл -Руд ннцька є батьками 
двох синів, народжена' у 
ЗСА. які обоє пішли їх елі' 
дами: старший Роман, пія-
ніст-віртуоз. вже здобув між-
народис визнання; молод-
ший, Доріян. віольончеліст, 
також абсольвент славнозві-
сної вищої музичної школи 
,,ДжулІЯрд", С ЧЛеНОМ П'ЯТИ' 
особової групи „Ню Иорк 
Рок енд Рол Ансамбль", од-
нісї з найбільш оригінальних 
з відомих у цьому жанрі в 
ЗСА. 

Антін Рудницькнй 

ЯК ТВОРИЛАСЯ ! ПІДГОТОВЛ ЯЛАСЯ ДО ВИСТАВИ 
„АННА ЯРОСЛАВНА" 

(З нагоди прем'єри в Ню Иорку і Філадельфії, 
24 І 25 травня 1969 р.) 

кий згодом став князем Kpe– написом .,Ансс" 
пі. в Сенлісі. 

знайденого 
(л. п.) 

Текст грамоти Анни Ярославни про 
будову церкви в м. Санліс 

Ще під час композиції дс- не виконана я закінчив т радив звернутися в справі 
К!^Ь^Х-б І Л . І Л-0! . '0 Ф ^ ^ ' і Ю38 р. Про практичну сто- лібретто задуманої опери до 

і рінку, про можливість вис- поета Леоніда Полтави, як і 
і тави цієї нової, задуманої о- не пам'ятаю, коли й де ми 
і пери, тоді я цілком не думав вперше зустрілися в цій 
! і нею не цікавився. ціка- справі. Але пам'ятаю, скіль-
; вив мене тільки й єдино сам ки-то разів ми пішки npoxo– 
процес творений музики до дилн сюди й туди Бродвесм 
опери. Кожному К0МЛО.5ИТ0- від 50-ої вул. — В ЦІЙ ОКО-
рові добре відомий душевний лиці тоді працював Леонід 

Полтава - до більш-менше, 

хорово-оркестровнх творів 
м. ін. симфонічної кантати 
,,Посланіс" та низки форте-

піянових творів, написаних 
в тому самому часі, себто чо-
тнри-п'ять років тому, - що 
тоді не давала мені спокою 
думка знову написати оперу. 
„Знову" тому, що одну. опо- ; і ИЙ с т а н , п с . 
ру ..Довбуш , - ще и Досі і р с л я о ч а т к о м H O H o r o T D O p y : 

5 - ' - І зачинається від ідеї, яка ско-
„Ті. що покажуть мене світ-1 Р" опісля исі^творюсться в 
лові, одержать життя віч-1 .ідею фіне", яки мучить, 
не"; і я запитувала себе як j гризе н не д.іп спокою, аж в різних льокалях, безпере-

центральної Публічної Біб-
ліотеки на 42-ІЙ вул. і 5-ій 
Бвню, та скільки-то разів 
ми пересиджували при каві, 

зможу взяти участь у цьому І поки не зачнеться аатшеува 
бенкеті, в цьому щасті і віч-
ному житті. 

„Я віфішила збудувати 
Христові церкву, щоб стати 
задушевно втіленою і ще ті-
сиіше з'єднаною з Його 
Церквою" . . . 

рнвно обговорюючи МОЖЛИ-
ти нотний папір сотнями, чи пості сюжету задуманої one– 
Тисячами нот. зафіксовуючи рн. Не рал і не два ми з за-
ними ічч ці звуки, мелодії, хопленням затримувалися 
гармонічні сполуки, рнтміч- на тій, чи іншій темі, щоб 
ні фігури тощо, які товчуть- при наступному побаченні її 
ся в голові... відкинути, як непридатну. 

Не пам'ятаю, хто мені по-1 (Закінчення на втор, 5-flU 



ОПЕРИ „АННА ЯР0СЛА8НА д і СЮЖЕТ ОПЕРИ „АННА Я Р Ш Ш Ш Г 
І Дія І 

ГАЛИНА 
АНДРЕАДІС 

меццо-сопрано: родом 
із Запоріжжя, вивчала спів 
у Консерваторії в Буенос Лн-

МАРТА 
КОКОЛЬСЬКА 

- сопрано; родом із 
Стрия в Зах. Україні; спів 
студіювала в ,.Моцартеум" 

РОМА 
ПРИТІМА-БОГ А ЧЕВСЬКА 

- , народжена в Зах. Ук-
раІГні. Балетні студії у Льво-
ві, в.оперовому театрі; в 
1944—17 pp. студіювала в тзЯ-

Свгенія Василемко 

ресі. в Аргентині, а н к е р і в , у Зальцбурзі. Австрія. І в Ню новому відділ. Віденської 
Порку. в проф. Валентина 
Дранковського та в маестра 
Дж. Шеретті. Марта Коколь-
ська - провідна солістка 
Оперової Компанії Ню Иорк 
Ситі Сентер. дотепер висту 

ництвом Аманда Цетера 
одночасно студіюючи onepo– 

” вий різномовний репертуар 
з диригентом феруччіо Ка-

и лусіо. В 1960 р. н опісля во-
на мала нагоду виступати в 
декількох оперових ролях; п а л а в 20 ролях, в тому як 
між ін.. Лоля в ..Сільській) цедда в „Паяцах". Чіо Чіо 

' честі" Маскані, Марфа віСан у ..Мадам Батерфляй", 
„Ховаящяні" ' Мусоргського,^ МІЙ у „Богемі", Мікаеля в 
Мати в „Мавра" Стравшсь-f „Кармен". Маргарита у 
кого) утватти „Кольон". Од-І„флвсті" та ін. У першому 
ночасно вона часто виступав виконанні в Ситі Сентер 0-
ла в концертах через арґен-(ПЄрі в Лінкольн. Неб.. вона 

И тннське радіо і телевіз ію. і в н с т у п а л а і з сопрановим со 
Переїхавши з Аргентини на ( л ьо в „Карміна Буряна" із 

-Й ПОСТІЙНИЙ ПОбуВ В З С А . Га-JxnnoM v 70П mnrvMd wfa i n n . 
:: лнна Андреадіс дала в 1963 
” році успішний концерт в. 

Сі „Карнеґі Голл" у Ню Иорку 
0 і скоро етала серед у країн-

-” ської публіки однією з най-
більш відомих і улюблених 

W співачок, виступаючи на 
.. майже всіх важливіших па-
” тріотичннх. громадських і 
.- добродійних імпрезах. П не-
' давно намічені виступи в 

Зах. Европі, зокрема в Бон-
... ні, перервав несподіваний 
„п нещасливий випадок, але 
.., повернувшись до Америки, 
:; Галина. Андреадіс. .(дівоче 
сг прізвище Мннаїв) знову поо-
.^ тійно виступає на: украгГн-
. ських і американських кон-

ві цертах. 

І хором у 700 голосів та 100 
членною оркестрою, також 
із Балтиморською СимфЬ-
нічною оркестрою й ін. Map– 
та КокольСька '— провідна 
українська співачка в Аме-
риці, відома також багать-
ма виступами в Канаді. У 
ЗСА співала, між ін., у Kap– 
неґі Голл, Тавн Голл і Люї-
сон Стадіоні в Ню Порку, в 
Музичній Академії у Філя-
дельфії й ін. містах, мала 
нагоду співати з Р. Такером, 
Ф. Гваррерою та ін. В укра-
їнському оперовому реперту-
арі вона виступала в голов-
тйс роляк у „Катерині"у ,,3а-
порожці за 'Дунаєм", „Чор-
номорцях", „Відьмі", ',,Ha-J 
талці Полтавці"; неіцрдав-: 
но співачка повернулась Щ 
200 виступів із.раменя Bic– 

1 і каясинськог о і Бюро лекцій і 
^концертів. '1( -

Музичної Академії, під ке-
рівництвом Г рети Візенталь, 
яку закінчила з відзначен-
ням; крім того, удосконалю-
вала знання і техніку у хо-
реографа Ґ. КроГіцберіа. З 
1949 р. в Канаді, де виступа-f 
ла впродовж 2 pp.. у тому; 
як солістка у Королівському 
Балеті у Вінніпегу. З 1951 р, 
у ЗСА, удосконалює танко-
ву техніку з балериною В. 
Переяславець, вивчає техні-
ку модерного танку в Студії 
Марти Ґрегам, у Люїджі — 
американський джаз, у Ка-
терін Денгам — негрнтяи-
ський примітив, після чого 
виступала на сценах вели-
кях міст ЗСА, Канади", Цент-
ральної Америки; у lDoO-62 
pp. відбуває концертове тур-
не, одержуючи найкращі від-
гуки критиків Парижу, Лон-
дону, Атен, Мюнхену, Жене-
вя, Відня. Як хореограф, 
Рома Прийма ставила ,.По-
лішннель" у французькому 
театрі в Монтреалі, вже 12 
pp. працює головним xope– 
ографічннм керівником Ба-
лету у стейті Мейн, в артнс-
тнчному кемтіі ,,ВаДіята"; у. 
Ню Порку і Філадельфії ста-
дила балет' „Попелюшка", 
керувала хореографічною 
частиною у виставах ,,Голу-
ба хустина',,,Летючий kopa– 
бель". З'1965 р. у Ню Пор-
ky ' і в Нюарку .провадить 
власну Балетну Школу'. Ро-
ма Прийма-Богачевська'с ав^ 
тором багатьох оригінальних 
тематичних танків і є одві-
сю з найвизначніших укра? 
їнеьких балерин за кордо-
ном. ' - -о 

В опері „Аяна Ярославна" 
вона відповідальна saxope– 
отрафічну частину, у вико-
наНні' старШої групи студен-і 
тів Балетної Ніколи. 

Кімната короля Франції 
Генріха І (Аярі) в Парижі. 
Вія роздуму^ над своєю сум-
ною долею бездітного ВДІВ-
ця, оточеного порожнечею 
двірського життя. Входить 
графиня Луїз Мокморансі, 
ісузенка і любка Короля, я-

- j ка пригадує йому про наггя-
i'jiu! ки одружитися і нею. Коли 

і Король відповідає, що І вона 
! погано його зрозуміла ft о-
лружеиня не можливе, Гра-

і финя вихоашоє з-за ного. 
j пояса кинджал, щоб кінчити 

самогубством. В цей момент 
- м Ц ш м и j Слуга заповідає прихід Kap– 
^ ^ ^ ^ ^ ^ " J днвала. Графиня ховає но-

жа в складках свого одягу; 
і виходить, щоб підслухати 
розмову. Кардинал, який са-
ме прибув з Римуі сповіщає 
Королеві про заборону Па-
пн одружуватись із спорід-
неними аж до сьомого ко-
ліна та його побажання, щоб 
Генріх І одружився з доч-
кою князя Ярослава Мудро-
го з України-Русі. Король 
:іогоджу^сться і повідомляє 
цю новину дворакам. Які ра-
дісяо И сприймають. Генріх 
І посилає до Києва' посоль-
ство, в яке включав, і Гра-
фкню, сподіваючись, що да-
лека мандрівка й нові вра-
жоння зроблять своє. Коли 
всі вийшли, з'являсться обу-
і єна Графиня і заявляє, що 
помститься на Королі. 

: РоксоляАД ГаігасикіїМйЧ',н, 

! ! : і ПІїЮТ л ЙЧШІН i'ijr. 

Петро Захарчуu 

ЛЕВ 
РЕИНАРОВИЧ 

— баритон; почав кар'єру 
-” співу в 1936 р. у Львові у 
г проф. Любінецького, потім 

в Музичнім Інституті і.м. М. 
Лисеика, у проф. Лідії Улу-
ханової, врешті в Адама Ді-

Ч.дура, кол. ачавнозвісного 
" б а с а ,,Метрополітальної Опе-

ри" у Ню Пдрку. Заангажо-
ваннй в 1942 р. до Львівської 

4у опери, виступав там у nepe– 
дових баритонових партіях 

” („Травіята", „Трубад^-р", 
,.Тоска" й ін.). Опшіившвсь 
у Німеччині. Лев Реннаро-
вич став членом Оиерового 
Ансамблю Богдана Пюрка; 

^ в Америці з 1949 р. — вис-
' TjTiaB принагідно в оперо. 

внх виставах у Ню Гейвені 
(„Тоска", „Кавалерія Русті-
кана"), у Ню Порку і Філя-
дельфії в заголовній партії 
опери „Мазепа" (ставив Д. 
Чутро). у виставах ,,Катерн-
ян" й „Запорожця за Дуна-

' см'' та ін. За останні роки 
він діяльний в „Оперовому 

' Ансамблі", який дав декіль-

АНДРІИ 
ДОБРЯНСЬКИИ 

- бас-баритон; народився 
в Зах. Україні, у 1949 р. ю-
наком прибув із Зах. Німеч-
чини до Америки. Розпочав 
вивчати спів і музику в Гот-
гем Ситі. Впродовж кількох 
років був солістом у penpe– 
зентатнвному українському 
хорі в Ню Иорку „Думка". 
У 1964 р. дебютував у „Фі-
лядельфія Лірік Опера" в 
„Дівчині з Золотого Захо-
ду", потім був заанґажова-
ннн тією ж компанію співа-
ти в „Саломе". Тепер Анд-
рій Добрянський —- провід-
ний соліст ,,МетрополіталЬ" 
ної Національної Оперної 
Компанії" (виїздної), він у-
же виступав у переважно 
чільних ролях в понад 70 
містах у ЗСА, Канаді і Ме-
хіко. В Бостонській Опері 
виконував головну ролю Бо-
риса Годуиова, в Оперовііі 

ка вистав у Ню Порку й око-j К о м п а н і ї Далласу - у „Ме-
лиці, здебільшого музнчно-І -, . . -

, г, деі , в Сан Антоню, у Текса-і 
побутового репертуару. Лев ,, 
Рейнарович відомий також у С1 "” в - Д о н КарльосГ; в 
колах української еміграції; 1968 р. виступав у „Капріч-
в Америці частими й успіш-j чіо" у Клівленді, Ог., співав 
ними виступами на багатьох і с о л ь о в ,,Месії" Генделя у 
концертах і академіях. Між j В а ш п н ґ т о н і д м а в м а с -
ін., він 6NTJ першим - і досі і 
одиноким - виконавцем ба-j Н1 концерти, в тому в Монт-
ритонових соль в снмфоніч-j реалі, Канада. З українсько-
них Кантатах Антона Руд-І го репертуару співає народ-
ницького „22 січня 1918" та! н і п і с н і j т в о р и українських 
..Посланії", виконуючи їх у КОМПОЗИторів: Л. Ревуцько-
Ню Иорку, Клівленді, Чи-; - , - ,. „ 

.U „,„ .^л І го. М. Лнсенка, К. Стеценка, 
каго і Торонті, та з снмфо-j 
нічними оркестрами у Філя-j В. Барвінського, Данкевнча. 
дельфії і Вашингтоні, Д.К. І. Соневнцького та ін. 

ІВАН ГОШ 
— тенор, родом з Дніпро-

петровщини. закінчив у 1939 
році Музичний Технікум у 
Дніпропетровському, ПО КЛЯ-
сі співу, у проф. О. Д. Tap– 
ловської. Продовжував во-
кальні студії у Віденській 
Конверваторії та приватно в 
Зальцбурзі з Ренато Рафа-
елі. по приїзді до Америки 
- з Ф. Капеллі й С. А р д е л - ! к о м п о з и т о р д . р А н т і н руД. 
лі, та в Сетлемент Мюзік' 
Скул у Філадельфії, з Л. 
Бармах. Сценічний досвід 
Іван Гош почав здобувати 

БАЛЕТ У ОПЕР! 
Ню Порк. — Балет не с 

невід'ємною частиною om–" 
рового твору, але компози-
тори вводять його для ШД--
креслення певних ідей, для 
кольорнту, або ж для віл-
пруження слуосача-глядача. 
В опері „Анна Ярославна" 

1 Дія П, сцена 1 

У саду, в літньому палаці 
князя Ярослава, у Вишго-
іюді біля Києва, ДРУЖНЯИНИ-
кн прославляють Князя. Піс-
ля їх виходу, Князь ПОВІДО-
мляс дочку Анну про приїзд 
французьких послів, які 
гірибз”ли просити в імені KO-

f роля Генріха І її руки, та 
висловлює сподіваняя, які 
користі 'може матУг його дері 
жава' через спйріднеяня'' я 

^фраятдузвким 'короЛівськнів 
1^40^.'КЙяйівяа АянапЬгод-
жустьсЙ?''даркк, 'що свідома 

І'тутй, ;яiк^1^ч^'вaтимe на чу-
кітні За" БатШвщинок): В6І-
гай" бйя^ия tfbp, іккоханнй 

f й”АЙиу; 1 бііата^ її Йе віддчі-
"вати'сь1 'Ua” корЬллі Аипа не 

t BWcryna'̂ – від1' віібвяі' даного 
f^TbiWW, Ч свойТ поеганови, 
і пЙЙреслюючи; що нгколн че 
1 д^оіїалвг Ігореві 'обіцянок чи 
І:н4дій.'1 Цю "розмову тгідслу;-
ху^"1 гр^афйяя Луїз Монмо" 
p^itef 'з французького ttoco– 
льства::Колй 'Анна' вихилить, 

цвона'переконує Іг^ря:^що у 
iscibiey ” винен 'король Геи -̂
pibtK ї ' намовляє вбити його 
— тоді Ігор здобуде для се-
бе Анну. Ігор присягає вбн-
ти Короля. 

Дія П, сцена 2 

Анна у своїй кімнаті в 
Вишгороді, оточена non,pj?K– 
ками, спільно з ними згадує 
поо безжурні минулі роки. 
Потім - сповіщає їм новину 
про свою згоду вийти заміж 
за Генріха І та закликає 

"всіх бажаючих їхати з нею до 
Парижу. Входить Графиня, 
птдлепгуеться Аннї запевня-
ючи її в сж)їй приязні і об-

^маиюючи Анну розповіддю, 
ніби вона закохалася в боя-
рина Ігоря. Графиня прохає 

І Анну взяти Ігоря в почет у 
Париж, мовляв, під час дов-
гої подорожі вона з ^ і с при. 

'хилите серце Ігореве до неї, 
'ГраЧрині. Великодушна Ан-
на дає згоду включити Іго-
ря в почет. Сцена закінчусть-
ся співами веселих веснянок 

"і танками. 

Дія ІП, сцена 1 

прибула до Парижу і яку 
вій глибоко полюбив. Bxo– 
дить Графиня, облудно вн-
хваляє високі прикмети Ан-
ни, як майбутньої фраяцу-
зької королеви і дружини 
Генріха. В розмові з Kopo– 
лем вона довідді'сться, що ве-
сілля відбудеться вже неза-
баром у Реймсі, в королівсь-
кін церкві. Король црощас-
ться з нею, прохаючи забу-
ти про колишні їхні блнзь-
кі відносини. Графиня ви-
йшла. Входить Анна — лю-
бовний дует між нею і Kopo– 
лем. 

Дія ІП, сцена 2 

ще в Дніпропетровській 0ПЄ-

ницькнй написав яскраву: 
балетну сцену в другій сцені 
2-ої дії. що відбувається у 
великій гостинній кімнаті.1 
князівни Анни у Вишгороді, j 

pi. потім у Америці, де вико-(біля Києва, в літній рези.J 
нував головні тенорові пар-їдеНції князя Ярослава Му 
тії в операх „Мазепа" Чай 
ковського (продукції Д. Чут 
ра), „Майська ніч" Рпмсь-

Король Генріх І молиться 
в своїй кімнаті за щасливе 
майбутнє спільне життя з 
Анною Київською, яка вже 

На площі біля королівсь-
кої церкви у Реймсі. Ледве 
розвидняється. Боярин Ігор 
чекає, щоб зустрітись із 
Графинею, але він дуже не-
спокійний, не знаючи, чи 
виконувати обіцянку вбити 
Короля. Графиня, почувши 
про його вагання погрожує, 
ЩО РОЗПОВІСТЬ Королеві , МОВ-
ляв, Ігор прибув сюди, щоб 
далі зустрічатись потайки з 
Анною, своєю колишньою 
любкою. Графиня запевняє 
Ігор має стояти під час вія-
вала, щоб після атентату вй-
везти з франції і його й 
Анну. Ігор врешті-решт,пос-
таноаляс виконати атеятат. 
Графиня показує місце, де 
Ігор май стояти під час він-
чанна — поблизу крісла Ко-
роля. 

Приходять дворяни, народ, 
руський почет, врешті Kap– 
дииал, Анна і Генріх L Ко-
роль сповіщає народові про 
свою радість з приводу одру(-
ження з Анною, що має ось 
відбутись і на доказ радос-
ти, любови та пошани до неї 
пропонує Анд і зайняти його 
крісло, а сам сідає в. її. Ко-
ли Кардинал починає цере-
монію вінчання, Ігор кцда-
сться з ножем на Короля, 
але тому, що в королівсько-
му кріслі сидить Аяна, яе 
може його досягти - Анна 
кидається вперед і захищає 
Короля своїм тілові. Ігоря 
підводять вартові до Короля, 
'яКнй пізнає1 ніж, vjfl' Йога 
колись вирвала в нього з-за 
гіояса Г^рафиня. Графиня на-
магається себе врятувати, за-
являючи, Цю Ігор вкрав у 
неї ножа в Києві. Тоді Ігор 
виявляє' вскУ' правду,' І' Ко^ 
роль наказує покарати смер-
ТЮ обОХ ЗЛ'бЧИНЦІВ - ЗМОВНИ-
ків. Але А я н а прохає 
д а р у в а т и їм життя й 
вигнати із Франції, поклика-
ючись на те, що в ЇЇ Вать-

j ківщині, Украіні-Русі, не ві-
дома кара смерти. Анна на-
їіолягас1 на своєму, проханні, 
кажучи що це буде для неї 
найкращим шлюбним пода-
рунком. Король погоджусть-
ся, змовців проганяють. 

Безпосередньо перед про-
довжеяням церемонії ВІН-
чання Анна звертається до 
присутніх, запевняючи на-
род Франції у своїй постано-
ві бути доброю дружиною 
та доброю Королевою своєї 
нової Батьківщини і, одно. 
часно, не забувати про краї-
ну своїх батьків, Українуи 
Русь, яка назавжди збере-
жеться в її серці, як далека, 
найкраща мрія. 

Швець опери 

І ДІЯ: 
У кімнаті Короля Генріха 

І у Парижі. 
П ДІЯ. 1-ша відслона: 

У саду в літньому двірці 
князя Ярослава Мудрого — 
у Вишгороді біля Києва. 
П ДІЯ, 2-га відслона: 

У кімнаті князівни Аянн 
в Вишгороді. 
Ш ДІЯ, 1-ша відслона: 

У кімнаті короля Генріха І. 
Ш ДІЯ, 2-га відслона: 

Площа перед королівсько-
ю церквою у Реймсі. 

Церква королеви Анни Київської 
у Франції 

Містечко Санліс. або у вн-
мові Сенліс, розташоване за 
яких 35 клм. від Парижу, 
серед лісів, як це було і в 
давнину. Тут в ХІ столітті 
українська князівна з Кяс-
ва, донька князя Ярослава 
Мудрого та князівни Ірнни-
Інґіґерд, Анна Ярославна 
дружина французького ко-
роля Генріха І з Капетинґів, 
після смерти мужа-короля 
провела декілька років у 
спокої і тиші, серед розкіш-
вої природи. Тут же на її 
розпорядження і за u фонди 
була збудована церква в ро: 
мавському стилі, у формі 
хреста, з якої збереглися до 
наших днів частини, вмуро-
вані в пізніші добудування. 

Санліс майже 1 000 років 
тому був давньою посілістю 
французьких королів, одні-
єю з їхніх літніх резиденцій І 
під Парижем, частиною го-
ловного князівства Іль де 
Франс. що слабо об'єднувало 
навколо себе князівства 
Франції. В ті далекі часи, 
крім королівської палати, 
стояло там ще кілька садиб. 
де жила прислуга, та буди-
нок, де спинялись визначні 
гості. Було там кілька мона-
стирів. Ще й нині зберегли-
ся рештки церковного бу-
днику св. Моріса, збудовано-
го ще перед Генріхом І. чи 
не за св. Людвнка — тепер 
у тому відновленому домі 
міститься Музей ловецтва. 
Вистояли до нині, хоча з 
незначними змінами задля 
зміцнення будови, рештки 
королівського замку і - го-' 
ловяе — чимала королівсь-
ка кімната з гарним балько-
ником; збереглись сліди 
двох каплиць, нижньої і го-
рішноі. 

Коли до Саялісу прибула 
королева Анна, там була 
вже стара церковця, яку ко-
ролева, хоча спершу моли-
лася в ній, вирішила замі-
вити новою. З тієї романсь-
кої, нової церкви залншн-
лось і не і дуже і багато. Збе-
реглась загальна форма спо-
руди з ХІ ст., з простим од-
ионаввик планом у формі 
хреста На лівому крилі, з 
окремим престолом, зберігся 
В сучасній церкві абатства 
св.. Вінкентія куточок тШ 

j-давньої церкви. Там . дуже 
ще незугарно зроблене го-
.ТИЧНе СКлепІННЯ, 3 ЯЄВЄЛИ-
кими. j слабо виробленими 
луками. Це саме тут моли-
лась королева Анна за спо-
кій душі свого мужа, за дї-
тей, за Францію і за свою 
далеку Батьківщину Украї-
ну-Русь. Коли підійти до 
цього закутка ззовні, то по-
бачимо замуровані в стіні 
романські двері, якими на-
певно заходила королева в 
церкву для молитви. Можна 
припускати, що над роман-
ським луком з лупаного ка-
меню був ще й інший, біч-
ний вхід до церкви, бо збо-
ку, ліворуч від тих дверей, 
замуровані ще й інші, тро-
хи нижче положені двері, 
якби бічний вхід у церкву. 
Земля біля цієї стіни дуже 
обнижена. Археологи знай-
шли б там багато чого! . . 

Але не відомо, чи абатс-
TBQ св. Вінкентія в Сан лісі 
дозволило б там працювати 
археологам тоді, коли укра-
Інські науковці-історнкн ще 
не вивчили багатьох доку-
ментів „нагорі", яких не тре-
ба викопувати чи шукати в 
землі. . . 

Нині при абатстві св. Він-
кентія є монастир, в якоігу 
на розпорядження королеви 
Анни Київської видавали 
обіди убогим жінкам. Тут 
же вчаться 300 юнаків-сту-
дентів коледжу св. ВІЯКЄН-
тія. У містечку збереглась 
також Катедра, якої ще не 
існувало за Аяяя Ярослав-
ни, збудована в Готичному 
стилі. Ця будова є одним із 
кращих зразків готики, її 

головна стрілнета вежа за-
кінчується вгорі немов коро-
ною, чи не на знак королів-
ських посілостей, 

На початку 1960-их pp. 
жителі містечка Санліс, які 
знають про королеву Анну. 
як про Анну Руську, в кра-
щому випадку - А н н у Ки-
ївську, сплутуючи поняття 
Русь із поняттям Росія, абат-
ство св. Вінкентія та група 
українців з Парижу, в тому 
й науковці з Осередку НТШ 
у Сарселі, урочисто відзна-
чили 900-річчя ааснування 
абатства. Свято обернулось 
у поклін Королеві Аяні, 
фундаторці церкви абатства 
і монастиря. Генеральний 
вікарій о. Ван де Мале з 
Парижу, в товаристві о. кан-
цлера Левенця, і о..иканоніка 
Бачинського та ін. священи-
ків, відправив у церкві Ан-
нн Ярославни Службу Бо-
жу. Парох церкви св. Він-
кентія виголосив проповідь, 
яку заслухали - :фраицузи-
санлісці, 300 юнаків-студек-
тів та українці,. між якими 
був президент Українського 
Християнського Руху проф. 
д-р Володимир Янів, члени 
редакції тижневика „Укра-
їнське Слово", члени СУМ і 
Пласту та ін., котрі співали 
під час Богослуження укра-
їнські релігійні пісні Парох 
абатства в проповіді, між ін., 
сказав: ,ДДе цілком справед-
ливо, що нинішнє свято свя-
гкують спільно t мвшканщ 
холеджу, парохіяни Санлісу 
та українці. Ми вшановуємо 
сьогодні нашу королеву і 
фундаторку монастиря, ви 
вшановуєте князівну Анну 
Ярославну, дочку. українсь-
ких степів". Крім .цього, о. 
парох прочитавшу перекладі 
з латинської на французьку 
мову грамоту-розпоряджен-
ня королеви Анци, в якому 
королева писала: „Я вирі-
шнла збудувати .Христові 
церкву, щоб стати задушев-
но втіленою і ще тісніше по-
в'язаною з Його Церквою"... 

Після Служби Божої та 
врочистої панахиди за спо-
кій душі королеви Анни Я-
рославни, українська група 
оглянула абатствО( церкву і 
Санліс, про що інформував 
тижневик „Українське -Сло-
В0" Ч. 991. ..; , „ ; 

Українці невеликими. гру-
пами чи й поодинці відвіду-
вали і відвідують.-. Санліс, 
любуючись лісистою fi чарів-
ною околицею; дерквою, 
надзвичайної мистецької ро-
боти скульптурою-пам'ятни-
ком королеві Анні. Все таки, 
містечко Санліс із ,абатством 
св. Вінкентія, розташоване 
так близько від Парижу, ма-
ло б стати місцем більших і 
частіших українських відві-
дин. Анна Ярославна, мати 
видатного короля Франції 
Філіпа — Пилипа І, принес-
ла славу княжої. Українсь-
кої Держави далеко на За-
хід. дала королівському ро-
ду дітей, залишила В Krro– 
ричннй спадок французько-
му народу і культурі-чудо-
во оздоблений гіяцинт та 
— прегарно и оздоблену Є-
вангелію, св. книгу, яку пе-
редав у Францію князь-
батько Ярослав Мудрий із 
Києва, і на якій присяга-
лись традиційно. :усі фран-
цузькі королі, аж до вели-
кої французької революції. 

Створення опери „Анна 
Ярославна" на прославу до-
чки Ярослава Мудрого, ук-
раїнської князівни,і фрая-
цузької королеви мАннн. є 
першим великим кроком ук-
раїнців для справжвього 
вшанування тієї v..видатної 
постаті та для здійснення ЇЇ 
заповіту про тісну дружбу 
між українським і францу-
зьким народами -.розрізяе-
ними і досі Москвою двома 
великими народами: єдиної 
Европи. ДВ. 

доого. Балетну сцену вн 
конають кращі студентки^ 
Балетної Школи відомої ба 

кого-Корсакова, „Грабіна"ІЛЄриНи Роми Приймн-Бога 
(„Графиня") Монюшки (Уічевської. з її хореографіч-j 
продукції „Польоиія Опера,н и м укладом: Л. Семанишин 
Компані"), яка йшла в Чн-' Квітка Цісик, Деся Дума^І 
каго. Дітройті, Нюарку і(Таня Зозуля, Марта Зслнк, І 
Бруклииі, Н.И., врешті в ук-іВіра Наконечна, Христя Po-j. 
раїнському музнчно-драма- говська, Оля Піскур, Ізяі 
тнчному репертуарі („На-!Павлюк, Христя Сосенко, j 
талка Полтавка", ,,3апоро-;Христя Сливонька, ЛідаП 
жець за Дунаєм". „Катерн-:Стасів, Ліля Тодор, Ганяі 
на", ..Відьма" П. Печеніпі- Цегельська. Спайна Це-) 
Углицького). Крім того, Іван; гельська. Віра ШумиловиччІ, 
Гош відомий багатьма вис-!гзльська. Віра Шумилович,) 
тупами на українських кон- Наталка Лазірко. Роксоля-і" 
цертах. на Шегедин, Л. Шекеринець. ^ Хор „Кобзар" з Філадельфії, що виконує хорові партії в опері ^Анна Ярославна' 
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ЯК ТВОРИЛАСЯ І ПІДГОТОВЛЯЛАСЯ 
ДО ВИСТАВИ ОПЕРА „АННА 

ЯРОСЛАВНА" 
s -

ґЗакінчення зі став. 3-ої) 
Звичайно, м :і . п к онтентом 
був я, тому, що передумую-
чи в міжчасі над цим бу-
цім-то вже вибраним проск-
том і усвідомлюючи собі ЙО-
го музичне та сценічне о-
формлеяня, інстинкт підка-
зував.що „це не те"... 

Вже ігри нашій першій зу-
стрічі Леонід Полтава з міс-
ця виявив бажання enianpa– 
цюватв над оперою, але од-
ночасно застерігаючися, що 
ніколи перед тим оперового 
лібретто' не писав, отже не 
має досвіду, як це робиться. 
Та я, вважаючи себе вже 
майже „ветераном" у цій ді-
лянцг - адже одну оперу я 
вже написав! — заспокоїв 
поета обіцянкою, що помага-
тнму йому своїм досвідом — 
якщо ие досвідом в творенні 
оперових лібрет, то бодай 
досвідом оперового театру 
взагалі, набутим довгими ро-
камН диригентської діяльно-
сти в них. 

Після обговорення безлічі 
сюжетів — до речі, завжди 
з українською тематикою — 
одного для Леонід Полтава 
згадав про дочку князя Яро-
слава Мудрого, яка, як відо-
мо, стала дружиною фран-
цузького короля Генріха І 
в ХІ столітті. Може б на тлі 
цісї події створити лібретто 
й оперу?! Думка була при-
манлнвою, бо дія давала б 
цікаві можливосте контрас-
тів — українського середови-
ща Анни Ярославни з одні-
сї сторони, королівського, 
французького двору з дру-
гої. Ще переговоривши, ще 
передравши, ми вирішили: 
зупиняємося на цін темі — 
Анва Ярославна! 

Та самого факту, що кня-
зівна Анна стала дружиною 
французького короля, — а 
крім цього про неї можна бу-
ло знайти тільки дуже обме-
жені відомості - самого цьо-
го факту не вистачало для 
лібретта: треба було створи-
тк, видумати якусь фабулу, 
якусь інтригу, дію... одним 
словому історію, яка не тіль 
ки давала б можливості му-
зкчвого оформлення, але пе 
редусім, яка була б цікавою 
для глядача й'тримала його 
в напрузі. І ось почалися на 
цю тему довгі розмови: од-
на думка одного з нас вн-, 
кликала іншу в другого. од-
на сценічно-драматична си-
туація -находила логічне про-
доаження в черговій і, вреш-
ті, якусь не менш логічну 
розв'язку... і нарешті поча-
ла виринати ясна картина 
цілого сюжету. Його треба 
було устійнити, заки взятися 
за його поділ на окремі сце-
нн, а ці знову пристосовува-
тя до практичних вимог о-
пери, себто ділити на арії, ан-
самблі, хори, тощо. 

І власне тоді Леонід Пол-
тава перейшов на працю до 
Вашингтону, і всю дальшу 
підготовку і подрібне обгово-
ренни й вирішування лібрет-
та треба було вести впро-
довж майже двох років тіль-
кн листовно, зрідка зустрі-
чаючясь то j; Вашингтоні, то 
в Такс Рівер. Та кращого 
більш успішнішого, більш 
продуктивного листування 
не можна було й бажати І 

Від першої хвилини мосї 
співпраці з поетом Леонідом 
Полтавою над оперою ..Ан-
на Ярославна" аж до її за-
кінчення, він в справді іде-
альннй спосіб відгукувався 
на всі :мої замітки і прохая-
ня, -Ч а їх було безліч! — 
які торкалися чи то зміни ці-
сї, чи іншої сценічної ситу-І 
а ції, цих чи інших слів або 
н цілих стрічок і строф. Не 
раз треба було щось продов-
жити, щось скоротити, або й 
впровадити щось цілком ло-
ве. Усе, що несподівано ви-
рннало в курсі мосї праці 
над музикою опери, мій ліб-
ретийе^іібментально розумів 
і в ідеальний спосіб вяпов-
нювів мої бажання негайно, 
часом ^навіть відворотною 
nonrgBHv пересилаючи новий 
змінений проект. Трапляли-
ея н^фсадкн, коли музнчяе 
оформлення опери так npoc– 
то мені „горіло", що в нетер-
пелиності, щоб не чекати де-
кількв. днів, потрібних для 
обміну листами, я сам намі-
чував текст даної арії. тощо. 
ЯКИЙ ^ПІДХОДИВ ПІД ВЖЄ ГОЇО-
ву, чи задуману музику. Ко-
лн з^вЗіоенлав такий текст 
мосм^Г^тюетові - л ібретистов і 
для одобрення, ВІН В КОЖЯО-
му випадку це робив з пов-
ною льояльністю н впбачли-

во, тільки злегка внпразля-
ючи присланий текст, чи то 
поетично, чи мовно — у КО-
жному окремому випадку 
його цими змінами поліпшу-
ючн. Отже й не дивниця, ЩО 
така повна гармонії і взасмо-
зрозуміння співпраця компо-
зитора з лібретистом підда-
ла нам, згодом, думку даль-
шої співпраці, над черговою 
оперою, сюжет якої ми вже 
узгідннлн і під час нанближ-
чих літніх місяців сподіва-
смося цілком закінчити об-
говорення всіх сюжетних ЛІ-
ній і ходів. 

Музику опери „Анва Яро-
славна" чн пак, як спочатку 
ми її хотіли назвати, „Анна 
Регіна", я почав писати, ма-
ючн ще тільки слова почат-
кової сцени, яка с моноло-
гом короля Генріха: „Ще 
рік, ще два... А далі, що то-
ді?"... Так я її й продрвжу-
вав писати аж до кінця,, т. 
зн., пишуча музику до но-
вої, чергової сцени, чн її час-
тннн, в міру того, як діста-
вав Л текст. Тому, що сю-
жет опери вповні ромактнч-
ний,, почасти прнстрасно-д ра-
матичннй, почасти ніжно-лі 
ричннй, я рішив писати цю 
оперу в формі опер старих, 
добрих часів, себто не в ре-
читатиавому характері, але 
поділивши її на ясно закрес-
лені окремі номери: арії, ан 
самблі, хорн тощо. Як завж-
ди в моїх творах, я намагав-
ся не мати в новій опері на-
віть найменших зайвих, по-
рожніх, не абсолютно потріб-
них місць і слів — я нама-
гався зробити всю дію пов-
ною напруги, постійно пов-
ного руху, завжди логічною 
й оправданою, завжди сце-
нічно-драматнчною. Вірю, 
що це мені вдалося. 

Коли поділити оперу „Ан-
на Ярославна" на окремі 
заокруглені й закінчені му-
зичні номери, то в ній с 
шістнадцять арій, чи аріозо: 
чотири в заголовній партії 
Анни, плюс пісня з жіночим 
хором; три арії Графині; чо-
тнри — короля Генріха 
(включно з Монологом і Мо-
литвою); одна - Ярослава 
Мудрого; дві Боярина Ігоря, 
при чому, одну „дописува-
лн" вже в 1067 році; одна 
(аріозо) - Кардинала. Да-
лі, - чотири дуети (Графи -
ня — Король; Анна - Ігор; 
Графиня — Ігор; Анна — 
Король) j один сольовий тер-
цет (Графиня, Король, Kap– 
дннал) з мішаним хором; 
п'ять номерів мішаного хору 
(серед них один подвійний 
хор); два для мужеського 
хору („Прославні"); три 
для жіночого хору й окрема 
група веснівок для цього ж 
хору; врешті — музика для 
балету. 

Крім згаданих веснівок, 
ніяких інших мелодій чи мо-
тивів з української народної 
музики в опері нема. Так 
само, якщо йдеться про ха-
рактер музичного оформлея-
ня, то в опері „Анна Ярос-
лавяа" нема будь-якої „фран 
цузької" чи „української" 
музики, чн музичної темати-
ки, але вся музична мова то-
го самого стилю й характе-
ру — мого власного. 

Увертюри нема. Колега 

справедливою г коралевою, 
одночасно згадує свій рідний 
край, Україну, яку пам'ята-
тнме, „як мрію чарівну", все 
сво життя... На тлі чим раз 
спокійнішої й тихшої музи-
ки на звуках тихесенького 
тремольо скрипок і двох ПІ-
яніссімо акордів дерев'яних 
інструментів, спускається за-
віса і кінчиться опера... 

Здається мені, що ефект 
цієї сцени буде куди СИЛЬНІ" 
шим і залишить куди глнб-
ше враження, якби це мог-
ла зробити найголосніша му-
знка бомбастнчного, грімко-
го фіналу... 

Розділяючи партії опери 
на окремі голоси, я керував^ 
ся практичними зглядами, 
себто згори вирішив, хто з 
наших співаків був би най' 
більш відповідним, голосово 
й сценічно, для тієї чи іншої 
партії. Як виявилось на npa– 
ктиці в пізніших пробах, вн-
бір був вдалий: усі солісти 
виявляли вдоволення своїми 
партіями. До речі, між ни-
ми першою, яка вивчила 
всю свою велику партію та 
ще й напам'ять, була Марта 
Кокольська — Анна Ярос-
лавна. 

Справа хору не становила 
ніякої проблеми: адже'я мав 
до розпорядження „свій 
власний" хор „Кобзао" з Фі-
лядельфії, який на протязі 
нашої спільної 15-річної пра-
ці осягнув такого рівня' му-
знкальностн виконання й 
таку швидкість виучування 
нових, нелегких творів, що 
ніякі труднощі хорового СПІ" 
ву для нього не існують. Я 
й н е ПОМИЛИВСЯ В МОЇХ СПО-
діваянях: з цілої оперя ,,AH– 
на Ярославна" хорові HOMC– 
ри були вивчені хором ,,Коб-
зар" найперші. А маючи в 
ньому особливу музикаль-
ну солістку Євгенію Васн-
ленко, я свідомо написав 
один з хорових номерів з 
сопрано-сольо. 

Приступаючи до інстру-
ментації оперн, я теж мусів 
керуватись практичною дій 
сністю. Щоб виконати в one– 
рі цовну оркестру, з повним 
складом групи мідяних інст-
руменів, ще, в свою, ч,ергу 
вимагає відповідно сильної й 
численної струнної групи з 
огляду на звуковий балянс 
- про це не можна й думати 
в наших обставинах, бо кошт 
такої оркестри з 50^0 музн-
кантами досягнув би acrpo– 
номічних висот. Отже я рі 
шився на оркестровий склад 
„no-середині" між повною, 
великою оркестрою, а ма 
лою, камерною, і оркестру 
вав оперу ,,Анна Ярославна" 
на: 2 флейти, 1 обой, 2 кляр 
яети, І фагот, 3 валторни, 2 
трубки, 1 тромбон, ударйі ін-
струменти (літаври, великий 
бубон, тарілки, малий бара 
бая, тамбурин, тріянґель, 
,,гльокеншпіль") та струнна 
група: перші й другі скрип-
ки, віолі, віольончелі й 
контрабаси. Разом в оркест-
рі — 29 музикантів. Коцерт-
майстром окрестря й одно-
часно контрактором, себто 
тим, хто вибирає й ангажує 
поодиноких музикантів (згі-
дно з законами музичної Ю-
нії цього диригентові не 
вільно робити!) погодився 
бути мій давній приятель 
Стефан Френкель, соліст-
віртуоз міжнародної слави й 
кол. довголітній концерт-
майстер ,,Метрополітен" о-
пери" в Ню Иорку. 

Музика опери „Анна Яро-
славна" творилася і постала 

менту зокрема, а звзначу-
ванням, в партіях струнної 
ГруПИ. „ШТрнХІВ" (СМИЧКУ-
вання) і фразуважзи. Та й 
ця праця — майже одна тн-
сяча сторінок, з Бог-зна 
скільки тисячами нотних 
знаків на них! — одного дня 
була щасливо закінчена!.. 

Відколи поет-лібретяст 
Леонід Полтава та я, компо-
зитор, почали працювати 
вад оперою „Айва Ярослав-
ва", і ще довго після її зв-
кінчення, не було вінках 
виглядів на реалізацію її ви-
става, бо вистава навіть у 
вайскромнішій формі обійш-
лася б у тисячі. Щойно іаі-І'„щось" робити і, що ие менш 
ціятнва провідників Україн 
ського Народного Союзу вн-
ставнтн оперу „Анна Ярос-
лавка" з нагоди 75-річного 
Ювілею цієї організації ДО-
вела до реалізації вистава. 
Ми обидва автори опера, ліб-
ретист і композитор, за Де 
дуже вдячні і незвичайно 
вдоволені, що наша onepaj 
причиниться до звеличання 
такого великого свята цілої 
української спільноти у 
вільному світі, якам є юві-
лей цісї найстаршої, nepe– 
дової української організа. 
ції на пшнічноамерикансько-
му континенті. 

Та з хвилиною, кола вме̂  
тава опера ,,Анна Ярослаяк 
на" набрала рис реальностн, 
виринула низка проблем. 
Першою з них була справа 
з декораціями. Виявилося, 

Діс теж знайшла охочих 
приготовити їх костюми (КО-
жиа з них має їх в опері по 
2-4): перша з них ще й досі 
ие хоче зрадити тайни, хто 
це для неї робив, а для п-ні 
Андреадіс костюми шила п-
ні Євгенія Омельська. 

Виринула ще одна велика 
проблема - режисури one– 
рн. Не дивлячися на те, що 
осі соліста — досвідчені, не 
вперше ав соєві, все така 
треба якось скоординувати 
сценічні сатуації, акцію, ру-
хн тощо. А хор, дарма що 
музикально вповні приготов-
леннй, теж мусять на сцені 

важливе, знати чого не робн-
тн! 

Оперова режисура дуже 
різниться від режисури не-
музачаого, мовного театру, 
бо вона Нерозривно зв'язана 
з постійним співом і грою 
оркестри, з такими-то чи 
сякими йотами, музичними 
фразами, акцептами та рнт-
мічнимв взорами, на яких 
співакові можна, чн не мож 
ливо зробити такий чи інший 
рух, або дати такай чи ін 
шнй вираз обличчя чи екс 
аресію. Тому режисери доб-
рнх оперових театрів зде 
більша не тільки високо-му 
зякальні, але й музично 
професійно освічені. Автор 
цих рядків не міг, на жаль, 
знайти в своїй пам'яті ні 
одного українського режн-
сера тут, в Америці, з такою 

що в Карнегі Гол у Ню Иор-1 музиквльаістю чи професій^ 
ку, де мас відбутися прем'с-' кою музичною освітою, чн, 
ра опери, не можна вживати j арешті, з практикою оперо 
будьякнх декорацій взагалі 
— а ніякої театральної залі, 
в якій це було б можливо, 
не можна дістати на хорот-
ший період часу, як винай-
нявши її на принайменше ці-
лий тиждень. Отже, що ро-
бнти, щоб поставити оперу, 
як оперу, даючи глядачеві 
бодай уяву справжньої вн-
стави, справжнього театру?! 
Такої уяви в ніякому разі 
не давала б вистава в кон-
цертоному виконанні, як це 
дехто пропонував. Тому ми з 
колегою Полтавою врешті 
рішили, що опера піде в коо-j вакамн також у драматнчно-

Полтава спочатку цим 6yBjB с п р а в д І рекордовому тем-
дуже згіршеннй, але я його!пі „ ф а к т я к и й м е н е ^ 
переконав: я не вважав п не-j м о г о безмірно дивує й досі, 
обхідною, чи потрібною, та й І O T ^ „ ^ у д і ю п о ч а в я 
взагалі форма оперової увер- J к о м п о н у в а т и 22-го червня 
тюри питома для шохи Bep– і 1 9 6 в р а з а к і н ч н в і 7 . г о л и п . 
ді, себто другої половини 19-! ня; другу дію (1-ша сцена) 
го століття. А в сучасній до-і „ в і д 29-го липня до 18-го 
бі. починаючи операми Рі- оерпня; 2-гу сцену - від 16-
харда Штравса. в загально., го ^р^^ д о 30-го вересня; 
му задумі сучасної опери та третю дію (1-ша сцена) -
в ,і музичному оформленні, ) в і д 2 . г о ж о в т н я д о 1 8 ЖОВт. 
- увертюра зайва. Отже, 
,,Акна Ярославна", після ті-
льки дванадцяти тактів з 
оркестрі, відразу починасть-
ся арією-монологом короля 
Генріха І. 

Деякий час забрало мені 
рішити, як музично закіичи-
ти оперу. Згідно з лібретто, 
опера закінчується сценою 
вінчання Анни Ярославни й 
короля Генріха — отже ми-
м овалі насувалася думка 
грандіозного, тріюмфально-
го фіналу, з хором, тощо. Та 
згодом таке закінчення мені 
здавалося стереотипним 

ня; друга сцена — від 23-го 
жовтня до 16-го листопада. 
Отже, композиція цілої опе-
ри „Анна Ярославна" трива-
ла від 22-го червня до 1б-го 
листопада 1966 р. — най-
швидше написаний твір з 
моїх усіх. 

Так само швидко йшла 
праця над інструментаціею: 
перша дія 16-го січня 1967 
— 23-го березня; друга дія 
— 23-го березня — 14 КВІТ-
ня; третя дія — 14-го квітня 
— 14-го травня. Отже, інст-
рументація цілої опери — 

і j 430 сторінок партитури — 
трафаретним, одним словом,! була зроблена в часі від 16 
не оригінальним. Тому я за- го січня до 14-го травня 1967 
кінчив оперу не „на голос- року. 
но", але вповні настроєвої Залишилася найбільш мо-
зворушливою арією Аннн, в! зольна й найнудніша праця: 
якій вона, обіцюючн народо-І розписування оркестрових 
ві Франції бути його доброю, І партій для кожного інстру 

тюмах і з сценічною грою,! 
— а якщо не можна, бо за-
борояеао — вжати справж-
ніх декорацій, то дамо їх 
тільки „СИМВОЛІЧНИМИ", у 
формі натяку на справжні, 
реалістичні декорації.. Отже, 
вал p., перша сцена, яка від-
бувасться. в кімнаті фран-
цузького короля Генріха І, 
не матиме вигляду справж 
ньої, автентичної та історач 
но вірно! королівської к' 
вати з 11-го століття, 
леної меблями цього 
тощо, але королівську к 
ту символізуватиме вела 
державшій герб Франції, 
в останній сцені опери, не 
маючи можливості показати 
декораціями величний собор 
у Реймсі, перед яким відбу 
вається дія, його покажеться 
тільки натяком, в спосіб 
сдияоможлнвий в межах до. 
звалу, чн вірніше — заборо-
ии в Карнегі Гол. Але не 
сумніваємося, що наша пуб-
ліка зрозуміє цю ситуацію, 
в якій автори оперн й opra– 
нізатори її прем'єри цілком 
безсилі, та своєю фантазіях; 
зуміє доповняти відсутність 
справжніх декорацій на сце-
ні. 

Черговою проблемою була 
справа костюмів. Виявилося, 
що визичити їх в театраль. 
них костюмарнях для понад 
50 членів хору, багатьох чле 
нія балету та 5 солістів — 
ПрИ ТОМу КОСТЮМИ ПОДВІЙИО-
го виду, французькі й укра 
їнські, отже подвійної кіль-
кости — з огляду на кошти 
цілком пе можливо. Отже 
рішилося самим шити костю-
ми. Пані з хору „Кобзар" 
поділили між собою шиття 
жіночих костюмів, при особ-
лнвій допомозі п-ні Розалії 
Когут і п-ні Ірини Ільнищь 
кої. які, обидві, перестудію-
вавши „ікс" костюмовах 
к::нжок і взорів, вирішила, 
що і як шити. Вигляд, му-
жеськнх костюмів, як coviic– 

воі режисури, який міг би 
успішно справитися з режн-
сурою опери, та ще й нікому 
йе відомої, крім лібретиста 
Й композитора. Тому я вирі-
шнв - уперше - взятися за 
режисуру „Анни Ярославни" 
сам. Потішаю себе, що мою 
недостачу практичного ак-
торського досвіду зрівнова-
жнть мій довголітній досвід 
працз в оперових театрах, 
під час якої я, як кожний 
оперовий диригент, постійно 
й якнайактивніше співпра-
цював з режисерами й спі-

сценічній частині вистав. 
Найважливішим чинником 
мого рішення був факт, що 
ие тільки досконало знаю 
свою власну оперу, але їі 
ліпша, як. будь-хто другий 
це зумів би, уявляю собі, як 
вона повинна виглядати й 
виконуватися на сцені. І те-
пер, після кількамісячної 
праці з Цілим ансамблем, 
кола вже все готове до ВИС-

опери, вважаю, що моє 
ення самому вести режн-

Ш
суру було вповні правил :,-

і не А оправдане. Не суми і в а-
що будуть недостачі, а 
Промахи, - але майже 

фізично неможливо обійтн-
ся без них у прем'єрах опер 
навіть в постійних оперових 
театрах - отже що дивного, 
коли вони були б, чн будуть 
8 прем'єрі нашої опери, в об-
ставинах, серед яких вона 
приготовлялася?! 

Ніхто з, присутніх на ви-
ставах опери „Анна Ярос-
лавва" у Ню Иорку, Філя-
дельфії чи де-інде, та ніхто 
з читачів цих рядків не мо-
Же собі уявити всіх трудно-
щів, зв'язаних з підготовою 
її прем'єри. З п'ята солістів 
чотири в Ню Иорку, п'ятий 
у Філадельфії, отже на кож-
ну пробу мусить спеціально 
приїжджати до Ню Иорку й 
витрачати на це не тільки 
чимало окремого часу, але 
Й чимало грошей. Двох со-
лістів мають нічну працю, 
отже проби можливі тільки 
по суботах, тому, що один 
з них мас ще, додатково, по 
неділях церковні обов'язки. 
Андрій Добрянськин постій-
но в роз'їздах з виступами. 
а Галина Андреадіс — час-
то, отже правдива морока 
знайти день, коли б усі мог-
лн бути на пробі! Правду ка-
жучн, такі дні можна nopa– 
хуваги на пальцях однієї ру-
ка! Хор — у Філадельфії. 
Балет — у Ню Иорку. Ком-
ПОзитор-днрнґент, який все 

чи в лютому-оерезні, кола 
мої професійні обов'язки 
покликали мене на працю в 
Університеті Індіянн — отже 
знову проб із солістами не 
можна було робити. І . д., і 
т. д. 

Та, врешті-решт, усе ,.я-
кось" довелось до ума і до 
кінця. — але коштами яках 
зусиль, аервів і- грошових 
витрат!.. 

Тому з вдячністю треба 
відмітити вазку осіб, які об-
легшили згадааі труднощі. 
йдуча назустріч авторам о-
пери в їх часто дуже, дуже 
незавидній сатуації. Між ин-
ма в першу чергу ці, які 
безпосередньо причинилися 
своєю працею, щоб виставу 
опера „Анна Ярославна" 
зробити можливою: отже, 
мистець Василь Дорошенко 
та учні Української Мнстець-
кої Студії у Філядельфії і 
Степан Сенейко, член хору 
„Кобзар", який допомагав у 
монтажі „символічних" де-
корацій; два інші члени хо-
ру „Кобзар", Дмитро Стул 
ковський, який зробив чима-
ло необхідних реквізитів, як 
і п.п. Степан та Марія Се-
нейкн, котрі „викували" щн-
тн й шоломи; Зенон Чайків-
ський, який в часі моєї не 
давньої кількатижневої від 
сутностн обливайся потом, 
повторюючи з хором вивчені 
сценічні ситуації та вндуму 
ючи нові. Як завжди під час 
МОЇХ ДОВШИХ ВИЇЗДІВ НЄОЦІНЄ-
ною моєю заступницею в хо-
рі була піяністка Роксоляиа 
Гарасимович, яка з їй шіто-
мою терпеливістю успішно 
старалася про те, щоб хор 
не забув того, що навчався, 
— з самопосвятою, ігнорую-
чи гамір хорового „ґуд-тай-
м'у", такий характернстнч-
ннй під час відсутности на 
пробах головного „боса" . 

Окрема подяка належить 
парохові церкви св. Духа в 
Бруклнні о. візитаторові Ми-
коласві Вояковському, який 
віддав до диспозиції, безкош-
товио, залю парохіяльної 
школи для проб опери „Ан-
на Ярославна". подібно, як 
парох церкви при 24-ій ву-
лиці у Філядельфії о. Тома 
Вариляк Дозволив влаштува-
ти загальні проби солістів і 
хору в залі тамтешньої napo– 
хіяльної школи, а управн-
тель Українського Народно-
го Дому в Ню Яорку д-р 
Германюк, на прохання ком-
позитора опери, з місця по-
годився, щоб три проби ор-
кестри до оперн „Анна Яро-j 
славна", перед останньою, 
генеральною в Карнегі Гол, 
відбулися в згаданому Ук-
раїнському Народному Доми 

Та найсердечніша подяка 
авторів оперн ,,Аяна Ярос-
лавна", лібретиста-поета '. і 
моя, належиться, очевидно, 
всім солістам-вяконаяцлм о-
пери, хорові „Кобзар" і ба-
летові під керівництвом не-
зрівняної, завжди повної і-
дей, активности Й ентузіяз-
му Роми Прийми-Богачевсь-
кої за те, що — дякуючи їм 
усім, - опера „Анва Ярос-
лавна" 24-го і 25-го травня 
ц.р. зазвучнть зі сцени. Як 
майбутня мати, після місяців 
вичікування, мріє почути 
перший голос нарешті наро-
дженої дитини, так і ма, ав-
тори оперн, з неменшою не-
терпеливістю чекаємо почу-
ТН ЗВуКІ! цього новонаро-
дженого нашого твору, опе-
ри „Анна Ярославна". 

Сподіваємося, що .вона за-
довольнить слухачів-гляда-
чів та що цим твором ми 
причинемося до збагачення 
нашої рідної, української 
культури, на полі якої і для 
якої ми обидва працюємо ці-
ле життя. 

ВІСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
ЇМ. ШЕВЧЕНКА В ЗСА 

Новообрана Управа НТШ 

Сьомі Звичайні Загальні 
Збори Американського НТШ 
які відбулася 28 грудня 1968, 
обрали нову, У паву ва час 
каденції 1969 - 1971 pp. З 
уваги ва неточності, подалі 
в пресі щодо членів цієї У-
прави, подаємо повний її 
склад: голова — проф. д-р 
Р. Смаль-Стоцькнй, заступ-
кака голова — проф. д-р О. 
Андрушків, проф. д-р Е. 
ЖарськиЙ, ред І. Кедрин-
Рудницький, проф. д-р М. 
Стахів, проф. Д-р П. Стер-
чо, проф. д-р М. Чироаськан, 
Ha.s ковнй секретар — проф. 
д-р В. Стецюк, cef;perap 
скарбник — інж. Р. Кобрин-
ськиЙ, правний дорадник — 
д-р В. Шандорі делегати до 
Головної Ради НТШ— проф. 
д-р М. Стахів; їх заступники 
— проф. д-р Г. Лужницькнй, 
проф. д-р Е. Жарськай, пред-
ставникн Секцій — проф. д-р 
О. Оглоблин (Іст. Філ. С.), 
проф. д-р В. Лев (Філолог. 
О), проф. д-р М. Зайцев 
(Мат Прнр. Лік. С) , члени 
Управа — ред. Л. Бурачнн-
ська, проф, д-р М. Богатюк, 
о. проф. д-р М. Войнар, 
проф. д-р Б. Гнатюк, д-р В. 
Душннк, ред. І. Кардаши-
нець, проф. д-р В. Лев, 
проф. д-р В. Лейцин проф. 
д-р Г. Лужницький, заступ-
ннки членів Управа - - д-р 
П. Богданеький, проф. д-р 
О. Трофіменко. д-р О. Луж-
ницькнй, д-р Ю. Кульчнць-
кнй, д-р О. Соколшшш. Кон-
трольна Комісія: проф. д-р 
Я. Падох, ред. А. Драган, 
проф. д-р М. Лап, д-р І. Но-
восівськнй, інж. І. Жуковсь-
кий. 

СтолггтяНТШ 

Новообрана Управа пос-
тавала собі як головне заа-
данин гідно відзначити сто-
ліття вашого Товариства, то 
припадає на 1973 р. Обрано 
Діловий Комітет від голову-
ванням проф, д-ра (І. АИ-
друшкова, який, встановив 
окремі Окружні Комітети ва 
те пені 8СА, що доведіть від-
пехвідну пропаганду для заз-
найомлеиня громадянства з 
завданнями та працею НТШ 
і займуться зібранням фон-
дів на ювілейні видання Н 
ТШ. 

Доповненая еіаіуі і і 
Америки живого НТШ 

Для координації дІяльнос-
т наукових Секцій на' тере-
аі НТШ в ЗСА та діцг об-
легшеняя їх наукової праці 
та видань праць Секцій — 
створено координаційну Ра-
ду, що складається з голови, 
заступника голови, секрета-
ря і його заступника та З 
членів, до яких належать 
представники Секцій. Голо-
вою Координаційної Ради о-
брано проф. д-ра Р. Осін-
чука. Координаційна Рада 
діс на підставі окремого 
„Правильника"'. 

Видавнича діяльність НТШ 
в ЗСА 

В біжучому сезоні ПОЯВИ-
лнсь такі нові видання: За-
пискн: т. 177 на пошану 
проф. д-ра Романа Смаль-
Стоцького і том 184 п. я. 
„Іван Фралко" частина 11. 

Бібліотека Українознавс-
тва: том 28 — проф. д-ра 
Р. Смаль-Стоцького „Укра-
їнська мова в Совстській У-
країні". 

Українська Л1 тератураа 
Бібліотека: том 9 — Л Леп-
кий „Казав мого вовна'', том 
10 - С. Парфановнч , Люди 
ft звірі", тон ЇХ — Ok. 1L 
Кравчук „Слово про Похід 
Ігоря". 

Доповіді-Пейперс: том 28 
- проф. д-р Р. СмвдьРіоць-
кий „Традиції Дж- Вашянг-
тона а Украші", том Щ -
проф. В. Чаплекко „Hayxo– 
аа діяльність проф. П- Ко-
валева", том ЗО - о, І Тка-
чук „Науково-бохослоаовка і 
церкоадо-громадсиеа ^яль-
ність проф. П. Ковалева", 
том 31 - проф. д-р П.. Ко-
валів , Д є я кі особливості 
словотворення в. українській 
мові". 

ївші виданая: Бюлетень 
НТШ ч. 14. 

В друку знаходиться За-
пнеки том 186 - Збірник 
Філологічної Секції, в серії 
„Доповідей" - збірнвкн ва 
пошану О. Лотоцького, М. 
Велнчківського та наукові 
праці П. Ковалева і Т. Bap– 
раді. В серії „Українського 
Архіву" друкується збірник 
„Бережанська земла". 

і j 
Наукові коафереаай та 

Каґебівське Товариство створило Медичну 
секи,ію для пролагандивної праці 

за кордоном 

тів так і хору також на лід- розучув з усіми „власноруч-
ставі автентичних джерелі но" і провадить усі проби, 
вирішили ми спільно з дру-
жнною — при тому нова, ні-
кому другому не довіряючи, 
сама взялася й за їх ввго-
товлення, посвячуюча на по 
добрих три місяці часу. Koc– 
тюии Короля (п. Рейнарова-
ча) помогла приготовити йо-
го дружина, п-ні Міка, Koc– 
тюмами балету занялася, як 
звичайно, Рома Пряйма-Be-ij Ню Йорку 
гачевська, хореограф танків 
в опері „Анна Ярославна", 
при допомозі матерів студен-
ток її Школи Танків. Врешті 
обидві солістки, Марта Ко-
кольська й Галина Андреа-

мешкас у Ню Джерзі, на 
віддалі 80 миль від Ню Иор-
ку і 55 миль від Філядель-
фії— отже треба їздити без-
ліч разів то сюди, то туди... 
Звести разом, докупи, соліс-
тіВ і хор для загальних сцен 
- особлива проблема: або 

Київ. - - Не задовольняю-
чись існуючими вже МИСТЄ-
цькою і літературною секці-
ями при Товаристві куль-
турних зв'язків з українця-
ми за кородоном, КГВ дода-
ло до того Товариства нову, 
Медичну секцію, завдання 
якої формально полягатиме 
в поширенні за кордоном 
зв'язків із працівниками ме-
днцннн та споріднених фа-
хів. Про створення нової сек-
ціі повідомили „Вісті з Укра-
їни" ч. 6^1969, додаючи, що 

цим першим треба їхати до 1 ц е в ж е третя секція при То-
філядельфії, або хорові - до) варистві, що розпочала свою 

До всього цього окремі 
труднощі з'яввлися наслід-
ком моєї декількамісячної 
поїздки до Европи останньо-
ГО літа, коли вся підготовча 

роботу" - образотворча і лі-
тературна секції провадять її 
кілька років, влаштовуючи 
концерти, зустрічі, розмови 
та побаченя з українцями за 
кордоном. Характерно, що у 

Праля мусЬ-Ц припинитися, і звітах з праці Товариства 

Загальні конференції: И 
грудна 1068 р. відзначено 
століття ,ДТросагвн,,ї AOnoai– 
ді виголосили РЄД.Х Кадрян-
Рудавцькаа, ред,.І. Дурбак 
і проф. д-р а Лев, Для Хб 
грудня 1968 вшааоваао 930-
ліття Київської Софії з доао-
аіддю проф. д-ра О. Доас-
тенка. Два ft березвса 1969 
влаштовано ПІевченківську 
Конференцію з ДОПОВІДЯМИ 
проф. д-ра П; Ковалева, ред. 
A. Драгана і проф. д-ра С-
Лужницьхого. 

Філологічна Секція: вша-
нувала 19 жотавя 1969 70-
ліття на родин і 4о-лггтя ЯВА 
укової праці профі д-ра ТІ. 
Ковалева з дьтговідяжмі ігроф. 
B. Лева, ' проф.':”Р:''Q^M– 
Стоцького, проф. В. Чаялен-
ка і о. прот. І. Ткачуна. Дна 
23 лнетолада 1968 проф. ф^ 
0. Пріцак дав доповідь н.гт. 
„Слова о Полку Ігореві". 

Мовознавча Комісія: вла-
штувалі доповіді проф. д-ра 
П. Ковалева (5 жовтня 16-
68), проф. В. Чапленка (9 
листопада 1068) і проф. д-ра 
В. Лева та проф. д,ра^ ^-
Стахова (15 лютого i960). 

Український ВІйськво-Іс-
торичкнй Інститут відзна-
чкв, спільно з УВАН, 50-лі^ 
тя відновлення державности 
на Західньо - УкраїневшЛ 
Землях, (ЗО листопада 1068) 
окремою конференцією, з 
доповідями д-ра С. Ріпець-
кого, проф. М. Заклинського, 
проф. д-ра Я. Зозулі, д-ра І. 
Новосівського і д-ра В. ЦІак-
дора. 

Членство НТШ 

У звичайні члена Т-ва 
прийнято мгр. Оксану Дра-
ган. 

Фінансові трава 

У звітовому часі аплану-
лн такі більші пожертви: 
2.000 дол. - сл. п. Дгр С. 
Парфоновнч, ва видання лі-
тератураах тврів, 500 дол. — 
дальший дар інж. І. Романю-
ка (повна сума Його пожертв 
ваносить 15.850 дол.), 500 
дол. — п. Б. Сташків, на ан-
гломовне видання творів 1-
вана Франка, 350 дол. -
проф. д-р С. Ку^ях, 250 дол. 
- д-р Р. Смик, по 200 дол. 
— А. Гале люк, п-стао Л. Т, 
Тягаибік — видання аагл. 
історії України, 150 ДОЛ. — 
д-р К. Кебало, по 100 дол. — 
1. Пнрськвй, д-р М. Cyxop– 
ськнй, д-р С. Воитовігч:, 75 
дол. — д-р Я. Макар)тпка, 
70 дол. - д-р Т. Решетило, 
56 дол. - д-р Н. Пелехрввч-
Гайворонська, по 50 дол. — 
д-р В. Филктгчак, проф. Р. 
Карбівняк, проф. д-р В. Бо-
гун-Чудниів, П. Матлей, М-
Яремно, 3. Юрків, Toe. ,ДІро-
вцдіння", д-р Я. Рожанхов-
ськнй, д-р В. Пруц, д^) Н. 
Грушка, д-р Ц. Деа^авчук, 
В. Возній, д-р Б. Лотоцькнй 
де Велігост, д-р Ю. Заліз-
ияк. , .;."' ;, 

культурних зв'язків з укра-
їнцями за кордоном увесь 
час вживається такого вис-
лову, як „робота". Можна 
припустити, що КҐБ буде 
старатись поширювати засяг 
своєї „роботи" за кордоном, 
у вільних країнах світу, з 
допомогою нових і нових 
фахових „секцій", щоб під 
ярликом фаху мати вільні-
ший доступ до тих, кого по-
требус, чи хотіло б мати се-
ред захвалювачів совстсько-
го ладу, або невтральннків-
мовчальників, які знають 
правду, та мовчать. Медична 
секція буде дбати „про представниками Товариства 
більш широке ознайомлення українців за кордоном в та-
українців за рубежом з до- кому дусі, ніби ті, що sycrpi– 
сягненнями совєтськоі меди- чаються ^- визнають CQBCT– 
чної науки". Совстська пре- ську владу, підтримують П, 
са інформуй читачів в Укра- або ж „визнають свої по-
їні про кожну зустріч із мядкн". 

5S! 
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ЗА НОВИЙ ДІМ ДЛЯ УННА 

Репрезентапійна. головна 
громадсько - політична уста-
нова великої української 
спільноти в ЗСА - Україн: 
ськай Конгресовий Комітет 
Америки — вже майже 20 
років існус ft працює в при-
міщенні при 302 Захід 13 ву-
лнця в Ню Иорку, яке не 
відповідає ні його завдан-
ням. ані умовинам праці, ані 
справі зв'язків з американ-
ськнм та чужинецьким сві-
том. Головна Канцелярія 
УККА не лише повинна б, а 
мусить мати інше, дійсно ре-
презентатнвне приміщення, 
до якого можна було б зап-
росяти представників полі-
тнчно - громадського чи 
культурно - наукового світу 
і своїх, і з середовища аме-
рнкахців, чужинецьких по-
сольств і амбасад, закордон -
них журналістів та ін. 

.Вже два роки Централ я 
УККА провадить політику 
якнайбільш ощадних видат-
ків із скромних фондів, при-
значених на працю й міяі-
мальну оплату співробітни-
ків Канцелярії, щоб таким 
шляхом заощадити кожний 
гріш на фонд купівлі відпо-
відного дому. Шляхом суво-
рОЇ еКОНОМІЇ ДОСЯГНеНО ДОТЄ-
пер того, що на Фонд прид-
бання Дому УККА вже від-
кладено трохи більше, як 50 
тисяч доля рів, при чому, в 
цю суму входять і розрізнені 
окремі пожертви ВІД СВІДО-
вшх громадян. З цією сумою 
вже можна розглядатись за 
відповідним об'єктом. Однак, 
на те, щоб Дім УККА прид-
бати, потрібно спільного зу-
силля всієї української Гро-
мадн в Америці, бо йдеться 
про суму в приблизно пів-
мільйона долярів. 

У новому, репрезентацій-
ному Домі УККА, крім і:ан-
целярії цієї великої устано-
ви, з бібліотекою закордон-
них відвідувачів. конферен-
ційною залею, кімнатою для 
зустрічей з закордонними ді-
ячами, журал^стами та; ін., 
Архівом v УККА тощо - ма-
ють бути також приміщення 
для Центральних 0рганіза-
цій, що діють в системі УК-
КА. Ню Иорк нині є не 
формальною, але практач-
ною централею вільного cef– 
ту, з осідком Об'єднаних 
Націй, а звідви вяХодять ве-
ликі можливості зв'язків і 
праці УККА та співпраці з 
відповідними закордонними 
колами, співпраці з амери-
канським середовищем, спів-
праці наших українських 
централі тощо. Придбання 
нового, дійсно репрезента-
тивногс Дому УККА в Ню 
Иорку -̂ – це справа всіх ор-
ганізація і всієї української 
спільноти в Америці, це бу-
де також черговим виявом 
нашої національної солідар-
ностк, яка в минулому nepe– 
магала куди важчі завдан-
ня. 

,; 

Екзекутива Українського 
Комітету Америки та Рада 
Директорів УККА винесла 
постанову з квітня 1969 року 
про приступлення до наи-
більш енергійної і найбільш 
масової, загально-кранової І 
Збірки на репрезентаційний 
ДВІ УККА в Ню Иорку.! 
При спільних зусиллях yci– 
сї патріотичної Громади мо-
жна буде зустріти 30-ліття 
діяльності! УККА на добро 
Америки і для прншвидчен-
ня визволення та державно-
сти України - у власному 
репрезентаційному Домі УК-
КА в Ню Иорку. До тієї зна-
менної дати часу не залишн-
лось занадто багато це ж 
травень 1970 року! Треба 
враховувати, що мало зібра-
ти фонди, їх необхідно роз-
важливо та розумно оберну-
ти у те, для чого їх пожерт-
вують українські трудящі 
руки. Тому Екзекутива УК-
КА у Зверненні до УкраїнсЬ' 
кого Громадянства та до Ек-
зекутив Центральних Opra– 
нізацій і Товариств, які пра-
цюють у системі УККА, ви-
даному в Квітні 1969 року, 
закликас всіх по змозі не 
зволікати із справді масовою 
збіркою на цей необхідний 
почин. Звичайно ролю в 
збірці ,відіграс висота по-
жертв окремих організацій. 
товариств і кожного Грома-
дявина та Громадянки, але 
не меншу ролю відіграє і 
справжня масовість збірки, 
якою мають бути охоплені 
всі працюючі,, дослівно всі, 
хто має змогу жертвувати 
на спільну справу. 

Український Конгресовий 
Комітет Америки вже май-
же 20 років у Дуже непри-
гідних обставинах викону-
вав лише частину своїх ве-
ликих завдань через невід-
повідне приміщення, до яко-
го годі запросити діячів ін-
шнх націй, представників 
посольств, Клюбу Міжнарод. 
ної Преси та ін. Ті, що все 
таки,'.заходили у в і д л о в ^ 
них справах — не мали під 
^уквю j яеобхідної великої 
різномовної Української Біб-
ліотеки, відповідних архів-
них матеріялів, бо приміщені 
в малій кімнатці книги й рі-
зні видання не МОЖІТЬ за; 
довольнитн і нас самих, а 
розшуки їх десь внизу в льо-
ху - не належить жадною 
мірою до дійсної співпраці з 
оточуючим нас світлом, ані 
до жадної репрезентації ве-
ликої Української Вільної 
Спільноти в Америці. 

Відкладати збірку йа но-
вий Дім УКЗкА - це озна-
час надалі відкладати знач-
ну частину успіху праці на-
шої головної політичної ре-
презентації в Америці — 
успіху, ню с кожночасно 
нашим спільним успіхом. 

Василь Гальченко 

Свято Незалежности і Соборности 
, в Гартфорді, Койн. 

(І. К.) Відзначення роко-
вин Незалежности і Собор-
ностн України започаткова-
не урочистим підписанням 
губернатором стейту та по-
садником міста прокламацій, 
а також відповідними згад-
ками про це в місцевій анг-
лоиовній пресі. Крім цього 
і цього року на стейтовім 
капітолі і ратуші міста в дні 
22-го січня повівали поруч 
американських і українські 
прапори. Святочна Академія 
для відзначення цих Вели-
ких Днів, з огляду на участь 
в програмі нашого солов'я 
пані Галини Андреадіс, зід-
булось в неділю 2-го лютого 

Виступ п. Г. Андреадіс, 
ще ,,непереспіваного" Квар-
тету, нові і молоді промовці 
і чудова погода причинилась 
до того що заля Українсь-
кого Народного Дому була 
бнтком-набнта. 

Після відспівання амерн-
канського гимну, свято від-
крив та привітав присутніх 
гол. Відділу УККА п. інж. 
О. Прншляк. Після відкрит-
тя проклямації відчитали - -
губернатора стейту — п. 1-
ван Восак, а мейора міста -
мґр. Мнрон Красій. Дуже 
вдало дебютували два молз-
ді промовці: англійською мо-
вою адвокат Іван Лемеґа, а 
українською інж. Ірнней Га-
расим'як. Пані Галина Анд-
реадіс, при муз. супроводі 
проф . Юрія Цнбрівського, 
відспівала чотири пісні: ,,Оіі 
у полі вітер" -— Б. ЛЯТОШИЯ-
ського, „У мене був коханий, 
рідний край" — Кримський-
Січкнський, „Думка" — Я. 
Степовий і „Нехай і так" — 
Франко - Соневицькнй. 

Деклямації: „Встане Ук-
раїна" — Л. Полтава npex– 
расно виголосила 5-річнд у-
чениця 1-ої класи Світлана 
Волошкоw а „О Боже! Щас-
тя в нас було" — О. Олеся, 
учень 8-ої клясн Украінсь-
кої Школа, вже зааваясова-
ний декляматор Олесь Кузь-
ма. Жіночий квартет ,,Черем. 
шина", під управою п. Ок-
санн Кузьми при форт, суп-
роводі панни Храсті Кінах 
відспівав теж чотири пісні: 
„Країно Рідная" — Л. Укра-
їякні ,,Я чу?о пісню" — Д . 
Загула — обі муз. оформлен-
ня п. Оксани Кузьми та ,ДСІь 
лнскова" — М. Степанинко і 
„Гей Волинськими шляха-
ми" — 0 . Бабій — М. Празь-
кий. 

З коротким словом внсту-
пали ще посадник міста дост. 
А. ЮселО та представники 
поневолених народів: від ес-
тонців, литовців, поляків та 
кубинців. Оригінальним був 
виступ польського представ-
ннка, який твердив, що ,,яіо-
дин нарід східньої Европн не 
може бути певним своєї не-
залежностн так довго, поки 
Україна буде під контролею 
Москви. Тільки вільна Укра-
їна може бути гарантом ста-
більности на Сході Еврогш". 
Кінцеве слово сказав моло-
дий блискучий промовець у-
тікач з Куби, проф. д-р Car 
лазар. Головним мотивом йо-
го короткої промови була 
Ідея ЄДНОСТИ блЬОКу ПОНЄВС-
лених народів, ідея едиости 
спільного фронту проти Moc– 
кви. Свято закінчено співом 
Українського Національного 
Гимну. 

ДЕНВЕРСЬКА ГРУПА УВАН 
22-го лютого відбулося в 

конференціЙній залі.Публї-
Іиоі Бібліотеки в Денве'рі, 
Колорадо засідання Денвер-
ської rpj-пи УВАН у, ЗСА, 
присвячене проблематиці ПІ-
аденн'ої України. 

Перед засіданням секретар 
Групи Л. Бпковський повідо-
иив про смерть ДІЙСНОГО ЧЛЄ-
на УВАН у ЗДА - пані Со-
фії Парфаяович, що відійш-
Ла від нас 22-го грудня 1969 
року в Дітройті у віці 71-го 
року Покійна була заслужс-
ною лікаркою, відомою пи-
сьменницею та громадською 
діячкою. 13-го лютого 1969 
року помер в Ню Иорку, на 
79-му році життя, член УВ-
АН у ЗСА Михайло Осінчук, 
відомий мистець - маляр, ві-
зантист. Збори вшанували ос 
пам'ять вставанням і однох-
вилевою мовчанкою. 

Під головуванням п. Ки-
рила Левченка відбулася на-
укова частина засідання. 
Склалася на неї доповідь п. 
Володимира Мошинського 
(сеньйора) на тему — „Оде-
ський період в мосму житті". 
Доповідач вичерпно зрефе-
рл-вав на тлі тодішніх подій 
свос перебування в Одесі від 
червня 1918 до квітня 1920 
року 
- В СВОЇЙ РОЗПОВІДІ ДОПОВІ-
дач стисло дотримувався по-
слідовности подій, подавав 
їх перебіг та опис, наводячи 
датування і прізвища учас-
ників - українців, деникінців. 
большевиків, різних чужо-

Високошкільні Літні Курси Українознавства 
(ВЛКУ) при УВУ в Мюнхені 

1. Український Вільний студентів, які не покінчили 
Університет в Мюнхені ор-І українських гімназій, 
гаьізус від низки літ BHCOKO– 

Г І І -

Маямі, Фла. 
50-ЛІТТЯ СОБОРНОСТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

2 люігого відбулася акаде-
мія і іфнцерт, заходами Ук-
раїнського Ц е н т р а льного 
Комітету. Академія почала-
ся внесенням українського 
і американського прапорів 
ветеранами визвольних зма-
гань, чпід командою був. 
старшиІи Українських Січо-
вих Стрільців п. В. Поду-
бннського. Відома співачка 
Ольга Лавлова проспівала 
американський гнмн, аком-
паніюзав проф. Гейтвейт. 
Змістовний реферат про 50-
ліття Акту Соборности вн-
голосив п. Василь Подубин-
ський. Пані М. Венгльовсь-
ка деклямувАла „Україну" 
Т. Чупринки. Пані Ольга 
Павлова відспівала декілька 
пісень відомих українських 
композиторів. Публіка наго-
родилву її оплесками, а ко-
мїтет ввітами. Молодь при 
у к р а ї н с ь к і й католицькій 
церкві виступила з гуріово-
ю деклямацісю та співом. У-
читель цІСЇ школи — п. В. 
Каліціяський. ?їесподіван-
кою був виступ гостя з Ка-
нади, — відомого письмен-
нйка п. Уласа Самчука. 

Змістовна бу.та доповідь 
голови Укр. Центр. Коміте-
ту в Маямі п. С. Ковйльчу-
ка про успіх і консолідацію 
наших сил в теперішній час, 
доказом чого був Всесвітннй 
Конгрес Українців. Очару-
вав усіх виступ молодого і 
багатонадійного тяністя Б. 
Сперкача. На закінчення 
програма панна Галина 
Гартияенко продеклямува-
ла вірш Івана Багряного 

. -

„Ми об'їхали землю навко-
ло". Гнмном „Ще не вмерла 
Україна'" закінчено акаде-
мію. 

Велика подяка належнть-
ся пані О..Подубцнській, я-
ка склала вміло програму і 
провадила її дуже цікаво. 

Заля українсько - амерн-
канського клюбу в Маямі 
була виповнена місцевими' 
українцями та туристами з 
ЗСА й Канади. Надзвичайно 
приамно було бачити на за-
лі прис^ніх, в першому ря-
ді українських католицьких 
та православного свяіиенн-
ків, парохів місцевих церков 
і гостей: о. архимандрнт С. 
Магаляс — парох Укр. Пра-
вославної Церкви, о. Петро 
Ричкун парох Укр. Кат. 
Церкви та гості о. Хабурсь-
кий і о. Борса. Ще присмні-
ше було спостерігати друж-
ню атмосферу між свяіценн-
ками обох віроісповідаль. , 

Українська громада в Ма-
ямі весь час збільшується 
громадянами з ЗСА й Кана-
ди, які переселюються до 
соняшної Флориди. Треба 
зауважити, що така мала 
громада, організовуючи ака-
демію-концерт, справилася з 
цим завданням знаменито 
Це прнсмно здивувало ту-
рнстів, включно з п. Уласом 
Самчуком, який сказав, що 
..їхав до Маямі, л опннип-
гя в Україні" 

Заі'ально треба дати приз-
нання всім виконавцям кон-
церту, за добре виконання і 
комітетові. 

Т. Ромалишин 

шкільні Літні Курси Укра-
їнознавства для тих студен-
тів чужих університетів, які 
не мали змоги вивчати в гім-
назії історії та географії Ук-
раїни, історії української 
культури, літератури, музн-
ки й мистецтва, ані не ма-
ли змоги ознайомитися з го-
говнимн проблемами україн-
ської філософії, економії, CO-
ціології, і державно-політнч-
ного життя н устрою ТОЩО-
Курси провадяться універсн-
тетською методою. Вони с 
доступні також для учнів ви-
щих кляс гімназій чн коле-
джів. 

2. Внсокошкільні Літні 
Курси Українознавства с по-
думані одночасно як загаль-
ний вступ ("Studium Gene– 
гаГ) до українознавчих уні-
веіюнтетськнх студій. 

3. У зв'язку з тим, що в 
б. р. ЦЕСУС плянує влаш-
тувати свій черговий Конг-
рес у місці осідку УВУ — 
Мюнхені - та організує спе-
ціяльну поїздку до Европн, 
ВЛКУ буде спеціяльно ста-
раннЬ підготовлений, із ок-
ремим і врахуванням стану 
знання наших студентів із 
ЗСА і методів навчання у 
ЗСА. і 

4. Передбачаються два па-
ралеЛьні курси ВЛКУ: 
а. 7-25 липня 1969 р. - на-
самперед для заокеанських 
студентів, які приїдуть на 
Конгрес ЦЕСУС-у та, 

б. 4-22 серпня 1969 р. -
насамперед для студентів із 
Европи, які мають у липні 
ще виклади чн кінцеві icmi– 
ти. 

Увага: Курси не с ,,ламк-
нені" чн ..зарезервовані" для 
спеціальних категорій. і 
зголошуватися можна вільно 
на один, чи на другий, як 
кому вигідно. 

Програма викладів на обн-
двох курсах буде тотожна, 
за малими внинятками (ко-
пп. професори не зможуть 
приїхати двічі до Мюнхену). 

5. Пригадуймо, що закін-
чення ВЛКУ с передумовою 
отримання стипендії від Ко-
ДУС-у. 

Закінчення ВЛКУ с також 
передумовою прийняття на 
студії в УВУ для всіх тих 

6. У вечірніх годинах пе-
редбачасться спеціальний 
світоглядовий семінар для 
обміну думками про „місце 
українського студента у су-
часності". 

Для збагачення знання 
передбачені також спільні 
відвідування бібліотек, музе-
їв, зокрема ж німецьких сло-
в'янознавчих та східньо-ев-
ропейських інститутів. Так 
побудована програма дає 
єдину нагоду до яав'язаяня 
особистих контактів між сту-
деитами із різних осередків, 
а спільна розвагова nporpa– 
ма (прогулянки у гірські о-
колиці відомої у туристич-
ному світі Баварії та спеці-
яльні товариські вечори) 
спричиняться до витворення 
гарного настрою. 

7. Зголошення на курси 
висилати найдалі до 25 трав-
ня 1969 року на адресу: 

Ukrainische PYeic 
UniversiAt. 
8 Miinchen 80 
Laplaceetr. 24 
West Germany 
Там же звертатися за вся-

кими інформаціями. 
При зГолбшенняХ просимо 

подавати, чи кандидат реф-
лектус на приміщення, а з 
огляду на трудність отрима-
ти в часі літніх місяців від-
повідне приміщення, треба 
обов'язково дотримуватися 
терміну зголбшення. 

Увага: кандидати, які ви-
би^аютьсй на ВЛКУ із ЗСА 
й Канади, повинні скори ста-
ти із спільних переїздів, ор-
ганізованих ЦЕСУС-ом чн 
поодинокими Громадами, і 
ті кандидати, які вже зголо-
силися до участи в к -̂рсі в 
своїй Централі, виповнивши 
відповідні ЛИСТКИ ЗГОЛОШЄН-
ня, не потребують писати до-
даткових заяв на УВУ. Всі 
інші мусять обов'язково зго-
лоситнся в Секретаріяті УВУ 
до поданої дати. 

8. Учасники курсів ВЛКУ 
УВУ в Мюнхені користува-
тимуться всі ми тими гіобуто-
вими полегшамн, якими ко-
рнагуються інші студенти в 
Німеччині. В справі евенту-
альних стипендій треба звер-
татнся на адресу КоДУС-у. 

Ректорат 
Українського Вільного 

Університету 

земних і інших, подавав наз-
ви місцевостей, дільниць і 
вулиць Одеси, де ТІ ПОДІЇ ВІД-
бувалися. Особливо спинив-
ся він на постаті адмірала 
Михайла Островського та йо-
го участи в тих подіях під 
той час в Одесі. 

Наслідком того доповідь п. 
В. Мошинського стала enpa– 
вжнім щоденником учасника 
тих подій, документальним 
причинком про цей період 
життя новітньої Одеси. Но-
вий матеріял, поданий ним, 
основно доповнив відомості 
про ті часи в Одесі, що х 
публікували попередні дос-
лідники - одесити, приміром 
Ю. Липа, М. Костирко й ін. 
Кожний з них і В. Мошинсь-
кий у тому числі, обертався 
в іншому середовищі цього 
великого портового міста У-
країни. Тому сукухгаість по-
даних ними відомостей, вза-
CMHO ДОПОВНЮЮЧИСЬ. ЯВЛЯП-
ться поважним кроком .vne– 
ред в пізнанні цього періоду 
нашої історії на Півдні Ук-
раїни, мало ще дослідженого 
українською історичною на-
укою. 

В обговоренні цієї джере-
льної доповіді взяли участь 
п'ять диспутантів з поміж 24 
присутніх на засіданні. Од-
ночасно поза iHqbopManiftHO– 
оргаяізаційною частиною за-
сідання, була влаштована на 
залі виставка нових публі-
кацій - книжок і періодиків. 

Л. В. 

Ліда Савойка допомагає людям різних 
націй і становищ 

Філлдельфія. — Журнал 
СУА Ліаше Життя" в числі 
з квітня ц. р. опублікував 
репортаж У. С. „Портрет у 
хмарах" про працю п-ни Лі-
ди Савойко в „Нешенел Ка-
толик Велфар Конференс". 
Панна Л. Савойко володіс, 
крім української та англій-
ськоі. еспанською, німецько-
ю, польською, частково cep– 
бськон) і французькою чо-
вами. До неї, по допомогу, 
поради і розради звертають-
ся люди різних походжень. 
Нещо.гавн^о-зверну^ся-90^літ-
ній )-країнець:Аіпд^хаиням, 
щоб Суспільні' ОтНкя звері 
нуля йоУу гроші за поворот^ 
ний квиток до Европи, ЯКИЙ 
був куґілений ще, аг A^^j Р^ІІявла, 

Загальні збори Осередку СУМА 
у Філадельфії 

Звертаються убогі, хворі, та 
навіть піяніст радився, як 
краще скласти в Америці 
свою програму, а інша oco– 
ба, як краще уладити свій 
власний гробівець. Для п-ни 
7Ііди Савойка польський по-
ет у подяку написав вірша, 
малярі дарують картини-
потрети, італійський музн-
ка написав і награв на пла-
тівці пісню, скомпоновану 
для неї. Ті клієнти знають, 
що п-на Л. Савойка — укра-
їнка, і вона це підкреслила 
авторові репортажу в .На-
піому Житті". За свою вн-
датну працю для людей та 
отійіу над дітьми -сирота ми 
..паніфі Л ^ Савойко одержа-
Ш відзначення від Пали 

v i . . 

ХІХХХХГТХХГХІХХЗ 
9 Б А Т Ь К И ! 

Якщо бажаєте зв'язати своїх дітей на все 
життя з українською організованою грома-

д о ю — .тоезнечіть ї х поки час в 
УКРАЇНСЬКІМ Н А Р О Д Н І М СОЮЗІ! 

Ното щоденник і інші видання будуть прн-
гадунати їм їхне п о х о д ж е н н я й інформувад^-
муть про Україну, а відділові секретарі зв'я-
зуватимуть їх із українською громадою та й 

' змаганнями в цім краю. 
І Х Х Х Я Д Х Х Х Х Х Х Х Х Х Д Х Х Х Ш І Х Х Х І ^ І І Я І Ш Х І Х Д Х Х Х 

9 лютого в залі Дому Ук 
раїнської Молоді .^відбулися. 
Річні Загальні Мор^0еереД- ; 

ку СУМА ім. УПА у Філя-
дельфії. На Збори прийшло 
понад п'ятдесят ЧЛЄНІЕ Oce– 
релку — головно молодь, як 
теж гості та представники 
організацій. 

Збори відкрито молитвою, 
яку провів М. Солтис. Голо-
ва Осередку Б. Лужецький 
привітав присутніх Після 
відчитаная програми За-
гальннх Зборів вибрано Пре-
зидію Зборів в складі: М. 
COJTTHC — голова, І. П1пер-
наль —- заступник, В. Рнн-
дич - секретар. Подякував-
щн за вибір пан' Солтис по-
просив до привіту представ-
ників організацій. Відчитано 
письмовий привіт д-ра О. 
Лужницького, д и р ектора 
Ніколи Українознавства при 
Осередку СУМА. 

Вибрано Номінаційну Ко-
місію в складі: М. Вачара, 
М Прншляк, Ю. Романець. 
Л. Матійків, і Я. Тнмків. 
Приступлено до прочитання 
протоколу м и н улорічних 
Зборів та звітів членів Упра-
RH Осередку і Булави Відді-
лу. 

Звіти ясно п р е дставили 
стан Осередку в двадцяту рі-
чницю його заснування: 213 
активного юнацтва в 26-ох 
роях, і 63 активних дружин-
нмків та сеньйорів Осередку; 
власні приміщення для exc– 
дня, вистав й іншої йраці; 
Осередкове сальдо понад 
5.000 дол.; ряд імпрез, вис-
тав, виступів, апелів, npory– 
льок. доповідей; активно ро-
звннені спортові дружини, і 
танцювальні, музичні, ама-
торсько - драматичні та 
журналістичні гуртки. Oce– 
редок виявив таку велику і 
активну діяльність, що він 
став важливою частиною 
української філядельфійсь-
кої! громади, гордістю кож-
ного свідомого українця. 

На внесок Номінацій ної 
Комісії Загальні Вбори вяб-
рали нову Управу в складі: 
В. Лужецький — голова, Р. 
Мстанчук — заступник, М. 

Лужецька — секретар, Я. 
Мірчук - Фінансовий реф., 
ІЦ Мечник А організацій-
ний реф., Я. Тимків -
спортовий реф., Р. Мірчук 
г- реф- прес - інформації, 
проф. 3. Маркович - куль-
турно - освітній реф., М. Ле-
сюк - - реф. Мхіноцтва. М. Ко-
ноненко - реф. суспільної 
опіку. Я. Федорі йчук — 
зв'язковий Дружинників, І. 
Шперналь — головний ви-
ховнігк, М Оаскж і М. Прн-
шляк - члени Управи; Ю 
Романець - булавний, Т. 
Трицсцький, В. Дунас, Л. 
Романець, Д . Матійків - за-
ступники, М. Фсркуняк -
імпрезовий реф., М. Коно-
ненко, В. Риндич, 11. Воля-
нюк. Є. Вонс — члени Була-
ви; М. Вачара. М. Солтис, І. 
Чомко, С. Юрчак — конт-
рольна комісія; А. Міджак, 
Б, Максимюк, Л. Трицець-
кий. М. Дякун — товарись-
кий суд; М. Солтис, Л. Трн-
цецький. В. Ринднч — чле-
ни дирекції Дому Українсь-
кої Молоді. 

Управа Осередку, крім 
кількох ..піонерів" Осередку, 
складається з молодих дру-. 
жинннків і дружинниць, ви 
хованні в Відділу і Осередку 
СУМА. Це -— велике ДОСЯГ-
нення Осередку і гордість 
тих, — як сказав М. Вачара. 
один із основоположників 
СУМА у Філядельфії, в свос-
му слові — які засновували 
Осередок. 

Останньою точкою була 
дискусія над досягненнями 
недоліками Осередку та Від-
ділу. і над побажаннями 
батьків і членів. В дискусії 
займали .слово: пп. Стефу-
рак. Феркуняк, Шперналь, 
Стасюк, Вачара, Вишннсь-
кпй, Прншляк, Петрович, 
Міджак, Волянюк, Лужець-
кий, Трицецькнй, Федорій-
чук, Романець, Мірчук, і ін. 
Після заключного слова но-
вовнбраного голови Б. Лу 
жецького, закпгчено о год. 
8-ій веч. Двадцяті Загальні 
Збори Осередку СУМА в Фі-
лядельфії молитвою, яку 
провів А. Міджак. 

Роман Мірчук 

ПРЕГОВІІП ФОНД „СВОБОДИ" 
На цьому місці друкуємо Імена тих ВШ. Громадян, що над1-
елалн свою добровільну доплату до передплата та сіймо по-
жертву на фонд ..Свободи" та 11 видань: англомовного „Укра-
Інського Тнжиевика" 1 дитячого журналу „Веселка", І потвер-

джусмо з подякою васоту одержало! сума. 

ЛИСТА Ч. 7. 

М. Малсвнч. Иітсбурґ ( 10.00 
Д-р М. Лопіаа. Сиракіоз 3.00 
Д. Теле:шн, Вронкс 8.00 
І. Грннншин, Ню Иорк 4.00 
А. Клнхншин, Аоторіа 4.00 
М. Крочак, Ваатстовн 4.00 
А. Майбо, Ірвінґток 4.00 
І. Нагорняк, Дітройт 4.00 
О. Соколовська, Матаван 4.00 
A. Оіар, Лос Анджелес 4.00 
М. НІмпуц, Чнкаґо 4.00 
о. Б. Андрейчук, 

.Іоні' Айленд Ситі 3 0 0 
Б Божемськяи, Тінек 3.00 
Д . Братусь, Рочестер 3.00 
B. Велиток, Бріджпорт 3.00 
Б Гулька, Нюарк 3 0 0 
A. Дешевий. Дітройт 3.00 
П. Джанджористкй, Трой 3.00 
0 . Квірмбах, Чнкаґо 3.00 
Ю. Корбнло. Вудсяйд 3 0 0 
М. Космнна, Толідо 3.00 
К. Котовнч, Торонто 3.00 
1. Кукурба, Чнкаґо 3.00 
Д. Лозніїськнй, Н ю Гейвен 3.00 
Д-р М. М. Нсбелюк, 

Саскатун 3.00 
B. ОСТІШІ. 

Елмайра Гайте 3.00 
В. Пелекськяй, Вудсайд SJ00 
Т. Рожааковський, Гадсон 3.00 
П. Седор, Сентралія 3.00 
В. Стиднше, Лестер 3 0 0 
І. Стеткевнч, Гемтремк 8.00 
B. Хміль, С. Плейнфілд 3.00 
М. Д у п , Салтсбурґ 3.00 
C. Шопяк, ІІлейнс 3.00 
Н. Щ у р Бреддок 3 0 0 
И. Ягішч, Сомерсет 8.00 
М. Ярошевнч, Чикаго 3.00 
Є. БедріЙ, Нюарк 2.00 
Р. Воробкевнч, Дітройт 2.00 
A. Горни, Вест Гежпстед 2 0 0 
0. В. Горохівськяй, Норвіч 2.00 
1. Доцяк, Гейверфорд 2.00 
М. Бляшевськай, 

Гемтремк 2.00 
П. Коцур, Чикаго 2.00 
І. Куртяа, ' , , . 

Е,імайра Гайте 2.00 
3 . Лукасевяч, 

Філадельфія 2.00 
І. Малько, Бруклнн 2.00 
B. Ренета, Юніон 2.00 
C. Савицькнй, Мрйплвуд 2.00 
Т. Семаковський, 

Ґресс Веллей 2.00 
І. Я. Сось, Чевер.т1 2 0 0 

І. Спсндак, Дітройт 
І. Тесля, Бронкс 
Д-р М. Фішер-Слжж, 

Кенкакі 
С. Цвмбала, Бруклнн 
Л. Чайковська, Денвер 
Г. Кузів, Васндотте 
М. Балаичук, Чикаго 
М. Валко, BLTKic-Bep 
С. Бершпс, Пукіосі 
Р. Білкнськнй, Ню Иорк 
И. Боровськвй, Нюбурґ 
А. Будай, Філадельфія 

2.00 
2.00 

2.00 
too 
200 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

А Бурий, Фенікс 
Т. Вічковськнй, Гартфорд 1.00 
О.Волошан, Бруклнн . 1.00 
В. Гірчоця, Вілламаятаж 1.00 
В. Гірчоця, Вітлимаатак 1.00 
П. Гулевяч, 

Лос Ааджелес 
А. Дзенцьоловськнй, 

Вестчестер 
А. Задубсра, Нортгемптон 1.00 
А. Залевськнй, 

Ватнінгерс Фоле 1.00 
її. Качмар, Трой 1.00 
Р. Киіцикевич, Перу 1.00 
Г. Куле, Вудсайд 1.00 
М. ЛРВЮІЬКНЙ, МеЙплвуд 1.00 
0. Левяцькнй, ЗейнесвІлл 1.00 
1. Луппо, Чикаго . 1.00 
X. Марценюк, Чикаго 1.00 
Д. Оннщак, Бріджпорт 1.00 
A. Пель, Істон 1.00 
Д. Петренко, 

Сан Фраисіско 1.00 
П. Постоловськнй, 

Дірборн 
B, Рабарськнй, Ютнка 
В! Робак, Гартфорд 
П. Романншнн, 

Елмайра Гайте 
І. Руднацькяй, Ню Иорк 1.00 
В. Сенежак, Вест Орандж 1.00 
М. Смочяло, Бріджпорт 1.00 
Ю. Струтннськнй, 

Патставн 
М. Тимків, 4Мдядельфіа 
A. Холевка, Белвліт 
Р. Л. Хомяк, Ню Иорк 
К. Царук, Парсіпаиі 
П. Шагай, Гартфорд 
Б Югьків, Луісаілл 
B. Япів, Чнкаґо 
C. Яхторовнч, Чикаго 
О. Гарасямяк, Бруклкн 
В. Коваль, 

Локґ Айленд Ситі 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
140 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
оло 
0J0 

ЛИСТА, Ч 8. 

В. Атаманчук, Сомерсет $ 1040 
І. Гривко, Клівленд 840 
А. І М. Гулея, 

Савт Плейнфілд - 8.00 
Р. Колодій, Трой 840 
Д-р Е. Омельсьхнй, Ахеис 8.00 
Д-р Л. Поиадюь, 

Міннсаполіс 8.00 
Д-р Я. Д. Стахів, 

Порт Гюиеме в.00 
А. Я.МНЮ1-:. Порт Маямі 675 
П. Лобур, ІрвЬіґтон ' 5.00 
М. Мнрош, Ню Иорк - 5,00 
Н. Сабава, Лмидеді 5.00 
Т. Федусь, Фі.іядельфіп 4.00 
Ю. Шевчук, Дітройт І 400 
Д-р М. Балтарович, 

Дітройт ^ 300 
R. Богданик, Чикаго 8.00 
К. Боковець, І”арфілд 840 
0, М. Войнар, Вашингтон 3.00 
Д. Вруськнй, Чнкаґо 8.00 
В. Гірник, ВІндсор 3.00 
А. Дончак, Фреквілл 8.00 
А. Дубас, Маямі 300 
і. Дуда, Філядельфія 3.00 
П. ІКІІЛОПНЧ, Бруклнн 3.00 
І Заболотний, 

Кліфтон Гайте 300 
Я. Заянь, Гаїмгфорд 3.00 
П. Кофор. Ню Иорк 3.00 
A. Кнрилюк, Геллок 3.00 
B. Клог, Сістл 3.00 
Т Куленко, Вудбрідж 300 
1. Ку:іь, Паесейк 3 00 
.1. Мостович, Лексінґтон 340 
Я. Несторович, Джамайка 340 
I. Олейннк Савт Дірфілд 3.00 
В. Оетапенко. Бріджпорт 
II. ІІалашепеькнй, 

Скреитон 
3. ІІелешенко. Мінстер 
Г Пенко, ^Іикаґо 
Т. ІІІдгайний. Дітройт 
К) Шкае. СІсттл 
В. І'еннер, Озон Нярх 
А. Яросевнч. Флашінг 

8.001 
3.00 
3-00 
3.00 
3 0 0 
3 4 0 
3.00 
3.00 

11. Василюк, Ню Брансвік 2 0 0 
Д. Ви^іста. Рочестер 2 0 0 
Г. Г:кіаміїп. Клівленд 2-00 
М. Га-туніак. Пітсбург 2.00 
Н. Древепькия, Трой 2.00 
М Заплітний. 

іччмонд ГІДИ 2.00 

Н. Коряак, Деррм 
М. Курляк, Боффадо 
К. Лямар^ Брадерік 2.00 
М. Марушак, Рочестер ' 240 
М. Осідач, Ню Иорк 2.00 
М Сарабнн, Доваджіяк 246 
м! Сосяк, Летем 2.00 
L Стець, Тускаравае 2.00 
А. Фаль, Мояессен 2.00 
М. ПІняи, Парма ,2.00 
11. Андрнішнн, КлівленД 1.00 
М. Бачсовяч, Бронкс 1.00 
І. Бурий, Каншогакен ” 1.00 
А Висиіічук, Чнкаґо 1.00 
П. Віиципшн, Омага 1.00 
М. Волидький, Чнкаґо ' 1.00 
Я. Гиврнлко, Асторія - 1.00 
A. Гаврялюк, Кліаіенд ” 1.00 
М. Голінко, Трептон 1.00 
І. Гомзяк, Чикаго 1.00 
М. Грннішак, ЕлизабеТ 140 
B. Губаль, Ровм 140 
М. Данчук, Bunaid 1.00 
М. Ілемськнй, Лендінґ 1.00 
В. Каваць. Ню Иорк 1.00 
І. Клок, Лин ден 1.00 
Г. Косяк, Фепіція , 1.00 
М. Ллхогруд, Ютика 1.00 
І. Лосвнч, Норвіч 1.00 
3. Маслонеьхия, Берн 1.00 
Е. Мацслннськнй, Дітройт 1.00 
В. Михайлів, Честф 1.00 
Д. Небор. Ню Гейвен і 140 
3. Осінчук. Форт Вейн 1.00 
В. Осташок, Мішіеаполіс 1.00 
A. Панчвяко. Гартфорд 1.00 
М. Поник, Дітройт 1.00 
B. Поцілуйко. Дітройт . 1.00 
А. Проскурня, Ірвінгтон 1.00 
C. Романський, Найнве 140 
Г. Рябонінь, Ст. Пол 1.00 
М. Сарахман. Енеіно 1.00 
С. Сасовський, Пстерсон 1.00 
С. Скиливнй, Рочестер 1.00 
М. Сірман. Бавнд Брук 140 
Г. Ступка, Джерзі Ситі 
о. Б. Танчик. Ню Брансвік 1.00 
В. 
л 
в 
м. 

Ухач, Дітройт 
Хамко, Волнатпорт 
Б. Чолій, Ионкерс 
І. ГОпнтко, 

Річионд Плл 
Яковеяко. Ютнка 
Ямсюк, Ютика 

1.00 
1.00 
140 

140 
1.00 
1.00 

М. Й. Белл, кандидат на посадника 
Джерзі Ситі, відвідав УНС і „Свободу" 
Джерзі Ситі. — В середу, і 

7-го травня, Головну Канце-
лярію Українського Народ-
ного Союзу та з-во „Свобо-
да" відвідав один із п'ятьох 
кандидатів на посадника міс-
та. п. Майкел Джей Бслл. 
знайомлячись з усіми праців-
нігкамн та інформл^очи їх 
про свою виборчу програму. 
М. Белл зокрема цікавить-і 
ся виборцями украінсько-
го роду, бо він і сам слов'ян-1 
ського походження — Його? 
дідо, що називався Михайло 
Дзвоняк. з дружиною Mapic– 
ю з Мосаковських приїхали 
до Америки в 1880-их роках 
з Варшави. Іятересуючись 
СВОЇМ РОДОМ, П. БеЛЛ ОСНОЗ-
но познайомився також з до-
лею і недолею уіфяїнсько-
іх) народу та його змагаянл-
ми до волі і незалежности. 
Вийшовши з родини робіт-
ннків, п. Белл, що закінчив 
з відзначеннями високі npas– 

М. Джей. Бе,хт 

ничі й економічні студії в А-
мериці (в Гарвардському' У-
ніверситеті) та в Европі (з 
Італії) зокрема інтерееусть-
ся добробутом працюючих 
людей з малою та середиьо-
ю заробітною платнею і це 
його зацікавлення відзврка-
лене також в йото передви-
борчій преграмі. 



ч. ea. -
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ся, і в сво їх житті будуть па-
м'ятатн про нього. 

Роман-зілля на могилу проф. Романа 
Смаль-Стоцького 

І Засмутились -небо і земля 
ЗЬ-го квітня Року Божого 
1969. Повівав холодний шв-
нічннй вітер над Філядель-
фісю. 

О 10-й годині ранку шес-
теро осіб внесли скромну 
труну до нової, величної ук-
раїнської Катедрн. Труну су-
проводнлн Митрополит Амв-
розій Сеяишин і четверо СВЯ-
щенлків. Покійний не бажав 
ні прапорів, ні квітів, так і 
вволили його .останню волю. 
Але труну поклали аж перед 
самим престолом, де в кра-
йових церквах були Царські 
Врата, — як перед самим" 
Господом Богом. 

У Катедрі зібралось до дві-
сті осіб, представників ykpa– 
їнських установ. Найбільш 
зворушливою була картина, 
капи Сестри Василіянки при-
іішліг до Катедрн з своїми 
малими школяриками. їх 
також було до 200. Вони 
йшли тихенько, рядочком, з 
рученятами, складеними на-
вкрест на грудях. Одно за 
одним, перехрестившись три-
чі, обійшли домовину t зро-
били Професорові останню 
прислугу, поцілувавши 
хрест, якого Митрополит Се-
нншнн тримав у руці , . , 

, 

ШЯХЩЩЯгМж ТРАВНЯ 1969 
ІІІІ'І1 fi'i "іч assssBSSBSssssssssssssi 

Напевно ці українські ді-
ти найбільше б потішили 
Професора , коли б він їх ба-
чив. Вія, д у ж е л ю б и в людей , 
особливо ж дітей. Він про 
них д у м а в і звав, щ о вони 1 ських студентів в Аргентині, 
прийдуть із ним попрощатн-! Австралії, Америці, Канаді 

ЦЕСУС звертається за підтримкою 
до громадянства 

Монтреаль. - - Центральний 
Союз Українського Студент-
ства, ЦЕСУС, об еднув това-
рнства й організації укроїв -

та в Зах. Европі. Задля збе-
реження національної і д зн -

Він любив діти-цвітя. Один і тичности українського сту-
раз я з д р у ж и н о ю мали при-і дентства у вільному, світі, на-
емиість вітати Професора у (ладнання знайомства, кра-
нашій хаті у Седдл Ривер.) щих зв'язків та тіснішої спів-
П р о ф е с о р у нас ночував. Ра-; праці на добро українсько-
ненько, ще сонце роси не; то народу, в ім'я розвитку 
спило, Професор в ж е був на-1 української науки і культу -
дворі : ходив босон іж по ро-. р и поза межами України, -
сі. придивлявся д о квітів, 
любувався співом пташок, 
прислухався д о д з и ж ч а н н я 
бджілок . Натирався росою. 
Займався ф і з и ч н о ю культу -
рою. Коли б не те, що жив 
як сингалець. Що всюди тре-

ЦЕСУС заплянував склика 
ти Світову К о н ф е р е н ц і ю ук-
раїнського студентства, що 
триватиме в ід 24 червня д о 
26 липня в Мюнені, в ЗааС. 
Німеччині. Н а Світовій К о н -
ференції українські студен-

НА Ф І Л І П П І Н А Х Р О З П О Д І Л Я Т Ь 25.000 акрів землі 
між малоземельних ,селян: філіппінський президент Фер-
д и н а н д Маркос підписав у цій справі прокламацію. Ті 
грунти становили частину американської летунської бази 
— в минулому році ЗСА повернули їх Філіппінам. 

ба б у л о йому бути, їсти по і т н 3 р ізних країн поселенич 
нестравних ресторанах, то нашої спільноти бажають, 
напевно жив би до ста років. j я к сказано в повідомленні 

Таких одиниць вже мало і Централі Ц Е С У С - у з ПІДПИ-
масмо. Може вже й нема.) СОм голови Богдана Футея, 
Хай же американська земля' „з'ясувати, продискутувати. 
буде Професорові Романові узгіднити і вибрати найкра-
Смаль-СтоЦькому легка, A U1j засоби-середники, опра 
на його дорогій для України цЮВати цілу, стратегію, від 
могилі нехай вічно цвіте повідну до часу і обставин'' 
Рсмаи-зиіля. д о ЦЕСУС-у вже почали 

М. Сурмач надходити аплікації від окре-
мих студентів з різних країн 
здебільшого одночасно 

ж Плат пол. огол. а 

проханням, щоб Управа Ц-
ЕСУС-у допомогла бодай 
частково фінансово відбути 
подорож до Мюнхену. НІ 
окремі студентські оргаиіза-
ції та товариства; ані Цен-
траля ЦЕСУС не мають та-
ких фондів. Залишається 
єдиний шлях для розв'язан-
ня проблеми, і тому Упра-
ва ЦЕСУС-у звертається до 
л^раїнського громадянства з 
проханням допомогти фіяан-
совихи пожертвами зреалі-
зуватв Оптову Конференцію 
українських студентів. „Дай-
тс змогу до самовияву нашо-
го студентства, яке мас по-
зитивний намір та бажас 
дії", сказяо в заклику Упрч-
ви ЦЕСУС-у, ,для ОСЯГНЄН-
ня нашої найвищої націо-
нальної ідеї — Соборної і 
Суверенної Самостійної Ук-
раїнської Держави". Упра-
ва ЦЕСУС-j; прохас надсн-
лати пожертви, по змозі не 
відкладаючи та сподівається 
підтримки як від окремих 
громадян, так і від українсь-
ких професійних товариств. 
організацій і всієї вашої спі-
льнотн. Пожертви слати на 
руки скарбника при Упра-
ві ЦЕСУС: CESUS с-'о 
Yarema Kelebay. 2802 Spring-
land Ave., Montreal 206, Que– 
bec, Canada. 

З хроніки мистецьких виставок 
Переглядаючи нашу npe– 

су. Довідуємось про ряк бі-
жучнх і заповіджеаих аис-
тавок. І так. напр. Літ.-Мист. 
Клюб у Ню Порку відкрив 
виставку скульпторки Я. ґ е -
руляк, та же на другу не-
дІлю відбудеться виставка 
мистця 3 Онишкевнча, а 
виставку графіки Я. Гніздов-
ськосо сполучену з висту-
пом М. Понеділка передба-
чувться на 17 ц. м. в Ірвівг-
тоНі.'До ції:і серії належить 
мистецька галерія О. Соне-
внцької. галерія Об'єднаних 
Українських Мистція, гало-

-' 1 , 1 .1 1 

ОРБСОВІШ 4ЦШД „СВОБОДИ" 
На цьому місці друкуємо ї м с м тих В Ш . Громадян, вух 

ііУіфІУІІПМЮТО 
І аоперді рджувмо 

ЛИСТА Ч. 9 
' 

Макарчук, Кліфтон І 19.00 В. Микита, Гаррісбург ІА9 

ріяґ "'Інстітту Української малярську колекцію мистец-
Ку”ль^ури. Для доповнення J тпозназства кураторів УВ-
поручасмо їїпставку, пейза- j AH продовжила виставку О. 
жів О. Лещинського з Льво-! Лещинського до кінця трач-
sa'-–^ під гаслом: ,.Красан ня. 

риття виставки О. Лещинсь- йожертиу на фонд „СвоОоди" та В 
кого відбулося в залі У ВАН. 
Вступне слово сказав проф. 
Миисовськнй а мистець Я. 
Гніздоаськнй згадав свої ро-
ки малярських студій з О. 
Лещянськкм у варшавській 
Академії. В ході днехусЦ під-
креслюс мілька моментів в 
пейзажах Лешннського а 
саме: естетичний, декорати.ч. 
ний і побутознй. Мистця Ле-
іцннського визначено, як тн-
ляновитого поета-живописцл 
українських Карпат. З огля-
ду на небуденну і вартісну 

- -
Загальні збори ОбВУА в Рочестері 

Загальні Річні Збори ОБ-
В У А відбулися 26-го KB!T– 
ня в домівці „Самопомочі". 
Голова ОБВУА д-р Лев Ру-
бінгер відкрив збори приві-
танням учасників. 

На голову зборів вибрано 
д-ра Л. Рубінгера. а на се-
кретаря Т. Бабюка. 

Голова зборів подав по-
рядок нарад, який присутні 
прийняли одноголосно. Д -р 
Л. Рубінгер склав звіт з ді-
яльности Управи, М. Бабій 
звіт секретаряту, а фін . реф. 
П. Ярішу звіт каси. 

Після дискусії над звітя-
ми та звіту, Контрольної Ко-

Загальні Збори Окружної Ради СУД 
в Ню Йорку 

к 
П. Сивка, Сомерсет 
М. Сеикусь, 

ВЬістон Сгвлем 
L Орлинсмсяй, 

Лое Андввеяее 
Т. Гнвриліа, Вудбрідж 
Т. Іуди, ВІлміигтои 
Д-р І. Т. івавець, 

О. Гааденд 
А. Кр^чігька, Асторія 
Д-р Р. Смнк, Кол Ситі 
Л. Хоапапжа, Гярвей 
І. Дермк, 

Ліиіиґстон МяЯнор 
А Коцам, Оса Ситі 

j М. Стрнк, Понкирс 
Кіпром Астраг, nikcicLi 

і В. Линок, ВрукЯИи 
; І. Вмранецмсив, 

Джекгои Гайте 

800 М. Микатмшмн, 
1 Іст Пагокас 2.0в 

8.00 Я. Ніколіа, Can Фраигіско J.0O 
і Н. Олемчук. Зеймесиідл tJHl 

6.00 Р. Пристав. Рочестгр 200 
, 5.00 А. Рибаль, Ямі стави 2.00 
6.00 Д. Стефаняк, Воффн,ю 2.00' 

І В. Сторожинськмй, Вроякс 2.00 
5.00 Г. Теслеико, Треитон 2-00 
5.00 Г. Трсшньовгькня 
Л.ОО Врексаил 2.00 
5.00 Ц). Фсдсчко, Кодюибус 2.00 

i t . Чофня, Олд Фордж 2.00 
4.00 Ф. Щг4'піок. 11м Порк ЇЛО 
4.00 В. Аидрушко, Порт Маямі 1.00 

місії на ЇЇ внесок уділено У-
праві абсолкуторію. 

До складу нової Управи 
ОВВУА вибрані: Д-р Л. Ру-
бінгер — голова, Д. Макси-
ців —місто голова, Т. Ба-
бюк'— секретар. П. Яріш -
фін. референт, Д. Квасниц:і. 
В. Кольцьо — члени Контр. 
Комісії. Д-р Д. Капітан, Р. 
Коцик, Р. Пристай - Тов. 
Су. На делегата до УККА 
обраний д-р Л. Рубінгер. Ня-
мічеио плян праці на май-
бЧ-тніЙ рік. 

Після вичерпйеиИя денно 
го пбрядку предсідник ^бо 
ри закрив: Т. Б. 

16 березня н Народнім До-
мь відбулій ь загальні збори 
Окружної Ради СУА. На збо-
рах були ааступлеНі 3 в від-
ділів, які репрезентували 53 
делегаток. Збори створила 
гол. 0- Р. п-і Оксана Рік 
молитвою і привітом прияв-
них^До президії обрані: Мя-
рія.Демилчук — предсіднн-
ця,-Марія Головей - - . засту-
пнцця. секретарка: Надя 
Кух і Мирослава Савчук. 
Після звітів Управи: голови 
п-і 0^ Рак. секр. — О. Щур 
і касирки Г. Гоиюськоі нри-
сутні вислухали звітів рефе-
реиток і лелегаток відділів. 

^ Воі'. звіт н були на високому 
рівні і дуже точно відзерка-
лювалн працю О. Р. на тому 
терені. Зі звітів Управи. мо-
жна булч бачити, скільки 
вложено праці особливо в 
підготову прийнять їх Блн-
женства Кардиала, та під час 
прийнять. 

'Звіти поодиноких відділів 
дали 'огляд їх праці,, була 
позитивна і різнограма, Віл-
ДІЛШ4- влаштовували внстаи-
ки для старших І для дітоії. 
Андріївські Ввчерниці. Свя-

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
НЮ ЙОРК! 
КОМІТЕТ О Б ' Є Д Н А Н И Х А М Е Р И К А Н С Ь К О -
У К Р А Ї Н С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й М І С Т А Н Ю 

ПОРКУ - В І Д Д І Л У К К А 
повідомляє, що 

в неділю, 18-го травня 1969 року 
', в годині 5-ій по пол. 

В А В Д И Т О Р І І Ш К О Л И СВЯТОГО Ю Р А 
' 1 при 6-ій вулиці в Н ю Порку 

оргаиізуг. 

ШИРШІ 
ГРОМАДСЬКІ ЗБОРИ 

під гаслом: 

„В ОБОРОНІ ПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ 
. І ЦЕРКВИ" 

На Зборах будуть обговорені наболілі проблеми, що 
глибоко Зрушили серця Н уми нашої Громади, а саме: 

дорвиоги Українській Католицькій Ігрархії осяг-
нути оргаиізаційгне завершення Української Католнць-
кої Церкви^ а Украінсм:ому Католицькому Питріирхаті. 
та запротестувати проти чергового наступу Москви на 
знищення Української Церкви в Україні. 

На Зборах виступлять а короткими доповідями вн-
значні особи з церковного і громадського життя 

Ми віримо, що п Зборах візьме участь багато гро-
млдян, які дорожать долею УкраЬіської Церкви. 
п р и х о д и т ь К А С О В О Н А З Б О Р И К О М І Т К Т 

ЕЛМАЙРА, СИРАНЮЗН;ґЮТККА' 
І ОКОЛИЦЯ! 

В неділю, 18-го травня 1969 року 
, 0 ГОД. 3-ІЙ рО, tUtyii і. v (,,і. ; : ̂ , 

в залі Українського Американського Народного 
Клнюу, 156 Горсгердс Булевард, R i M a i p a , Н. И. 

Ч - відбудуться - г 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

з міст: Ооирн, БІНҐГРМТОИ, Д ж а н с о н Ситі, И і -
майра, Фултон, Геркімер, Горнрл, ЛІтел-Фолс, 

Ром, Сиракюзн, Ютика та околиці 
в яких розміщені В ідд іли чч.: 

21, 38, 39, 5 8 , 1 2 1 , 1 9 2 , 2 0 2 . 215 , 263 , 271 , 
283, 317, 330, 398 і 484 . 

В Зборах Тювннні взяти участь усі урядовці, кон-
венціяні делегати і представники Відділів УНС. 

П О Р Я Д О К З Б О Р І В : 
1. Відкриття і вибір президії Зборів; 
2. Справоздання з діяльностн Округи; 
3. Дискус ія та уділення' довіря уступаючій 

Управі; 
4. Вибір Окружної Управи і Контрольної Комісії; 
5. Доповіді головних урядовців; 
6. Плян праці на б і ж у ч и й рік; 
7. Закриття Зборів. 

Після Зборів відбудеться в тому самому 
приміщенні 

Ю В І Л Е Й Н Е СВЯТО 75-РІЧЧЯ У Н С О Ю З У 

В Зборах та Святі візьмуть участь: 
ПКТРО Н У Д И Л О , головний касир У Н С і ' 
В О Л О Д И М И Р З А П А Р А Н Ю К , головний радний. 
На Збори запрошені також всі члени У Н С о ю з у 

та загал Українського Громадянства цілої 
околиці. 

О К Р У Ж Н А У П Р А В А 

Голова виборчо! комісії п-і 
Марія Савчак відчитали слн-
сок кандидаток до О. Р. До 
Ради в і шили п-і голова Ок-

440 Д. Балів. Олін 1.00 
S 00 Л. Валкж, Оаои ІІарк , 1.00 
S.00 Н. Вардаш, 

І Слкінс Ііярк 1.00 
3.00 А. Воднаж, Трой LOO 

В. Вогммиммць, Парсіпамі 3.00 В, Вішшькнй, Ірвімітим 1.00 
3.00 М. ВОЙГІОК, Вруклян 1.00 
3.00 О. Вуїщк. Менчсмгтер 14)0 
З 00 д .р І. Гумоаемскй 

І ОітиджЛурГ 
3.00 Е. Делшдчук. Гемн.тгоя 
3.00 Ф. Дригги, Чякаї'о 

ІЗ 
1.00 300 .'І, Дорош Міингаполіс 1.1 

11. Ігьків. Сен Бруио 
3.00 В. Т. Клропміян, 
3 0 0 Вей Ulop 
3.00 В.' Качур, Гартфорд 

Г. Богуш. Аллсіїтап 
Е. Валяй, Вропке 
І. Вяшяваяяа. Ню Порк 
Б. і У. Г.ІМНРЬКІ 

Пкжатаяей 
1. Гу іа , Дітройт 

ЇМ. Гннп. Філадельфія 
енна Рак, заступниця Марія ; м . Добрямгишй, 
Головей, 2-га заст. — Роза- і Меичистер 
лія Полчій, рад. секр. Олена і І Коаоріа, ФЬядрльфІя 
Геятнш гекп когюсп - Ле- с - Куровась, Чякаго 
і ентиш, секр. коросп. Jit ю К у ш я І р понкерс ЗЛО О. Королев, ВІятгемтоа 
ся І ой, касирка - І аля І о- і 0 П ; І „ . Ь К І И ( Чіікаї-о 8.00 П. Котенко, Моррк-яілл 
шовська. реф . орг. — Ірина і д . р т . Миньків. І Є. Мнлпіцуїс. Клівленд 
Мокріська і Ольга Літепло.! Айсліагтон 3 0 0 В. Мптячімс, Чякаґо 
реф. виховна - Ярослава і ” Нагвй. Beer Айсляя ЗЛО Г МІаур. 
тчлІиЛі„,и^а U i u riJCw^^vo і л - Намака, ГедлеЙ 3.00 МІддл Шлледяс 
Треибщька, Ніна Січинська , і , HftCTTOK Ю і й о м , t 0 0 н . Мороз. Н м Порк 
Олена Кіршак. реф. культ. -1 д . Петра. Дітройт 8.00 о. М. Могтемеькяй, 
освіт. — Л і д і я Котлярчук. , С. Петрій. Чикаго - 3.00 ІІровіденг 
Марія Лисогір . р е ф . імпр.! М. Рачкевич, Чякаґо ЗЛО А. Олмнець, ФивдельфІЯ 1.00 
Мяшя СЧоЛаншннн СосЬія ю - Стронецька, Гшпгсаілл 3.00 Н. Найда, Чеетер 
Марія ( Л е ф а я и ш и н . ^ О ф І я ! т Т ю і 1 и с ь і и і й ( Ютяка 3.00 Ю. Неяяк, Чикаго 
Раковська. р е ф . звявків P o - j ^ Х о м а , и к „ „ 8.00 Л ііопіль. Чикаго 
:іалія Полчій, Іванна Бен- и . Ходоба, Ніо Порк ЗЛО І. Притоцька, Чякаґо 
цаль. А л е к с а н д р а Різник, В. Heretmo, Пароіяямм 8.00 С, ариходя, Нюарк 
оечЬ e v e n Олена Пооцюк в Ярямоанч, Філадельфія 3.00 Л. Роль, Стерлінг 
^ Т І І v n "POUKJK, Андрусяк. Дгтройт 2.00 С. Сакман. Ріґо Пяоя 
реф. госл. Катря Папуга. Pa–, f ^ воффааа 
ковська Люба, Аина Свен- f діцидл'к. Гагеретаяи 
сон, реф . мист. Александра j л . М. :іобнів. Кндікотт 
Різник. Юлія Федорович.; t М. Кашубинська, 
реф. прес . Марія Д е м и д ч у к . ; К л и

г ^ Р - л
1 а н а с ґ ^ 

Р. Куп. Іриінтгав 
О. Е. Маслс, Ель Торо 

Марта Вачииська, конт)юль-
на комісія: голова Марія 
Карнович, заст. Надя Кух. 
члени: А н н а Опарнк, Софія 
Кігп'.к, Лини Малан. вільні 
члени: Мирослава Чубата. 
Ростислава Яхнйцька, Окса-

чене^'Св.что о. Миколяя, кур-1НВ Линець. Ольга Платош. 
сн-'шішип:іния. тгас.-ілня пи- Після яатнордмсення yp'i– 
саири, курс ncjuuo: помочі і )ду. (ібгоаорено деякі точки 
Вії д а о ; . ' ' ' '” (плину праці на цей рік. 8 j вів про п ідпали українських 
, -Йіеля ввіту голови KOBTpo– глискусії забирала голос і да- і архівів, почавши вЦ 1^-п) 

2.00 А. Семчук, Чякаґо. 
100 І. Слука, Джераі Оегі 
3-00 Л. Тертичниа, Форд Ситі 

1 1 . Фереип. Джераі Ситі 
2.00 В. Фліонт, Бостон 
2.00 В. ЧУЧМИН, Амстердам 
2 00 0 М. Uleper, Вруклян 
2.00 І. Шеремета. Вотервліт 

Н0 
1.0О 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
100 
їло 
ІДО 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
100 
1.00 
їло 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
їло 
1.00 
1.00 

льііфі. комісії п-і Олени Шро-
iUOKjjl верифікаційкеї комісії 

рала вказівки і поради ппн-1 -павня 1964,року. я.Вібліртс-
сутня на зборах голова Цон-1 ЦІ Академії Ндук УССР. де 

горіло 600 тисяч книжок і 
бібліотечних фондів з украЬ 

n-di драний Вонцель слілува- к р и л і СУА. п-і Отсфаніл 
ла.''дискусія, в якій забирали Пушкар . Крім голови, на 
,словр^п-І: М. С'івчяк. Н. Х 0 ' ; зборах б у л а також культ -
манчук. М. Савчук, Л. Р і з - ' освітня реф. Централі п-' 
ник. Л . Кіріпнк, І Вснгіяль 'Нят'яля Чяплеяко. Мя кінець 
0 , Сокевнцька, Л Кілнуа, З.І:^борів лябрала слово поноа-
Раковськя та інші. Ширша і ио вибрана' головл п-і О 
дискусія родвнкулась на то- ІРак. якя нодякува-іа всім за 

НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
АРХІВІВ 

(Продовження зі crop. U-ifi) t 

ІІІНІ;ШИ нагіюм?дніені В '"", 
жидівські архіви. ІАвтор П9' . 
ірикаоться на HOpworo,CBi.l– 
ка. opoAj Юрія Луцького, л- , 
кий був у КжівГ в три час, , 
коли горіла бібліотека А в а -

чіки. Дальші п о ж е ж і відбу- демії Наук і кияни йому ,ка-
валися вже по монастирях зали, що то мусів бути сабо-

у соборі св. Юрія л Р и д у - тпж. 
юДМСОМу монастирі вночі на 

26 липня lWi8 p., 2в дасто-
іяда, 12 і 13 грудня микуло-

суспільної опіки яка бе- перелибір і з а о х о ч у ю ч и всіх г о року. Автор стверджус. 
зумбйко на терені Ню Hopity до праці, обіцяла доложиті ' 
побаіианя. Після дискусії го- всіх сил і енергії, щоб пря-
л о в а контрольної комісії да- ця в цім році була ще ycniui– 
ла авесок на уділення вотум, н'шою. як в минулім році. 
довір'я цілій управ; Внесок ' Молитвою і гіідспівпинлм на-
підтримали члени контролі ;ціонального гимну закінчено 
іі п р и с к и : рясними оплескв" 
ми. Відтак слідувала точіса 
вибору уряду на 1ЇНК) рік. 
о д і о и о і :азоезос 

зоорн. 

M T T T T T T T T T T T H l l l l l l l l l l l l U l l t l l t t m i T T t T t T 
4 СОЮЗ У К Р А Ш О К А М Е Р И К И - В І Д Д І Л 1-ий и 

клаштовус - Q 

УРОЧИСТУ ТРАПЕЗУ S 
присвячену пам'яті нашої велико! володлрі'іг Н 

„КНЯГИНІ ОЛЬГИ-МАТЕРі" а 
яка тдбудсться Н 

в неділю, 18-го травня 1969 року S 
о год. 3-ій по йол. в долішній залі 

МСРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О Д О М У И 
в НЮ ПОРКУ Н 

Цікаву мистецьку програму виконають учениці й уші и мистецьку програму 
середніх шкіл і діти наших члонок-союзя:іок 

"ххіхх: :xxxxrTjLri^xxxxxxxxrjCTiixxcaa :хххи 

Марій Д е м и л ч у к , 
прес. реф . 

ІОСЗОС ' ' З О Є 

Намішу Твердого Нцгіллпі 
В неділю. ЕВ-іо травня 1969 р. 

в год. 2:00 по полудні 
ч в залі 

УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦКРКПИ 
при 303 N. Shamokin St., Shamokin, Pa. 

відбудуться — 

- нлд:івіічлпні :ІБОРІІ 
ВІДДІЛІВ УНГОІОЗУ 

в яких повинні взяти участь Урядовці, Коявен-
ційні Делегати та Представнкки наступних Від-

ділія УНСоюзу: 
Кервик 164, 333: ІЬ?нтралія 90; Ко.тдейл 201 ; 
Фреквил 242. ЗЯ2; Фріленд 429; Ге:ілетон 8 5 ; 
314; Магоиой Ситі 305; Мягоноя Плейн 365; Мек 
А д у 7: Майнерсвил 78, 205; Мт. Кармел 2 ; Hopr– 

іч-мберлонд 357; Шамокін 1: ІІІенандоаг 9 8 ; 
Ст. Клер 9 , 8 1 . 228. 

В ПРОГРАМІ: 
Завершення плинів святкування 75-ліття УНС: 
1. Шамокін - субота 31-го травня 1969 р. 

. ' 3 по по.і. — Відкриття Пам'ятника Піонерам І 
6 по пол. — Ювілейний Бенкет. 

І?і'Лейквуд Парк, Варнеевіл, Па. 
Неділя. 1-го червня 1969 р. 

1 -Цілоденний Фестиваль. 
Ювілейна промова: Догг . Реймонд Ьродерік, 

.?аст. губернатора Пеисильвенії 
У Зборах візьме участь: 

i'iot'un Лисогір 
головний иредсідмик УНСоюзу 

Д р участи в Зборах запрошені також всі Члени 
"УНСоюзу та широкий загал Українського Гро-

мадякетва цілої околиці. 
г. а ю в і к м. гі-літош с. МАЗУТ 
секретар голова OK містоголова 

to 

ДО серед соток тисяч сппло-
тнх дорогоцінних збірок fe 
країиіки були також apxi– 
и із гебряїки. Він ластаиоВ' 
іясться над дивним дЛігом 
бставии: вночі 26-го ЛИСГО-

іаДВ, коли внбухла чергова 
^̂ ;̂ кrжa в Юріівському собо-, 
рі вогонь охопив також Ве- культура окупованої 

Можна сміливо тпердитц, 
що Гюлкшеаицькн ..демокра-
тія" супроти ^нкріпаченої 
^країни ні в чому не ріп-
Иігтьітт від царської, деспотії. 
Кремлівські м о ж новладці 
сліпо продовжують ЗЛОЧИН-
гіі діла московських царів, а 
у дечому навіть багато їх пе-
рошікінли і:і одною метою: 
затерти всякі сліди високої 

укра-
лнку Синагогу в Одесі. знн-іїнськоі території. 

28-иА КУІ'ІНЬ УІЮ-іа ,ЛМКЛЬШІЧКІІКИ" 
,гЬїитьгя гумною вісткою а Членами Куіигия 

та Громидяні'тивм, 
що в ІІРДІЛІП. 4-го тратт 19в9 унп:у 

помер трагічиою см^пи) ЧЯВН иашого Курпия 

UL1. СКН. ДОВІР'Я. БЛ. П. 
ДМИТРО ГАРГАЙ 

ПОХОІЮН пІдВупгя я середу, 7-го трішіш 1960 р. 
:і ИРІИСВИ св. .Миколни в Нінті-Гн:у, Н Дм. 

ВІЧЛЛ ЙОМУ НАМ'ЯТЬ! ":^.:.'-L–: ” 
шшшшшшшшшшшшшшшшшиштшшшшяшт 

шт 

Замість квітів нн свіжу могилу 
Нрсамлсптн Головної Ради Наукових Топлржтв 

їм. Шгвченкв 1 Голови Американського ІІТШ 
є. І. її. 

проф. д-ра РОМАНА СМЛЛЬ-СТОЦЬКОГО 
іш ij.il НТИІ в ДСА 

окладаюті ?(У.О;І долнрів 
Аті-ис, Огайо Д-р Люї.іа 1 д-р Свгсн ОЛГКЛІЧ'ЬКІ 

Замість квітів па свіжу могилу 
Пркіидента Г'ІЛОІЧІОЇ Ради Наукових Товпригти 

їм, Ші'іімі мі:.і 1 І”о.топи Алк-рикаигЬі:ого 1ГГШ 
СЛ. ІІ. 

проф. д-ра РОМАНА CMAv'lb-СТОЦЬКОГО 
сілаллі. 10.00 доларів 
на цілі НТМІ я 3(:Л 

Вашингтон. Д. К. о. дгкап Юрій ГЛ'ЛКЯ 

ЮЕ ЗОЇ 

УКЙВІИСМСа Православна ІІарагрІи 
(.В. АНДРІЯ у Вашингтоні. Д. К. 

замість КПІТІП на свіжу' могилу 
6л. п. МАРІЇ Т А Р А Н К Н К О 

.їложнла на Фонд Цсрклн-Ппм'нтннка в Г. Тіавіїд Бруку 
Зо.ОО ,^оляї^в. 

а , 
ІН:ІІІОІЧІІІІ Родині Нот:іпіі'м. складаймо 

глибоке співчуття. 
ВІЧНА 1П НАМ'ЯТЬ! 

За Парафіяльний Уряд: 
Оля Мяту.га. секр. Кость Варварів, гол. 

І 
Субота,. 17-го травня 1969 року 

Год..8:30 вем., в декорованій .талі 
GREEK CHURCH HALL 

510 Linden Pi., Oranjre, NJ. 
Оркечггра В. Гірняка. Вутрет в заряді ВГТ. Паль 

О С К Р Е Д О К СУМА в Н Ю А Р К У , Щ. Д ж . З А Я Р О Ш У Є НА 

ТРАДИЦІЙНІ ТРАВНЕВІ ВЕЧЕРНИЦІ 
ТА ВИБІР КОРОЛЕВИ ВЕСНИ ЗПОМІЖ КАНДИДАТОК МОЛОДЕЧИХ ОРГАШЗАЩП 

Всі місця при столиках резсрвовалі і то-
и у просимо овосчаоно замовляти особис-
то в домівці Осетредку або телефонувати 
кожного дня під 7 до 9 печ. Т Р . І . S72-985R 

ч—шт 



' Г --f. ,^ С?ВО^бДА, П',йТгЙІЦЯ, ^го ТРАВНЯ iftft 
1 ” ІГ І І ' І М І І 1 іи й 

У нас, у Філядельфії в лягли вийшов 
ПІДРУЧНИК д л я ДІТЕЙ 

„ Р І Д Н Е С Л О В О " Тривога за долю молодого 1 дома великих зусиль своїх 
покоління на чужині віс з батьків (школи в Америції 
сторінок нашої преси, вона! мають високі оплати) забу- Лондон. - - Найновіший 
не перестає бути темою що-івас, що не в усіх країнах підручник ироф. Марії Дей-
денннх розмов, темою кон-1 навчання приступне для 
ференцій та доповідей. Особ-І всіх! Забувас, що в одній 
ливо тоді, коли розбещена' шостій частині світу, в т. зв. 
свободами молодь кидається! соціялістичних країнах лише 
на власні школи, нищить ре-,на нетривкому папері конс-
манент, книгозбірні, реєст-j титуції - навчання для 
радінні картки, бешкетуєJ всіх! Що для високої освіти 
проти власних вчителів та: там замало високих оцінок 
законів школи. Коли моло- та рекомендації! партійних 
двм бешкетникам все це без- організацій. Там ще треба 
карно минається, коли в обо- мати заслужених батьків і 
роні нападників стають за-іто (це найважніше) MOCKOB– 
кони акаделіпших еаобід. ської'національности! 

Тоді батьки української 
молоді завдають собі питан-
ня: хто ж виховував моло-
дих нерідко здібних людей, 
часто стипендіянтів високих 
шкіл, хто виховує „квіт на-
ціҐ^ коли вона, ця надійна 
зміна завтрішнього дня, сві-

і П р а ц я 
ИП.Г WANTED МЛІЛ 

MEN 
д 

Expanding surfboard mig. ned-ч 
men. Experienced auto poliHb– 
er, fiberglass, hand lay-up men, 
^atnnet makers and carpenters 
for .shaping. Top craftsmen re– 
quired-Will train. Liberal bene– 

fils. tiood opportunity for 
advancement 

SlTRP-ЛВТ MFG., 1NC. 
SS6 Went industry Court 

Deer Park, L.1.. N.Y– 

WASTE Oil, 
REFINERY OPER-S 

A company involved in the! 
'development of F e d e r a l 
Water Pollutlpn Abatement І 

'Program aeeks waste oil 
processing operators with j 

І plant and maintenance ex– 
perienee. Apply 

N A T I O N A L O I L 
R E C O V E R Y CORP. 

Hook Road A Commerce St, 
Bayonne, NJ. 

Write ОГ Call. 437-7SOO 
Mr. K. Urguhart. 

' Project Engineer 

Українська молодь на чу-
жині, за Дуже невеликими 
виїмками! мас природний і-
мунітет проти дивовижної 
,,революційностн". Цьому і-

1 муиітетові служать молодечі 
організації - Пласт, СУМА, 

; ОДУМ, МУН, внховннки я-
І ких намагаються впоювати 
підлеглій їм МОЛОДІ інші іде-
алн, інші напрямні в житті. 

Дуже успішними у ВИХО-
ванні молоді, - це всі роди 
мистецтва, а музика, спів, 
танці успішно допомагають 
нейтралізувати впливи упа-
дочних течій чужої вулиці. 
Зідрмр, що озброєні талаи-
том дцрнґеата чя балетмай-
стра, внховннки успішніше 
діхггь на молодь від тих, що 
посл^ут”ов'утотьс'я ,сухям ,мате-
ріжлом теоретичного знання 

Я хотіла б зверйути ува-
цу на філадельфійський від-
дгл ОДУ”^І, що зумів зорга-
візуватіг "невелику, але яку 
гарву капелю бандуристів, 
мішаний х”ор та балетну гру-
пу „Волошки". Капелю ма-
ли ми нагоду не раз подив 
ляти: на першому студевт-
ському святкуванні Круг, на 

ALUMINUM FOUNDRY 
Needs Molders and Helpers. 

ІАРРІК at , 
George L,.MfSHje Foundry Co. 

244 South Road 
Bedford, Mû H– 

СТОЛЯРІ 
і ФОРМ AH 

FOWftHa, гтостіяпа праця. 
Праця в New York City. 

L Lower Westchester. 

тії e-ofcpo 
EXP. MOVERS 
І DRIVERS 

HELPERS 
- t -, - і к , , 

Unrun Wares . 
. a ' 

Call 
(617) 876-9054 
if Experienced 

U Праця (І 
І H E L P W A N T E D F E M A L E І 

EXP. FLOOR LADY 
Mu t̂ be. abK' to raake a qom– 
plefe areas A instruct opera-
tors for neml section work. 

Steady, nice working condl– 
- Hon.s. 

Fair Maid MIR., Ce. 
4 (hureh St–, Bound Brook, NJ 

Call (201) ЗЛ6-0ОЗО 

Г О С П О Д И Н Я 
і К У Х А Р К А 

з мешканням a(Jo без, добра 
олатня, ТІ.-ІЬ!.ІІ жінка в зріло-
му віці, ддск. умовний праці. 
Park Ridge Rest Home, ІЗ 
Broadway, parkridge,, NJ Го-
логитиоь особисто (або тел. по 
2-ій ПО ffiflt (201)' 391-7040. 

ПОМІЧНИКИ 
Потрібні робітники до будови 
аакаціАиип домів у New Eng– 
land. Знаменита платня. З npa– 
цею зв'язано подорожування. 

Тел. 9 рано до 8:30 веч. 

ІЧ; (вИ) 763-2141 
WEIGHERS 

.JBTJTT W E L 0 E B 

f І to weld band saws. 
AUjo BBAZKB for brazing 

carbide tips on saws. 
TRAfXEES ACCEPTED 

Good pay and benefits. Steady, 
( t i t ) 226-4180 
АВТОКОДИ 

d -– і . - ' 
s влаоиям'"station wagon" або 
еавтажням автом. для місцем 
них Достав Висока комісова 

винагорода. 
244-8522 

ДРАЩВННКИ 
ДО ТОВАРОВИХ 

МАГАЗИНІВ 
9 Денна ши(рта. 

8 А.М. to 5 P.M. 
5125 на тиждень. 

В Автоматичні иідвижюд. 
т 12 платних снят. 
Ф Щедрі бенефіти. 
б хвилин від Triboro Bridge. 

Тел еф. 

Тел. MR. McKfLLOP 
993-2714, Ext. 223 

SUPT. 
ПОДРУЖЖЯ. Досвід. Тв пов 
буд. у Мянтатані 1 бШл 80 ву-
лкоі), g в олива, пггучпе .хол. 
т- doornmn 4 porter. Платня 

після умови -jh 4 кімн. устат-
кува9ня, телеф. від пон. до 
суботи Ю-4, ч. тел. TR 4-0400. 

Ottiee 
Openings in Our New 

iMaspefh Office 

C ^usolidat44l 
^ l e r e h a n d i s i n g 

—f Needs — 
SECRETARIES 

BOOKKEEPERS 
CLERICAL 

Apply, in Person or Call 
59-50 Queens Midtown 

Expressway 
Maspeth,,MX 894-5150 

Business В 
fiR Opportunity 

ОДИНОКИЙ 
ТХ)ТТЛЬ-РКСОРТ 

в SULLTt'AW COl'STY. N.Y. 
У(КраІнська околиця ^ украгн-
OU;OTO церієвою. Пряміщмтя 
понад 100 осіб. ГІрнвлг. ооеро. 
W0 сидячих місць в „кокте^л", 
лаолов. тоісу Й р. Доскри. 
клінсТеля,”ІОО аіср.' Ь 3-ма tro– 
токами,. пов. влашт^ання 1 
тепер в обороті. лаАсенс на 
лікер, добр. дохід, ЗА детайля-

ми Frank Halnzl 
BarrrvUle, N.Y. 

SCHOOL GU1DE 1909 

SACRED HEART 
SCHOOL 

R E S I D E N T S C H O O L FOP. 
BOYS. 

GRADES 4 TROUGH 8 
APPLY 

BROTHERS OF THE 
SACRED HEART 
A V D O V E R . M A S S . 

KO з Австралії - - читанка 
для дітей ПІД наг. ,,Рідяй 
Слово", вже вийшов з дру-
ку, про що повідомила кни-
гарня Союзу Українців У 
Великобританії яа сторінка^ 
,,Українсько! Думки" з 27 
березня. Це читанка дл^ 
найменших, які тільки засг 
воіля буквар та аавчилис^ 
бодай поволі самостіЛяо чкг 
тати. Авторка закінчила цьої 
го року, перед ваяскою'Хв^-
робою, працю над хрестома-
тіою для старших дітей. піД' 
ручником під назвою „Про 
що тирса шелестіла". 

святі 50-річчя національно! 
Р Є В О Л Ю Ц І І , В ЧИСЛеННХХ BHC-

т)7іах між іншими націо-
нальннми групами на Ріттеи-
гавзсквері та в Темпл уяі-
верснтеті. 

22 квітня ця група під про-
водом свого вчителя. дпрн-
гента й ентузіяста інженера 
Петра Гурсьногч їздн^влеДо 
етеіітового університету в МІ-
ствчку Гласборр,.з К0ЧЦ?Р-
том. доповіддю про Україну, 
ілюстрованою проглядками 
з недавньої подорожі по на-
шій Батьківщині амернкан-
ського професора. 

Капеля під орудою Петра 
Гурсьного відспівала чотири 
народні пісні, зміст яких по-
яснювала студента Ліда Го-

Реда ґуе В. Соха я 

.Атлас' КАЛ ЕНДАРЕЦЬ ЗМАГАНЬ і Юнаки: „ Л е м " 
УКРАЇНСЬКИХ КЛЮБІВ 0:4 

: „Криля"—^,Тятри" 4 : 1 , 
„Чорноморська t?N" Ню- Доркзт:: .Левенята" -

арк - „Сшцгтяс" ФЬя-j ФЬгге Рамс 2 : 2 . 
де^ш^я, мвст^цікі змагання 1 ^ІвявЕЯПяГ--– „Табор" 0:1 
АнернкансьноГ '(рутбодьної j t 
Ліґи відбудуться в неділю, Чикаго, 27-го квітня. - В 
1І-ГО травня о год. 2.30 по шостих змаганнях 
полудні на гршіі стадіону 

зайняла трете місце Першої 
Дивізії з точками 7:5 і від-
ношенням воріт 7:7. „Леви" 
мають тепер добру поміч і 
оборону та 17-річного воро-
таря Вадима Мишалова, 
завдяки яким здобувають 
перемоги. „Левам" треба оД-
нак кращого нападу, щоб 
менше комбінував, а нато-
мість більше стріляв по во-
ротах. Варто тут згадати, що 
в „Левах" грають тепер два 
юнаки брати Миша лови: во-
ротар Вадим, народжений 
1952 р. в Чикаго, і на лівому 

ВЄСНЯНО- крилі його брат Євген, паро 
го сезону зустріли „Леви"' джений 1953 року в Чикаго. 

Дж. Ф. Кеяявді прк Дей От. ясидівську друишну ,ДІака- Оба вони с вихованцями 
і Гаррісоя Евкю'в Гаррісояі,Гбі", в якій, грають самі ко-1 ..Левів". Склад „Левів": Ва-
К. Дж: :' ' ' j люмбїйцї: "” Сподівання, що Дим Мишалів. Медина. ЕлІ-

УСК ІІю'Норк - Яж?-”Лявн" здобудуть легку ле- яшевський, Гваник, Компані. 
Ум^,ЛЬ ШШ^^Ш^МІ тЩ. М справдилися, бо Дижурко Козій. Кампос, 
змагання „Великої Десятки"і колюмбійці виявилися дуже , Н.кОлов, Р у і 3 , Євген Миша-
Німецько - Американського!скорою дружиною з доброю ЛІВ^ і Суховеремсий 
Футбольного Союзу ,ідбу. І л ітею нападу та дуже доб. ' 
діться в неділю,'11-го трав-;рим воротарем Амеріго. я-
ня 1989, о год. 2.30 по по-^Ь, між іншими, виловив 
лудиі на грищі Метрополі-!Два дуже сильні стриїв Іва-
тен Овал у Маспет, Н. П.Іника в бравурний спосіб. 
На цьому самому грнші о 1 Ці змагання вели обі сто-
год. 12.45 перші змагання j рони швидко та завзято, і 

вони були перервані на 75-
ій хвилині, на чому й закін-
чилися, кіоли змагун „Мвка-
бі" копнув суддю. Причи-
ною і цього, порахунку було 
рішення судді стріляти до 
,ДІакабі" карного за фанль 
на карному' полі. Одинокі 
переможні ворота змагань 
дляЛЛваія" здобув Кампос 
на 69-ій хвилині гри, вико-
ристовуючи впевнено кар-
ний удар. 

До цих змагань виступи-
ли .Леви" з новим центром 
нападу Дмитром Ніколовим, 

юзівці В програмі зустр,чі j 24-РІнним болгарином, який 

„Великої Десятки" між 
„Дойчунгарн" і ,,АДитрахт". 

- . ^ Т р і Ц Ж Й ^ ' ^ т г ^ ^ и "” 
„Дерто0 Вашингтон, мисте-
цькі змагаяня Америхаясь-
кої Футбольної ЛЬгіі від6у-
дуться в яедЦю, ^ l v o траа-
ня іШ, f9 год. Z;Uk no по-
лудні на грнвді; ,^Цартс" у 
Вашингтону. Д. К. 

Весняна зустріч Кариатсь-
кого Лещетнрськогр Клюбу 

Резерва „Левів" віддала 
несподівано одну точку ре-
зерві „Вісли" в зустрічі, я-
ка закінчилася нерішеною 
0:0. В трьох грах здобула 
досі резерва 5 точок. 

Сумівські „Крила" зремі-
сували 2:2 з дружиною Ли-
товського СК. Ворота для 

шені і одну поразку, яка да-
ють у висліді 5:5 точок і 
8:8 відношення воріт. „Кри-
ла" займають тепер п'яте 
місце в Першій Дивізії. 

Юнаки „Левів" програли 
перші змагання сезону з ю-
наками „Атлас" з рахунком 
0:4, але зате краще пописа-
лнея юнаки СК СУМА „Крп-
ла", які перемогли 4:1 дру-
гу українську юнацьку дру-
жину, а саме СК СУМА 
„Тигри'" й.Борнсайду. тобто 
з далекого півдня Чнкаґа. 

.Левенята" здобули одну 
точку від німецьких ровес-
няків ,^Фіхте Рамс" в зустрі-
чі, яка закінчилася з внс-
лідом 2:2. Ворота здобули 
для .Левенят" Карпа і Ми-
цавка. 

Найменші футболісти „Ле-
вів", яких називають „Ле-
венятами", програли 0:1 із 
дружиною ,,Табор". Ворота 
впали до них в останній хви-
лині дуже цікавих змагань, 
що їх треба все таки вважа-
ти успішними для „Левеня-
ток". 

Ряди членів прихильників 
покинув бл. п. Микола Вин-
ниченко, великий любитель 

„Крил" стрілили: Процьків!футболу, якого два внуки 
і Чернюк. Після 5 гор ма-
ють „Крила" на свому кон-
ті одну перемогу, три нері-

змагаються в дружині най-
менших .Левеняток". 

П. Головатий 

Ш U e a l Es ta te й 

Ню Иорк та Тоаарлаячіа.Ук-
ловаш, а танечний ансамбль раінських Інженери відбу-
„Волошкн" відтанцював де- деться в суботу і неділю, 7-
кілька танців. Цей балет ве- го і 8-го червня 1999 яа Со-
дуть дні панночки: відома юзівці В програмі зустрічі 
діячка Зоя Граур та Таяя ,нутрішньс-к^побові 5нконі W P U f o w .в В клясіДОрос-

J m S Z (початок в с у б о т у . ^ Волгарсько. Футбольно, 
о год, 11-ій рано), с п і т ь н а і ^ В я високий 
вечеря і забава. Докладкіпи „ ? З Ж п а І ! 
інформацЦ будуть ш пода-
ні в оголошеннях ' „Сво6о-
ди". 

' - о -

ний міщанки иолодечия:.'хбір гри ( 

К О Л И 
Jnoflia 

іЧ^йййда 

власвнмавс-ч 
АВТОБУСОМ 

поу^ом ' 
ЯГТАКОМчя 
КОРАБЛЕМ 

всюди і завжди хоронить 
і Хіле 

окцийентрйв 
грамота; 

ОСЕЛЯ „БШИИ дат 
"WHITE HOUSE" 

' І ' 

We are hiring skilled help dee– 
plte ruraora of Liyoffs ft cut і 
backs in some industries. Tra– j 
dltionaJ work schedules, mlni– І 
mum 45 hour week Excellent 
ft continually increasing bene– 
flts. Concentrating in nnn de-
fence' work. We are on equal І 

opportunity employer 
let сіами all nround 

MACHINIST 
Coulter Si Mr-Kenzie Machine : 

S5 fTnlon Avenue 
Brldgepprt, C0BBvJSOS,235.-2aJli 

4 иялі від „Союзівки" нішаЛма^ кімітатк Для поЄтіЙ-
ного провадження госгтоднркн. Кожна кімй'ата нас ttyx– 

ню, ледівку і прііватну лазнвчку. ...г .- -

По інформації звертатись: - -"''ї--; і , 
С Т Е Ф А Ш Я К Р Ю П І І Ц , К А "WH1TE HOtJsfe" 

Accord, N.Y. 12404 Tel.: . ( 4 Ц М 2 8 - 2 3 і ! 
в HJO Порку (212) TU 6 - 5 ^ 

11̂  

^ 
РБАЛЬШСГЬ І З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 

ДОМИ НА ПРОДАЖ 
в гарних, чистих, спокійних околицях 

F L U S H I N G , BAYS1DE, WH1TESTONE 
BEECHHURST, FRESH MEADOWS 

DOUOLASTON, L1TTLE NECK 
ЗАГАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(GENERAL 1NSURANCE) 
ПОДОРОЖ В УКРАШУ ТА ВСТХ 

гаїннх КРАЇН. 
Одиноке українське бюро цих справ 

у Flushing, Queens, б 
S C O P E A G E N C Y 

ДМИТРО ГОРБАИ 
ВЛАСНИК 

Телеф. 357-5400 
192-12 NORTHERN BLVD. 

FLUSHiNG, N.Y. 11353 t 
Денно від 10 до 7 веч., неділя від 11 до 5 веч. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 

fc^w^. 

'; 4 С У В О Т А ; 
nlq-ro ТРАВНЯ 1900 р. 
гФІЯЯДКЛЬіМЯ, П а . Зничай-
і,.'. икгКісяЧя) ^Юйрн Т-на ,Аїир 

Ї
- 324:--Відд. .о год. 7-ій веч. 
Іроситьсзі чи. npKfijTH 1 вгі-

рівнігти ?алеглі вкладки. -
І. Сгрук, се^ф. 

Н Е Д І Л Я , 
11-го Т Р А В Н Я 1969 р. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, На. Збипаи. 
нй Чл. 'вкладок Т-ра Дш'с-
Tfcp - 4 3 0 Btan– як слідус: 
-Ц травня в Тризні від год. 
-1.-3 по пол.; 18 травня від 
П:30-1;30 ио пол. в Укр. 
Кліобі на ФраНк.тін иул.; 24 
травня в Укр. Клюбі ори 23 
І Bpaaif нул. від год. 7-9Jot 

j ,дівч Діроч:нться 'Li, прігв^тн 
і; вирівняти залеглості, 

'Управа. 

sa; шш 

ЛОВБАСНЮХ АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 р. Тел.: AJL 4-8779; AL 4-8717 

НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 
286 Е. 10th Street New York, N.Y. 10009 

БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВТТУ; 
ВСЯКІ ІМІҐРАЦГОНІ СПРАВИ; 
ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ І АЗП; 
МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Чі: 

Юра КОВВЛСНЮК-ШУМЕИКО Антін ШУМЕИКО 
ВІДКРИТО: ЩОДНЯ до в-оі 

ПОНЕДІЛОК до 7-ої 
СУБОТА До 12-ої 

^ 
"здс-– ^акг', ux. 

ФІЛЯДКЛІ.ФШ. На. Збори 
І Т-ва Єднісп. - івз Відд. о 
і Мд, lrlft по цол. н домі Го-

рожші. 847 ,N. FTimkUn St. 
-Чл. вкладки 'повинні; бутн 
вирівняні до 25 кожного м1-

, УЇИГОД. '-г С, .Фнлнк, фіи. се-
' кретарг 

КЛІВЛЕНД, Огайо. Місячні 
1 зоори Б-ва св. ал. Петра і 

'Павла -г- 102 Відд., зараз 
-' по співані ft Сл. Божій о год. 

її:30"ранку в церковній за-
,Щі св. Иоса^ата, 5720 State 

; ІЦ!,'Parma, Ohio. -^ 1. По-
поаич, пр?дс, І. Згута, кас, 

( МІ ВобеЧко, секр. 

ДГГРОЙТ, M!IBL Міеячні збо-'І 
рК Т-ва Запор. Січ — 75-нй І 
Відд. о год. 1-ій по пол. в j 
УНДояІ при вул. Мартин. І 

: Хіросвться ял. прибути, і 
' вярівнятн свої залеглості. іч( 

-С.,Леськіи, рек. секр. 

З С С ZXXZ ZXXL 

Питайте у всіх 
книгарнях за 

Щ книжкою 

ПОВСТАНСЬКИЙ 
ЗАПИСНИК 

І Автор 

М И Х А Н Л О 
Д А Н И Л Ю К 

- лікар, журналіст, гро-
мадський діяч — пред-
ставлче визрівання націо-
ональної свідомості! на 
Волині, прихід окупантів 
- советських 1 німецьких 
- і боротьбу проти них. 

Для багатьох розкриває незнану панораму героїчних дій 
українських повстанців на Крем'янеччині в рока" 1942-43. 

288 сторін друку. Ціна J3.50 в м'якій оправі. 

"SvOBODA" 
81-S3 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

11 Різне 11 
Українсько Висильове Бмрв 

ROMAN PARCEL SERviCE 
141 2nd Ave., New York City 
Tel.: OR 5-7430. - Висилаємо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1ХАРЧА-
МИ в УКРАЇНУ 1 до ОССР. 
Приготовлено ввлякий вибір 
матеріалів і різних товарів на 
висилку для рідних по дуже 

дешевих цінах. 
Уряд, год.: від понед. до губ. 
8:30-6, неділя від 10-2 по пол 

З Real Estate S 
2 1 L 1 0 U U - 100 х 100 

Кількд ХВИЛВН від осолі ,.Bep– 
ховниа". P(jrt Jervw, N.Y. 
Обидві ПЛОЩІ аа JSOO.OO або 

5450.00 кожна. 
NlkoUky G. 

21 Shyvlew Dr. 
Poujfhkeepsie. N.Y. 12603 

Новий 6-кімнатний дім. З мо-
дерним огріванням, на 9'2 
акрах землі, чуд. красвид. 
Ціна коштів будовн. 

50 акрів землі, великий фронт, 
Ціна 515.000. 

Tel. Kerhon!uon (914) 626-7692 
STEPHAN OLEKS1W 

Licenced 
Real EMtate Broker 

Rock Haven Rd. P.O. Box 348 
Kerhonkiion. N.Y. 12446 

Ф Farms St Country 11 omen 9 

З А Н А Й К Р А Щ И М 
КУПНОМ 

ПОСІЛОСТЕП 
ВСІХ Р О Д І В 

Корр of Kerhofikson, N.Y. 
(914) 626-7500 

11 Funera l Directors Ц 
Theodore WOLlNNlN,lnc. 

Директор 
Похоронного Заведеши 

123 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. (в) 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL SERviCE 
4221 PARK AvENUE 

BRONX, N.Y. 10457 
(near E. Tremont Avenue) 

Tel.: 863-2475 
Д и р е к т о р 

ПОГИФ СКНКОВСЬКИИ 
Завідує влаштуваплям no– 
хоронів в каплицю, поло-
женнх в кожнім районі м!о-
та. Похорони no MltrtMBJTb– 

них ціпах. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займасться Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-
ра Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

JOHN BUNKO 
L'krninlnn Funeral Director 
(Formerly of East 5th St., 

Now York C l t v i 
N O W A S S O C I A T E D W I T H 

METROPOLITAN 
FUNERAL SERviCE 

INC. 
191 Ave. 'A' (Cor. 12th St.) 

New York, N.Y. 10009 
15nsinc4s Phone: G74-3G30 

Home Phone: 274-0629 
C H A P E L S A V A I L A B L E I N 

A L L B O R O U G H S 

LYTWYH ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

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


