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АСТРОНАВТИ З „АП0ЛЛ0-14" ВІДБУЛИ ДВІ ДОВГІ ЕКСКУРСИ ПО ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ І, 
ВИКОНАВШИ ЗАВДАННЯ, ВЕРТАЮТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ. - ПРИЗЕМЛЕННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 

У ВІВТОРОК 9 ЛЮТОГО ПО ПОЛУДНІ 
У Ню Йорку помер відомий педагог 
і скрипаль проф. Володимир Цісик 

: Нп Йорк. — В дорозі до 
шпиталю пізнього вечора у 
неділю Т-го лютого 1971 po
tty помер, очевидно, внаслі
док серцевого удару відомий 
музичний педагог і скри
паль, колишній професор У– 
країнського Музичного Ін
ституту, в Ню Иорку сл. п. 
Володимир Цісик. Смерть 
забрала його на 57-му році 
вжиття. Напередодні відходу 
проф. Володимир Цісик роз
почав свій концерт в супро
воді доньки - піяністки Ма
рії Цісик в Українському Ін
ституті, Америки. В дбайли
во виданій програмі були за
значені твори: Г. Тартіні, 
М. Фоменка. а в другій час
тіші концерту — твори ще 
огіятьрх композиторів. Але 
Slice І. в– Першій частині кон
церту, наповнена слухачами 
.звля під кінець помічала не
сподівану непевність скри
паля, Якому доля судила 
той виступ останнім у жит
ті. В кінці першої частини, 
після Ґ . Тартіні, сл. п. Воло
димир Ц/сик виконував Сю
їту ,.Стюгади з дитинства" 
Мижоля Фоменка, і після 
частини „Колискова" з ним 
стал(х)ь погано. В супроводі 
Дружини Іванки, донькн-пія 

Володимир Цісик 

ністки Марії та молодшої до
нечки Квітки, проф. Вол. 
Цісик вийшов на другий по
верх в окрему кімнату. На 
схвильоване запитання пре
дставника „Свободи" в чле
нів родини, іцо сталось, від
повіли у формі припущення, 
що мистець напевно легко 
нездужає, бо перед тим його 
дружина важко хворіла на 
грипу. На шкоду Родині і 
всій укрїнській громадіЛпри– 
пущення не справдилось, бо 
в дорозі до шпиталю сл. п. 
проф. Володимир Цісик по
мер. Був довголітнім чле– 
номном УНС, Відділ 457. 

г.. Гюстон. — П'ятниця 5-го 
і субота б лютого були дня
ми НОВИХ не переверш шшх 
досі досягнень 3 е д н а н и х 
Стейтів Америки в завойову
ванні Космосу. Причаливши 
успішно на Місяць у п'ятни
цю 5 лютого ранком, два ас
тронавти із залоги ЗСЛ -
капітан Шепард та комодор 
Мічелл, відбули ще цього са
мого дня чотири і півгодин
ну екскурсію по його повер
хні, досліджуючи оточення і 
місячний ґрунт, перевгдячн 
доручені їм експерименти, 
збираючи для перевезення 
на землю зразки місячного 
грунту і встановляючи" на 
поверхні Місяця порушува
ну атомною енергією науко
во-дослідну стадію, яка пе
редаватиме вже після їх від
лету з Місяця — дальші ін
формації про місячні стря– 
сення І силу та рух соляр
них вітрів. Вже перше, що 
передала ця стація на зем
лю був відгомін кроків ас
тронавтів по поверхні Міся
ця. Відбувши першу свою 
екскурсію і завантаживши 
на свій місячний вегікул 
зразки місячного грунту, 
Шепард і Мічелл вернулися 
до своєї кабіни і відпочива
ли для дальших завдань. В 
суботу ранком вони переве
ли другу екскурсію по Міся
ці, проте ж ІЗ заплямованого 
Для них виходу на узбіччя 
Кон Кратеру вони зрезнґну– 

DAMEHT ПРАЦІ ПОВІДОМИВ, що в місяці 
січні, вперше за багато місяців, трохи зменшилось безро
біття. Все таки в січні ц. р. в ЗСА було 5.4 мільйона без
робітних, що є найвищою кількістю за останні 10 років. 
Секретар Праці Джеймс Гадсон висловив думку, що на
віть невеликий спад безробіття в січні с доброю Познакою 
на майбутнє. 

іВДК СОВСТСЬКІ КОРАБЛІ ПЕРЕБУВАЮТЬ в доро
зі до Куби, між ними й один корабель - тендер для підвод
них човнів. Два інші кораблі — це крейсер з керованими 
На віддалі ракетами і торгове судно. За рухом совєтських 
кораблів стежить американська охорона. Совстська радіо– 
телефонічна агенція ТАСС повідомила, що порти Куби 
мають відвідати ,,в бнзнесових справах" кілька совєтських 
Кораблів, 

ДЕЯКІ ДЕЛЕГАТИ ДРУГОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ В БІ
ЛОМУ ДОМІ, присвяченої проблемам недоживлення чи й 
голоду в, ЗСА, критично висловились на адресу адмініс– 
ірадц президента Ніксона, вважаючи, що вона замало по
слідовна й не досить наполеглива в розв'язці цінї пробле
ми. Однак, більшість із 79 делегатів підтвердили, що за 
останні 14 місяців у поборенні недоживлення серед час– 
тинн населення країни вже с „справді важливий прогрес". 

УРЯД ПРЕЗИДЕНТА НІКСОНА ОПРАЦЬОВУЄ 
П Л Я Н І За яким частину батьків, що мають на своєму ут
риманні дітей і мають часткову працю буде позбавлено 
права Яа допомогу соціальної опіки. Дотепер безробітними 
вважаються н такі батьки, які працюють до 35 годин тиж
нево. Топ ер ця категорія мас бути скорочена. 

ОДИН ІЗ КОЛИШНІХ СПІВРОБІТНИКІВ ЕФБІАП, 
Федерального Бюра Інвестигації. Джон Шов подав до су
ду te'.fmpo і виступив з критикою його керівника Едґара 
ryBepa`.`Hs запитання про що справу. Е. Гувер відповів. 
ЩО, ВСІ закиди безаідставні і що він на все дасть відпо
відь, перед судом. , 

У С В І Т І 
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОВІДОМИВ УРЯ 

ДН dbOPY Англії і Франції, що ЗСА готові до того, щоб 
наступній п'ятниці розпочати попередні дискусії над проб
лемою гарянтій Чотирьох Великих для замирення на Се
редньому Сході. ЗСА вважають, т о нсмас більше потреби 
вичікувати дальшого прогресу в переговорах між арабсь
кими Країнами та Ізраїлем. 

РИМСЬКА ПОЛІЦІЯ МАЛА ВІЮЧІ СУТИЧКУ в цен
трі міста а лівими демонстрантами після того, як ліві де
монстрували проти так зв. ф.:шнетівського насилля. У де
монстрації, організованій комуністами уряд заявив, що він 
буде поборювати всякі прояви нео-фашизму в країні. 

В СТОЛИЦІ ПІДИ НЮ ДЕЛІ ВЖЕ КІЛЬКА ДШВ 
відбуваються студентські демонстрації. Студенти обкидали 
Камінням вфШКіпї кінний відділ поліції. Демонстранти-ін– 
дуси протестують проти викрадення літака двома кашмір– 
цямк. Студенти штурмували подвір'я н будинки Високої 
Щкістаяської Комісії, які захищала поліція. Між Індією 
і Лакістяном погіршуються відносний. 

Y- ЦІВНІЧНІП ІРЛЯНДП ТРІШАЮТЬ НЕСПОКОЇ в 
Белфасті. Там остатньо загинули англійський вояк і двоє 
цивільних. Представник англійської армії, що перебуває 
в тому, католицькому районі Ірландії, приєднаному до Ан
глії, повідомив, що вояки були обстріляні з кулеметів. 

АСОНДЯШЯ ЗАКОРДОННОЇ ПРЕСИ У ПІВДЕННО
МУ В'ЄТНАМІ запротестувала проти 6-тнденної заборони 
ебоку американського воєнного командування подавати 
будь - які вістки про воєнні підготовн поблизу кордону з 
ЛяооозІ. Вмбарго на пресові повідомлення було накладене 
з огляду на військові конечності. 

взли. щгб не внтрачуватк' 
своїх сил і часу, потрібних 
для відлету з Місяця. Після 
успішного відлету з поверх
ні Місяця, що відбулося в 
суботу о год. 1.49 по полудні 
східиього стандартного часу, 
і злуки із своєю командною 
модулею, що нею пільотував 
майор Руза, кружляючи в 
орбіті Місяця, астронавти | 
вже в повному складі своєї 
залоги почали свій поворот 
на Землю. їхній поворотний 
лет продовжувався протягом 
неділі й понеділка і на вівто
рок 9 лютого год. 4.04 на 
Тихому океані на 900 миль 
на південь від Самоа вони 
мають причалити. Контроль, 
на стадія у Гюстоні зааран– 
жувала на понеділок 8 лю
того, година 6.53 вечора, кос
мічну конференцію, під час 
якої астронавти із залоги ,.А 
полло-14" мали передавати 
свої відповіді на поставлені 
їм і переслані контрольною 
стадією питання. Виконав
ши свою місію на Місяці і 
з'єднавшися успішно із ко
мандною модулею, всі астро
навти і Шепард, і Міччелл, 
і пільот медулі Руза почу
ваються дуже добре. Успіш
ний лет астронавтів із Апол– 
ло-14" викликав широкий 
відгомін у світі. Папа Павло 
VI ствердив, що людина бу
ла досі володарем Землі І що 
вона починає ставати воло
дарем небес. 

ПІВДЕННО-В'ЄТНАМСЬКІ ВІЙСЬКА 
ВВІЙШЛИ ДО ЛЯОСУ, ЩОБ ПЕРЕРВАТИ 

ШЛЯХ ВОРОЖОГО ПОСТАЧАННЯ 

ПРЕДСТАВНИКИ 0Ш11 ЛЕМКО-СОЮЗУ 
МАЛИ ЗУСТРІЧ, СПІЛЬНО 

ІНТЕРВЕНЮВАЛИ В ДЕРЖАВНОМУ 
ДЕПАРТАМЕНТІ В ОБОРОНІ ЛЕМКІВ 

усунули, ізпроводу доипарти, 
Шь його"в помилках . 

і в загостренні грудневого „конфлікту" 
Варшава. — У висліді дво

денної сесії Центрального 
Комітету Об'єднаної Робітни
чої Партії Польщі, тобто по
льської комуністичної партії, 
що закінчилася вночі з 7 на 
З лютого ц. p., Влздислава 
Ґомулку, д о т еперішнього 
провідника польських кому
ністів і фактичного диктато
ра Польщі, усунено остаточ
но із проведу партії, позбав– 
ляючи його членства в наз
ваному ЦК. Під час крива
вих грудневих заворушень у 
Польщі Гомулка був поз– 
5авлений в дні 20 грудня 19-
10 р. становища генераль
ного секретаря і згодом ви– 
кнненнй із 12-річного Політ-– 
5юра. Владислав Гомулка 
очолював комуністичну пар
тію Польщі з 1956 року. На 
сесії Центрального Комітету 
ПОРП в днях 6-7 лютого 
його поставлено в стан обви
нувачення, закидаючи йому 
автократичне к с рівяицтво, 
стагнацію польської економі
ки, викликання кризи дові– 

р я між проводом і народом. 
Теперішній провідник поль
ської компартії Ґерек, висту
паючи з телевізійною про
мовою до польського народу 
в неділю 7 грудня ц. p., зая
вив, що Гомулці здавалося, 
що в Польщі виникла загро
за контрреволюції і тому ж 
він виспав був проти робіт
ників поліцію і військо, чим 
тільки загострив ситуацію. 
Сам Гомулка участи в засі
данні Центрального Коміте
ту не брав і не міг борони
тися. Партійні чинники за
являють, що Гомулка хво
рий. Одночасно з Гомулкою 
викинули з Політбюро двох 
провідних його членів Стані
слава Кг,цьолю, провідника 
ґданського комітету компар
тії та Іґнаца Логу-Совінсько– 
го, колишнього керівника 
Ради професійних спілок. 
Крім того з Центрального 
Комітету усунено трьох ін
ших його членів близьких 
співробітників Гомулки: Зе– 
нона Клініка. Болеслава Я– 
щука та Антона Валашска. 

Молодь Нюарку і Ірвінгтону вшановує 
Роковини Крут 

Нюарк. — За ініціативою 
і заходами Української Сту
дентської Громади в Нюар
ку й Ірвінґтоні, яка гуртус 
студентів Ратґерського Уні
верситету, Університету Сі
ток Гол, Університету Фср– 
лі-Дікенсен, Упсальського і 
Блюмфілдського коледжів 

клямація поеми „Крути" М– 
ІЦербака, що її виконала 
Анна Диднк, студентка дра
матичного відділу Ратґерсь
кого університету, і Ю. Чи– 
ровськин. Фортепіянові со– 
льо учнів Українського Му
зичного Інститут, Зірки Сте
бел ьськоі і Дозі Сигіди 

та інших вищих шкіл околн– \ збільшили помітно мистець– 
ці, молодь цих місцевостей 
вшанувала в неділю 7 люто
го ц.р. річницю Крутяись– 
кого Чину дуже вдалою ім– 
презою-академісю, яка три
вала 60 хлиннн і поодинокі 
точки якої слухала вщерть 
виповнена заля Українсько
го Народного Дому. Свято 
відкрив голова Студентської 
Громади, Юрій Чнровськин. 
Основну доповідь, що про
аналізувала історнчио-полі– 
тичне тло Крутянського бою 
вігголоенв член Громади, Не– 
стор Голннськин. Марта Же– 
ребецька з глибоким відчут
тям продекламувала поему 
В. Янева „Крути". Дуже до
брою була кінцева точка, де– 

кий харакТер вечора. 3. Сте
бел ьська грала два музичні 
твори: ,.Поема", О. Жука і 
,.Баркароля", М. Лнсенка. 
Дозя Сиґіда виконала ,Клнч 
до волі", Б. Лятошннського. 
Хор членів Студентської 
Громади, під керівництвом 
О. Ференц відспівав чотири 
пісні із стрілецькою та угпв" 
ською тематикою. Свято по
чалося фортепіяновнм со– 
льо аммернканського і укра
їнського гимнів, у виконанні 
3. Стебельської. Його закін
чено співом „Не пора, не по
ра" цілою залею. Гучними 
оплесками присутні виявля
ли своє признання всім ви
конавцям. 

Американські вояки впорядковують і щ^ихоторляють.для 
майбутніх операцій залишену В 1968. році 'амершеаиськнмл 
з'єднаннями леті-иську базу біля Кесаяь ^їдів^чнозахід– 
HbOMj- куті Південного В'єтнаму, звідки почалася, рфвя– 
зива південних в'єтнамців на Ляос, здійснювана Для при

пинення комуністичної шфЬтжп^ЦІІ/ І ' . 
- \ ' - ; ` ; ; - ' ,../ 

самооборони В^втнамської 
Республіки проти ко^уніс– 
тичних північю^'етрйамоь– 
ких агресор1в,!, A^pkitawtb' 
ке командування зі свого 
бокуM?iwmWhS\ЩЙал? 
яо, що i"artfc аткпДІ'на терйг– 
торії Ляосу ( йе. будуть' в^і ' 
шані не тільки американські 
військові частаЙи, але не бу
де там нйЦіім американсь
ких військовий дорадників. 
Американська авіяція, як і 
артилерія подужуватимуть 
акцію півд^внбнв'стнамсь– 
ких військ із ігівденно-в'ст– 
намської території - заяв
ляє американське команду
вання. В цьому повідомлен
ні дальше сказано, що таке 
становище оправдане з ува
ги на те, що "акція пшденно– 
в'стнамських військ в Ляосі 
мас за завдання ^допомогти 
охороняти життя американ
ського військового персона
лу в Південному В'єтнамі та 
приспішити в'стнамізацію 
війни". В політичних колах 
уважають, що президент Tie 
був дав президентові Ніксо– 
нові право останнього голо
су апробати цісї акції в Ля
осі. 

Тижневик ,:К а р патска 
Русь", що появляється в 
Ионкерсі, Н. Й., та є офіці
альним органом ,Демко-Со– 
юзу" в ЗСА і Канаді, в сво
єму виданні з 7-го лютого ц. 
р, широко інформує про зус
тріч представників цієї ор
ганізації та редакції газети 
із представниками Організа
ції Оборони Лемківщинн та 
її офіціального ергану 
„Лемківських Вістей", що 
відбувалася в редакції „Кар
патської Руса" 29-го січня 
п, p.. та про відвідини пред– 
стаяиків цих двох лемківсь
ких організацій в Держав
ному Департаменті у Ва
шингтоні 2-го лютого з 
проханням про інтервенції в 
хх)рові Лемків на рідній 
землі Та на переселеннях у 
Польщі. В зустрічі взяли 
участь предсідннк .,Лемко– 

Сайґон. У понеділок, 8-го 
лютого вранці, тисячі пів– 
денио-в'стнамських військ, 
при сильній підтримці аме
риканської авіяції і артиле
рії, вступили на територію 
Ляосу із наперед заповідже– 
ною метою перервати голов
ний шлях постачання з Пів
нічного В'єтнаму для воро
жих військ у Південному 
В'єтнамі. Про перехід на те
риторію Ляосу офіціяльно 
повідомив у короткому звер
ненні президент Південного 
В'єтнаму Нгуєн Ван Тіє, за
являючи рівночасно, що ця 
акція „є обмежена часом і 
розміром". Він запевнив, що 
Південний В'єтнам не мас 
жадних територіальних ам
біцій в Ляосі і також не ду
має в будь-який спосіб втру
чатися у внутрішні справи 
тієї країни. Півдеино-в'ст– 
намські війська відступлять 
з території Ляосу негайно 
після виконання свого обме
женого завдання — заявив 
президент Нгуєн Ван Tie. 
додаючи, що ця акція не с 
поширенням війни, а тільки 
,,необхідним актом законної 

Київська „Радянська Україна" атакує 
знову Святослава Караванського 

Київ. - Відомий із зібра-Jj 
них Вячеславом Чорноволом 
матеріялів, о п у блікованнх 
згодом на еміграції в книзі 
..Лихо з розуму", українсь
кий журналіст і письменник 
Святослав Каравінськнй, я– 
кнй був заарештований в 19-
65 році під час масових а– 
рештів на Україні і депорто
ваний для відсиджування 
свого 25-річного вироку в со
вєтських концентраційних 
таборах, із яких він був зві
льнений доречннцево, в 1960 
році, знайшовся знову ПІД 
посиленим обстрілом 
ваннх українською вида

мо вою 
совєтських г^от. В „Радян
ській Україні" з ЗО січня ц. 
року появилася за підписом 
„письменників" М и к о л и 
Клименка і Якова Радченка 
погромницька стаття п. н. 
..Зрадою таврований", в якій 
розповідається про ..зрадни
цьку" діяльність С. Караван
ського під час другої світо
вої війни і його співучасть в 
діях Організації Українсь
ких Націоналістів і. як зви
чайно ..співпрацю" із „фа
шистськими розвідками". За
кінчується ця погромницька 
стаття проти Караванського. 
який ще далі перебуває в у– 

Святослав Караванськии 

Союзу" Тимофей Феціца та 
секретар М. Новак і редак
тор Стефан М. Кичура і його 
співробітник Теодор Докля. 
Делегацію Організації Обо
рони Лемківщинн очолював 
Л голова проф. д-р Іван 
Гвозда. який на цих нара
дах запропонував створення 
спільного Комітету ОЗорофй, 
Людських Прав Лемків. 
конференції в Державної! 
Департаменті від Opraa i ig 
ції Оборони Лемківщинн Qtft 
ли проф. д-р Іван Гвозда g l 
п. Юліян Котляр, а від Лемі 
ко - Союзу рад. Стефан ЯК 
Кичура. Повну інформацію 
про цю зустріч і конференції 
передруковуємо з ,ДСарпа'(е– 
кої Руси" на 2-гій еторінціГв 
цьому числі та висловлюємо 
про неї нашу орінію в ко
ментарі „Діти одного нара
ду". 

-

і :` 

В Джерзі Ситі створено Відділ Т-ва за : 
Патріярхальний Устрій УКЦ 

Джерзі Ситі. ^– В неділю, 
7-го лютого, тут у примі
щеннях Українського Наро
дного Дому відбулися Гро
мадські Зборищ в, результаті 
яких.створено місцевий Від
діл Товариства за патріяр
хальний устрій УкраЬЛької 
Католицької Церкви. Збори 
Скликав Ініціативний Комі
тет у складі Романа Качмар– 
ського, Фраяца Колодія та 
Михайла Жука. Наради, в 
яких взяло участь 60 осіб, 
започаткував молитвою всч. 
о. Зиновій Бачинський з міс
цевої української католиць
кої парафії св. апп. Петра і 
Павла, а відкрив їх форма
льно від імені Ініціятивної 
Групи Роман Качмарський, 
згадуючи, що ці наради від– 
Зуваються в порозумінні з 

місцевими оо. парзхамн. Иа 
його пропозицію обрано од
нодушно Президію нарад у 
складі: д-р Євген Котик, го
лова місцевого Відділу УК– 
КА, т– предсідник. Микола 
Петришнн — заступник гіре– 
дсідняха та Франц Холодій 
"– секретар. У Президії будн 
також всч. отець 3. Вачин– 
ський, представник Головної 
Управи Т-ва da патріярхаліи 
ний устрій, колишній Його 
голова та гол:вннй допові
дач на цих нарадах ред. Ва– 
енль Пасічяяк і ред. А. Дра– 
ган. Після осново! і докумен
тальної доповіді ред. В. Па– 
січняка та ряду запитів і ви
яснень, учасники познайоми
лись із статутом Т-ва та рі
шили однодушно заснувати 

(Закінчення на crop. 7-ій;! 

В Дітройті відбудеться виставка 
образів Е. Козака 

В бстанніх ча– мого ініціатора виставок і 
1 голови Клюбу, мистця Ед– 

варда Козака, який живе і 
працює в Дітройті від само
го початку нашої ..нової" е– 
міґрації. Така індивідуальна 
і перша виставка маг. від
критися 12-го' лютого в до
мівці Клюбу при Карпентер. 
Триватиме виставка через 
два т. зв. „вікендн" і мати
ме приблизно ЗО образів, різ– 
нородної тематики, жанру і 
малярської техніки. Вистав
ку відкриє д-р Б. Дончина. 

Дітройт. 
еях Культурно Громадський 
Клюб у Дітройті був доволі 
рухливий і багатий у мисте
цькі вистави. Згадати б тіль
ки вистави, як Я. Гнїздовеь– 
кого, А. Лнсак. С. Борачка. 
Ю. Козака. А. Вирстн. а 
врешті збірну осінню виста
ву, то всі вони були на доо– 
рому мистецькому рівені і 
тішилися гарним успіхом. 

Досі у Дітройті не було 
окремої вистави образів са– 

Роман Рудницький, піяніст-віртуоз відлетів 
до Европи на шосту концертову туру 

в'язненні такими ,.ревеляці– 
ямн": 

„В I960 році"ЇС.'Караван 
ського) достроково звільни 
лн з ув'язнення, дали мож
ливість повернутися до О– 
десн, працювати, вчитися в 
університеті. 

Як же використав Кара
ванськии виявлене йому до– 
віря? Продовжив свою анти– 
радянську діяльність. Поз
бавлений гранат і пістолета, 
взявся за ідеологічні дивер
сії. Не було такої ан^нрадян– 
ської плітки, такого накле– 

(Зак'иіче,іНА на стор. 8-ій) 

Ню Иорк (Н.Н.). - Відо
мий молодий український 
піяніст-віртуоз Роман Руд
ницький відлетів у суботу, 
6-го лютого 1971 р. до Евро
пи на вже шосту з черги 
концертову туру, закінчив
ши саме при кінці січня на 
замовлення Фундації Форда 
награвання платівок (Ерне– 
ста Голда „Симфонія для 
фортепіано і чотирьох інст
рументів") у Лос Анджеле– 
сі в Каліфорнії. Свою нову 
європейську туру починає 
Роман Рудницький 8-го лю
того ц.р. концергом-речіта– 
лем в радіо Гільверсум в 
Амстердамі,Голландія, після 
якого негайно летить до 
Норвегії для виступу з ор– 
кестрою Ставайґер у кон
церті А-моль Шумана. На 
слідуючий день. 13-го люто
го матиме свій конілерт– 
речіталь у радіо в Осльо. 

На дальшу програму кон– 
цертового турне Р. Рудннць– 
кого входять: чотири висту
пи в Шваіщарії, а саме Іб-го 

Роман Рудницький 

лютого речіталь у театрі 
..Штальден" у Фрібурґу, на 
аругнй день — речіталь у 
Базель, а в двох слідуючих; 
днях. 18 і 19-го лютого ви 
лупи з оркестрою в Льооан– 
ні у концерті одного з пере
дових сучасних американсь
ких композиторів, Вілліяма 
Шумана, кол. президента 
(Закінчення иа стор. 7-ій) 
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Літи одного народу 
На іншому місці в цьому числі подано вістку про од

ну, в нашій оцінці, із найважливіших подій, яка заісну– 
вала між поділеними дітьми одноію народу — нашими 
лемками. Мова про зустріч Правління Лемко - Союзу і ре
дакції HOIXJ органу ,.Карпатска Русь" з членами Управи 
Організації Оборони Лемківщинн та редакції її органу 
,Лемківських Вістей" і опісля спільні відвідини та спіль
на їх інтервенція в Державному Департаменті у Вашинг
тоні в обороні людських прав лемків на Рідній Землі. Віст
ку взято з повідомлення, що його надрукувала „Карпат– 
ска Русь", і також передруковано текст того повідомлення 
в лемківській говірці, без будь-яких змін. 

Повідомленая говорить само за себе, і події, про які 
мовд. можна тільки привітати й поставити за приклад не 
лише великої ідейности, любовн до свого народу та щи
рого бажання йому допомогти, але й справжньої громад
ської зрілостн. 

Розбіжності думок і поглядів та суперечності між на
шими поселенцями з Лемківщинн і Карпатської Українн– 
Руси та їх нащадками в Америці мають велику і. на жаль, 
сумну історію. Всі ми а ж надто часто забували, що ми 

- діти одного народу, що хоч ділять нас наші погляди 
і переконання, ділять різні традиції та багато інших су
перечностей, одна й та сама кров пливе в наших жилах, 
одного ми роду і народу діти. 

У цій нашій добі, коли людська нога вже втрете сту
пила на поверхню Місяця, коли світ справді став неймо
вірно малям завдяки розвитку комунікації, всі народи 
прагнуть миру, бо тільки це може їх врятувати від за– 
гладн. Але всі ми свідомі, що цей вимріяний мир можна 
досягнути тільки тоді, коли буде він збудований на волі 
і справедливенл ,г-дяяггвсьт;'Це^!ТОсуеться--до"Веіх-нвредівт 
зокрема до дітей того самого народу. Усі ми свідомі, що 
наші суперечності і розбіжності, наші довголітні чвари 
н свари не можна навіть при найкращій волі забути і пе
рекреслити впродовж одного дня. але їх цілком певно мо
жні , при нашій зрілості, підпорядкувати вищій цілі, 
що нею с збереження, добро і майбутнє нашого народу. 

Наші лемки відкрили для нас Америку, вони створили 
наші установи, вони глибоко впустили наше коріння в цю 
благословенну, вільну землю. Очевидно, що подія, до якої 
відноситься цей коментар, ще не перекреслюс нашого ми
нулого, не розв 'язує і не полігоджус тих багатьох проблем. 
що нас ділять. Але вона, при відповідній поставі всіх за
інтересованих, при взаємному внрозумінні, взаємній по
шані і респекті до наших різних поглядів, може стати тим 
першим кроком, тим початком нового, кращого майбутньо
го, якого ми всі щиро прагнемо. 

Наші лемки і їх провідники з обидвох таборів дали 
нам світлий приклад їхньої зрілости, заслуживши собі 
цим на подив і вдячність від нас усіх, порізнених дітей 
одного народу. 

Гасло Лесі Українки 
..Хай гине цар !" - це гасло з творів Лесі Українки 

багатьом зустрінеться цього року иа життьовому шляху і 
за кордоном, і в Україні, адже 1971 рік — Рік Лесі Укра
їнки. Читаюча і думаюча людина в Україні не зможе прой
ти байдуже повз той з а к л и к і багато подібних, що їх кит 
нула Леся Українка в пітьмі царсько - імперської ночі над 
Україною. Бо хіба ж політика царизму багато чим різни
лась від політики його спадкоємців. - сучасного некоро– 
нованого Миколи Иалкіна, Ті. Брежнєва? Хіба не окупа
ція чужих земель, національне безправ'я, російщення не 
російських народів, переслідування інакомислячих - не 
таке саме в сучасній, червоній імперії, що було й за білої? 

Леся Українка не даремно кинула те гасло, таке ак
туальне нині. Вже відгукнулись на нього 600 українських 
студентів у Чикаго, демонструючи в обороні прав люди
ни н народу в Україні. Відгукнулись на нього сотні де
монстрантів - українців у Оттаві, які з ініціягиви Союзу 
Українських Студентів Канади зібрались на площі кана– 
дійської столиці, домагаючись звільнення з совстського 
кацету молодого українського історика Валентина Моро– 
за. 30 000 листів - петицій до прем'єра Уряду Канади Ж . 
II. Трюдо роздали наші студенти, і в тих петиціях виразно 
чути вічний голос Лесі Українки: „Хай гине ц а р ! " Бо ті, 
що підписали петиції, прохають канадійський уряд, я к 
такий, mo с співавтором Деклараці ї Прав ОН, порушити 
питання переслідування українців в Україні , домагатися 
від Москви звільнення засуджених Валентина Мороза, 
Святослава Кіраванського та інших оборонців тисячоліт
ньої української культури. 

Мюнхен. — Відомий юго
славський (тепер розчарова
ний) комуніст Милован 
Джілас пише в своїй книзі 
„Недосконале суспільство", 
що тепер нема єдиного ко
муністичного руху в світі, а 
с „багато комунізмів". 

З комуністичною ідеєю 
сталося приблизно те, що 
пережили й переживають 
релігійні рухи і церковні ус
танови: уже в перших ві
ках після появи християнс
тва в Церкві з 'явилися різні 
напрями, які на свій лад 
тлумачили Євангелію та 
Біблію взагалі. Це довело 
до розколів - єресей. 

Між сповідниками віри 
Чрнстової, котрі по-різному 
розуміли Святе Писання, на– 
гтала люта ворожнеча, лю– 
ін забували проповідь Ісуса 
іро любов до ближнього. Во 
м'я Господа Хрнста йшла 
іавзята боротьба між хри– 
:тнянами, лилася потоками 
іевішна кров. Єресей зазна– 
іа також релігія, заснована 
^Іагометом: і досі ще му
сульмани діляться на „сун– 
іітів" і ,,шіїтів". 

Комуністичний рух ПІД 
іроводом Леніна, поряд із 
воїмн претенсіямн на ,.нау– 
совість", є фанатичний, не– 
.олерантннй і, подіЗно до 
)ЄЛІГІЙИИХ течій, мас нахил 
ю суцільного впливу, до не– 
Змеженого панування над 

іушею людини. Фанатизм 
юсійських комуністів мас 
-вою традицію, що йде з іс– 

-.оріі...МіїСИОвщііни.. „Москов– 
ькі патріярхн вважали 
вою Церкву за сдиновгодну 

йогові, а християн інших 
Дерков не визнавали за до– 
: гойних спасіння. Подібний 
ранатгам Діяв і між католн– 
іамл та протестантами від 
СУІ віку. 

..Москва - Третій Рим", 
- цей месіяністнчннй клич 
юнаха Фнлофея ХУГ віку. 
рівням способом зактивізу– 
!ЯВОЛ в XX столітті, коли в 
УГоскві створено Комуніетн– 
ШЙЙ Інтернаціонал. Воло
дарі, що засіли в Кремлі, по
шли давати директиви всім 
сомуністичним партіям сві
ту, які визнали ,.науковість" 
лророцтв Леніна^ він у 1920 
юцГобщяв своїм комсомоль– 
іям, що вони через 15 ро

ків житимуть уже в кому
ністичному суспільстві... 

Панування Москви над 
компартіями світу тривало 
аж до 1956 року. Тільки 
компартія Югославії вийш
ла з московського послу
шенства в, 1948 році і ледве 
врятувалась від ..братньої 
допомоги" з Москви. Після 
промови Хрущова на 20-му 
)'їзді компартії 1956 року в 
комуністичних партіях усьо
го' світу захиталася віра в 
..непомильність" і „еднно– 
ліасенність" російської ком
партії: злочини Сталіна, 
розкриті в промові Хрущова, 
показали, що є щось гниле 
в московському царстві... 

В різних комуністичних 
партіях з'явилося пряму
вання шукати власного 
шляху в політиці, незалеж
но від московських зразків і 
директив. Москва після 1956 
р. не мас розумових аргу
ментів, що могли б переко
нати ..братні партії" слуха
ти порад і наказів „старшого 
брата". Коли в жовтні 1953 

р. мадярські комуністи схо
тіли вести політику Угор
щини незалежно від Моск
ви, то уряд СССР негайно 
послав на Угорщину війсь
ко, яке придушило вільний 
рух у цій країні. Одночасно 
з Угорщиною у Польщі в 
жовтні 1956 р. почався рух 
проти сталінського комуніз
му, але тут Москва дійшла 
з польськими комуністични
ми провідниками до згоди: 
новий вождь Гомулка дав 
Москві гарантії, що єднно– 
влада компартії в Польщі 
залишиться н є порушною. 
(На Угорщині комуністи 
хотіли включити до влади 
також некомуніетів). 

1968 р. прийшла „полі
тична весна" в Чехо - Сло
ваччині. Вольності, які доз
волила комуністична пар
тія цієї країни своїм грома
дянам — у пресі, в радіопе
редачах, у телевізії, в науці 
і 'т . д. перелякали московсь
ких самодержців. Клич ко
муністів Чехо - Словаччини 
- ` „будувати соціалізм з 

людським обличчям" зрозу
міли московські ватажки як 
докір, їм кинутий: мовляв, 
з СССР „соціалізм має не– 
тюдську твар". На таємних 
нарадах московські комуніс
тичні вожді перестерігали 
компартію Чехо - Словаччи
ни, щоб не забувала відомо
го заповіту Леніна, що со– 
діялізм може створити тіль
ки диктаторська компартія, 
що „партія веде",, я ц писав 
Павло Тичина. 

Побачивши, що чехосло
вацька компартія „попусти– 
іа віяскн". Москва виріши

ла „зробити порядок" в Че– 
чо - Словаччині своїм війсь
ком і припрягла до того 
Золгарію, Угорщину, Поль
щу і Східню Німеччину. Те
пер, після радикальної 
„чистки" в рядах чехосло– 
іацькі компартії, ті самі 
Клени партії, що протестува
ли проти московської агре
сії в серпні 1968 p., пишуть 
про цю агресію, як про 
..братню допомогу"... 

Колись монолітний кому
ністичний „горщик" тріщить 
і може розпастися. Тільки 
перевага московської зброї 
гримас цю кров'ю і насильс
твом зліплену посудину, ЩО 
дістає дедалі нові щілини. 
Свіжий приклад — страйки 
і заворушення робітників у 
промислових центрах Поль
щі. З тяжким серцем взято 
в Москві до відома, що поль
ська компартія під прово
дом Гомулки не вміла від
разу задушити демонстрації 
польської людности проти 
режиму і відсунула свого 
вождя від влади. Неспокій
ними очима дивляться вМос– 
кві на те, як лагідно гово
рять новий секретар польсь
кої компартії Герек і новий 
голова уряду Ярошевич з 
польськими робітниками і 
делегатами страйкових ко
мітетів. Представники робіт
ництва навіть ставлять ко
муністичним п р овідникам 
політичні домагання: вик
лючити того чи іншого ко
муніста із Цестрального Ко
мітету партії або з політич
ного бюра, вимагають права 
для робітничих рад і т. д. 

Чи московські вожді всту
пали б у розмови з своїми 
(Закінчення на сто? 8-ій) 

„КАРПАТСЬКА РУСЬ" ІНФОРМУЄ 
Передрук статті: , З ДЕРЖАВНОМ ДЕГІАРТА– 

ЬЕЕНП В ВАШИНГТОНІ В СПРАВІ Л Е М К І В " в ,ДСар– 
паскої Руся" , Ионкерс, 7-го лютого 1971 р . Передрук 
подано в оригіналі без будь-яких мовних чи стиліс
тичних змін. 

. Недавно в нашой газеті в 
передової! статьи мьі поми
нали о том, што в редакции 
отбьілася встріча Правлення 
Лемко - Co юза и Редакции 
пазетьг „Карпатской Руси", 
з едной стороньї, и Правле
ння Органнзацни Обороиьі 
Лемковиньї и газетьі „Лем– 
ковскьіх Вістей", з Другої! 
стороньї. Тогдьі на том за– 
сіданию-встрічі между двома 
лемковскьіма о р ганнзаци– 
ямн и редакциями, котрії 
сут: една украинского, а 
Друга русекогонаправления, 
прннято не входити єдньї 
Другим в тотьі справьі, най 
кджда з них триматея своих 
правил н най каждьій лемко 
називатися по националь– 
ностн так, я к он хоче. Треба 
лем, абьі тотьі обі организа– 
ции через Головньї Правле
ння и их органи об”ьєдніш
лися мьісленно и вьішлн ра
зом в обороні налгьгх поне
воленії ьіх лемков в Старом 
Краю, а переважно, штобьі 
Викликували лемков верта
тися назад на Лемковину из 
насильного переселення, н 
штобьі им в том помагати 
всіми способами. 

В пятницу 29-го января 
1971 року в редакции газе 
тьх ,,Карпатска Русь" отбьі– 
лося друге засідание-встріча 
членов обох Правлений H 
редактеровг: гаает. Зо - сторо
ньї Лемко-Союза взял у–. 
часть Гол. Иредсідатель Тн– 
мофтей Фсціца и Р . Секр. М. 
Новак, а зо стороньї Редак
ции - - Стефан М. Кнчура, 
як тоже от адмняисірацнн 
взял участь II. Чергоняк, як 
гоже головньїй роботннк на
шой газета учитель Теодор 
До'клл. 

На том засіданню 29-го 
января бьіли утвержденьї 
рішення прошлого засіда
ння - встрічьі и бьіли вьід– 
аигненьї новьі предложения. 
Д р Йван Гвозда, головньїй 
редактор „Лемковскьіх Віс
тей" и Иредсідатель Органи
зации Обороньї Лемковиньї 
вьшес предложение, штобьі 
Обі организации створили 
в^еобщий Комнтет Обороньї 
ЛЙдских Прав Лемков. О 
том бьіло обговорено и бьі– 
ло прннято приступити к то
му ділу, но всеціло тоту 
справу ищьі не бьіло покон– 
чеяо. О том буде говоритися 
на слідуючом засіданию– 
встрічі. 

Д-р. Йван Гвозда мал зо 
собом н другьис двох пред– 
ставителей Головного Прав
лення Организации Оборо
ньї Лемковиньї — Юрка Ко– 
вальчнка н Пециляка, то 
разом онн предложнлн Л. С. 
и газеті „Карпатской Руси" 
взяти участь в бесідах, якьі 
мают отбьітися в Державном 
Департаменті в Вашингтоні, 
Д. С , 2-го февраля 1971 ро
ку, в справі судьбьі лемків 
в старом краю на Лемковнні 
и на вьггнанию на западі. 
Из Лемко - Союза Головньї 
Урядннкьі погодилися с 
тьім. што.”)Ьі до Вашингтону 
в той справі пошо.а Редак
тор „Карпатской Руси" Сте
фан Мнх. Кнчура. А даль– 
шьі встрічьі будут залежати 
н от того, што буде там 

зроблено и што буде там го
воритися. 

В Вашингтон до Держав
ного Департаменту вьгбра : 
лися трьох: от Организации 
Обороньї Лемковиньї — Д-р. 
Йван Гвозда и Ю л я я н Кот
ляр, а от газетьі „Карпатска 
Русь" — Стефан М. Качура. 

В назначеньїіі час, бо о 
год. 3:30 пополуднн вьісше 
упомянутьі членьї бьіли ду
же тепло, с большьім уваже– 
ннем, прннятьі в Державном 
Департаменті в Вашингтоні 
вьісокьіми урядниками, кот– 
рьі заннмаютея справами 
Польши, Чехословакии и 
Мадьярии. Принятие, як уж 
спомнено, началося присм– 
ном бесідом и продолжалося 
около едной годиньї часу. 
Д-р. Йван Гвозда, котрьій 
сам-на-сам постаралея о то
ту встрічу представнтелей 
Державного Департамента, 
вьіголоенл вступну бесіду н 
передал д о к ументальньїй 
лист урядникам, а з листом 
купу, бо больше, як 8 тьісяч 
подпписньїх лнетов. якьі ор– 
ганизлция едну копию пере
дала в Обт.сднненньі Нацин 
в Нью Иорку, другу копию 
тепер передал Д-р. Гвозда 
державньїм урядникам в Ва
шингтоні, а третья копия 
буде передана Кзнадскому 
Правнтельству в близкой 
будучностн. 

.Показалося,. ,одто в ДЄТУ 
жавном Департаменті знают 
барз дуже за нашьіх лемков 
в Польщі, якьі бьілії пересе– 
леньї на запад, знают н за 
тьіх, котрьі вьііхалн в Совіт 
ский Союз, а на велике на
ше зачудование, там знают 
д а ж е подробностн тьіх „до– 
бровольньїх" н насильньїх 
переселений. Державньїй у– 
рядник давал много вопро– 
сов, а Д-р. И. Гвозда н Ю– 
лнян Котляр отвічалн не 
вопросьі и самн давали у– 
рядннкам Державного Де– 
паргамента много вопросов 
о том, што мьі можеме роби
ти в Амернкі ДЛЯ ПОМОЧЬІ 
свого краю, а што не може
ме. 

Потом Д-р. Гвозда обьяс– 
нил урядникам, што он при– 
вел зо собом и редактора 
газетьі „Карпатской Руси" 
и познакомил блнже с ха
рактером организации Л. С. 
державньїх урядинков. Д-р. 
Йван Гвозда сказал" открьі– 
го и правдиво, што их Орга
низации держитея, як ук– 
раннска, а Лемко - Союз, як 
русека, но то сут тотьі са– 
мьі лемкьі, и як лемкьі они 
в той справі, то-єст, в обо
роні людскьіх прав своих 
оратов лемков в Старом 
Краю договорилися и ніт 
между ними по тому вопро– 
су ниякьіх непорозуміний. 

Тепер забрал слово редак
тор „Карпатской Руси" Сте
фан М. Кнчура. Он сказал 
майже точно так : „Я ро– 
жденньїй в Амернкі, мой о– 
тец, почиват тоже в амери– 
кднекой землі, а мати моя 
жис на переселенню в Совіт– 
ском Союзі. Але я хочу ска
зати, што я перший раз на
ходжуся в Вашингтоні за 
цільїй час мого нситья. Я в 
прошлом, бо подряд за три 

(Закінчення на crop. 8-ій) 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 
Р е д а г у є : д -р М и х а й л о Д а і г а л ю к 

СИМУЛЯЦІЯ БОЛЮ СЕРЦЯ 
Прн захворюванні серце

вих судин, як знаємо, часто 
появляються тилові болі в 
грудях. Явище це звемо сте
нокардією або ангіною пек– 
торіс, і для лікування таких 
недомагань існує чимало рі
зних ліків, залежно від того, 
на якій саме базі розвива
ється біль у серці. Про ці 
симптоми та заходи проти 
них ми вже чимало писали. 

Цим разом порушимо спра
ву інших болів у грудях, які 
фактично нічого не мають 
спільного з будь-якою неду
гою серця. Це — симульова
ні, себто неправдиві болі, які 
людина хоч і відчуває ніби 
у грудях, можуть мати своє 
джерело в інших органах, 
навіть дальших Від серця. У 
таких випадках вона ніби й 
відчуває, що її „болить сер
це", але всякі досліди не да
ють позитивних доказів, що 
в неї справді хворе серце. У 
такої людини нормальний 
тиск крови,. нормальна елек
трокардіограма, немає шу
мів у серці, само воно не по
більшене, а досліди під нав
мисне введеною фізичною 
вправою також не виказу
ють відхилення від нормаль
ного. 

Звичайно, бувають зане– 
дужання вінцевої артерії, 
коли всякі досліди не дають 
конкретних доказів хвороби 
серця, але це .вже справа.фа–. 
хівців серцевих недуг, що 
торкається окремих груп па
цієнтів. 

Чимало людей з болями в 
грудях мають причини цих 
болів поза серцем. І в таких 
випадках лікарі концентру
ють свою увагу на інших ор
ганах. Тож не дивно, що ча
сто лікар, досліджуючи ніби 
серцеві болі, одночасно заря– 
джус інші досліди: рентген 
шлунка, стравоходу, легень, 
жовчевого міхура тощо. Па
цієнт часами дивується з 
приводу таких заходів, ду
маючи, що лікар лише ,,так 
собі" робить загальний ог
ляд. Але такі заходи мають 
свою підставу. 

Причин, які можуть при
вести до болів у грудях, си 
мулюючн серцеву недугу, 
може бути багато, як, напри
клад, недуги хребта, що пе
редаються на грудну клітку, 
міжреберні невралгії, ревма
тичні болі грудних м'язів, 
недуги або пухлини селезін
ки, печінки чи шлунка, не
дуги легень, камінці в жов– 
чевому міхурі, недомагання 
стравоходу і ін. 

Найчастіше симульований 
біль серця постає від 'одної 
з таких трьох причин: 

1. Недуги стравоходу, а 
серед них чи не найчастіші 

сильні спазми стравохо
ду, іноді з його роздуттям. 
Спазми можуть бути і спора
дичного характеру, наприк
лад, прн вживанні дуже хо
лодних напоїв з льодом. 
Іноді рентген може виявити 
хвороблігве звуження доліш
ньої частини стравоходу, яке 
в свою чергу привело до 
значного розширення цілого 
стравоходу. Нерідко буває, 
що на стравоході формуєть
ся ненормальна заглибина, 
т. зв. дивертикул, яка також 
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З ДОВГОЇ І ВАЖКОЇ ДОРОГИ 
ЖИДІВСЬКОЇ ДІЯСПОРИ 

схххххххххх: 
(2) 

В тему то періоді рабінн 
потаємно і малими гуртка
ми навчали жидівської ре
лігії. Подивугідннм був ін
телектуальний спротив жи
дів. У 135-му році по Хрис– 
ті. коли ціла країна лежала 
в руїнах, мала група жидів– 
інтелектуалів вирішила за
писати всі усні доктрини 
жидівської релігії, щоб та
ким способом запевнити пе– 
редання традиції наступним 
поколінням, і скоднфікуватн 
та впорядкувати вже існую
чі релігійні книга. 

Всю ту працю прийшлося 
виконувати в умовах жорс
токих переслідувань Риму. 
Після упадку Єрусалиму, 
коли римляни знищили но
вин осередок жидівської ре
лігійної науки в Ябиегу. вче– 

сххххххх 

містечку Уші і впорядкува
ли історію жидівського спр”– 
гиву, веденого такими героя
ми як Бар Кохба, тіло якого 
після тортур римляни обви
нули в сувій святого письма 
і спалили.. Кохба заявив, що 
він усе життя мріяв загину
ти в ім'я Всга. 

Як подас енкцнклопедія 
релігій світу, видана журна
лом ..Ланф". останні слова 
Кохбн ..О. Ізраїлю! Слухай 
Господа Бога свого! Господь 
с єдиний!" стали щоден
ною молитвою кожного жи
да. Вони с першою молит
вою, яку вивчає кожен жид 
в дитинстві і останньою, яку 
проводить -йому перед смер
тю. 

Багато жидів депортопано 
ДО римських колоній в Аф– 

ні зійшлися в маленькому риці та на різні острови Се

редземного моря. Якась ча
стина їх самі залишили свій 
край і розбрелися по сумеж– 
них країнах Аравійського 
півострова. Ніхто з тих жи
дів, як з невільників, так і 
з утікачів, не асимілювався 
серед чужого оточення. На
віть перша кслонія жидів у 
Римі постала з тих невіль
ників, яких Помпей як пере
можець припровадив до то
го міста. 

Далі в книжці Вернера 
Келлера ЙДІТЬ розділи про 
розселення і життя жидів в 
Еспанії, Франції. Англії. Ні
меччині. Чехії, Польщі та о– 
куповниій нею частині Укра
їни. В цих розділах впадає 
в очі однз явище: майже в 
усіх тих країнах ЖИДІВСЬКО
ГО населення на початку жи
ди втішалися свободою, а 
радше рівноправністю з ін
шими жителями. Вони здо
бували там великі осягн в 
ділянках господарства та 
культури, живучи в достат
ку та займаючи високі дер
жавні становища. 

Однак, ясні початий чер
гувалися з чорними, а то й 
трагічними періодами, нап
риклад, в Еспанії, Франції 

та Англії, звідки жидів виг
нано урядовими декретами. 
Таке саме було у Вавнлоні. 
який жиди називали своєю 
другою батьківщиною. Там 
Жиди мали повну автономію, 
вільно розвивали свою куль
туру і ввесь час утримували 
тісніш зв'язок не тільки з 
Ізраїлем, а й з жидівськими 
громадянами, розкиненими 
по інших країнах. Вавилон
ська жидівська академія, я– 
ка вславилася своїм Талму
дом, мала тісні контакти з 
жидівськими ученими в діас
порі. Вкінці всі ті здобутки 
у Вавнлоні пішли нанівець, 
коли жидів вигнано з тієї 
країни. 

Опис жорстоких переслі
дувань жидів інквізицією 
справляс пригнобливе вра
ження. І читач мимоволі за
питує себе: невже ж справді 
людина с найнижчим ство
рінням? В'їж звірина, коли 
вбиває одна другу, то, зда
сться, не тішиться муками 
противника. 

Майже дві тисячі років то
му людина мучила і морду
вала іншу людину в імені 

\ Бога, а понад 25 років тому 
І робила те саме, але вже з 

наказу Гітлера і Сталіна, які 
давали ці свої накази в іме
ні високих цілей збудування 
„Нової Европи" та побудови 
комунізму. 

В книжці „Д і я с п о р а" 
вклеєно 12 карток з ілюс
траціями старовинних жи
дівських архітектурних па
м'яток, фотосвітлинами виз
начних жидів та образами, 
що представляють суди, ек
зекуції жидів і т. п. Серед 
них портрет Богдана Хмель
ницького з булавою, а біля 
нього напис: „Козацький 
гетьман Богдан Хмельниць
кий, повстання якого проти 
польської шляхти в 1648 р. 
привело до одного з найгір
ших переслідувань в історії 
східніх жидів". 

Не думаю, що автор „дис
кримінує" цим Хмельниць
кого в очах читача. Тут щю 
переслідування жидів напи
сано в такому тоні, як про 
подібні події на Заході. Кри
тичний читач скоріше зро
зуміє мОтнвн Хмельницько
го, як мотиви тих. що вби
вали жидів „в імені правди
вого Вога". 

На вступі розділу п. н. 
„Масзкрп на Сході" автор 

пише, що в році підписання 
Вестфальського миру, який 
приніс кінець 30-літнгй вій
ні, нещастя спіткало жидів
ську спільноту, яка до того 
часу жила карним життям 
у тій східньоевропейській оа– 
зі. Жидівські громади, що 
перебували під польським 
пануванням, зазнали пере
слідувань гірших, як „чор
на смерть", одо в 1348 р. пе
рейшла через Західню Евро– 
пу. забравши мільйони люд
ських жертв. Тоді, як і в 13-
48 p.. поширились були по
голоски, що заразу спричи
няють жиди, затруюючи во
ду в колодязях, щоб таким 
способом винищити христи
ян. 

„Століттями польські коро– 
л іл і ,— пише автор.— поши
рювали своє панування на 
південних окраїнах Польщі 
— на українські низини над 
Дніпром і Дністром. Королі 
і шляхта немилосердно екс
плуатували місцеве населен
ня, яке жило і працювало, 
не маючи жадних людських 
прав. Тих людей уважали 
невільниками, які мусіли 
зносити найбільші тягарі 
примусової праці і податків. 

В додатку той гніт посилю
вався релігійною ненавистю. 
Ті чужі панн були рнмо-ка– 
толики, а їхні гноблені під
дані — греко-православні. 

„Люди рідко бачили тих 
польських магнатів, які во
лоділи країною. Шляхта рід
ко коли жила в свеїх філь
варках. Управителі та орен
дарі, в більшості жиди, ад
міністрували земельними по– 
сілостямн. Шляхта дав іл : 
в оренду жидам млини, мг. 
лочарні, дестнлярні і корш 
ми, а також доручала їм зЗп 
ратн податки. Висока рента 
змушувала жидів ВИТ.ІГПТІ 
максимальний прнбут к з ї; 
ніх підприємств. Бувши с 
мі під тиском, жиди ііе 
власної волі ставали інстру
ментом визиску, і тому ojy 
рення місцевого населенії, 
зверталося проти жидів. 

„Ненависть до гнобителів 
чужинців та „єретиків" зре 
стала і нарешті вибухлп ; 
1648 р„ коли козацький геть– 

може дати болі подібні до 
болів при ангіні пектрріс. 
Такі заглибини можна `one-
руватн. 

2. Недуги шлунка, а особ
ливо прорив його гШпну 
клітку через діяфрагму. .Це 
явище т. зв. діяфрагмальної 
пропуклини, коли .частина 
шлунка лежить над діафра
гмою дуже близько серця. 
Якщо ця частина дещо роз
дувається газом або розши
ряється внаслідок переїдан
ня — постають болі, "якТ^вя– 
даються болями серця . 'Та
кож корчі горішньої' чисти
ни шлунка і без діяфраг
мальної пропуклини можуть 
дати подібні болі. Часто са
ме роздуття шлунка газами 
не лише „підпирає під гру
ди", але й „стріляє" гостри
ми болями у груди в околи
цю серця. Звичайно, вираз
ки шлунка, а іноді й два
надцятипалої кишки, часто 
можуть творити такі карти
ни, роздуваючи шлунок'.' ви
кликаючи тиск під діяфраг
му, печію або й casto бОль 
Лікування такої ситуапдї, рі
зне, воно повинно бути в ру
ках лікаря і достосоване до 
пацієнта в залежності від 
його стану. 

3. Недуги жовчевого'. мі
хура, зокрема при наявно
сті жовчевого каміння. Це 
часто симулянт ангіни пек– 

..fopic^ зокрема...прн ^ойрих 
запаленнях міхура або прн 
камінцях, які починають 
ставати активними. Нервова 
мережа черева, а особливо 
навкруги жовчевого міхури, 
розташована так, що мас ду– 
ке тісне пов'язання з орга
нами грудної клітки, `j, коли 
постає біль в околиці'жовче
вого міхура, він легао'-пере– 
дасться на горішню Частину 
черева та долішню ділянку 
грудної клітки, творячіНно– 
ді враження, що бЧшятЬ'сер– 
це. ' ;' 

Тому не дивно, що 'серед 
різних причин потреби'опе
рування жовчевого міхура 
лікарі мають на увазі і си
муляцію серцевої недуги; Це 
особливо важливе у таких 
випадках, коли пацієнт 
справді мас також якеч^, ;ні к 

віть не дуже поважне в-да
ний час, недомагання серця. 
Справа в тому, що, пря.;на; 
явності недуги жовчевого мі
хура або каміння у ньому, 
коли пацієнт відчував" гострі 
й посилені болі, часто важко 
буває встановити, що ` саме 
його болить^ - т серце'? чи 
жовчевий міхур, чи мас він 
під дану пору серцевий удар, 
чи атаку жовчевого міхура? 
А від правильної дїягнозн 
може залежати людське 
життя. Тому, коли атака 
жовчевого міхура минає, лі
карі часто радять видаляти 
його операційним способом, 
щоб у випадку болів можна 
було скоро і з певністю зо
рієнтуватись щодо стану сер
ця. 

Це, сказати б. лише кіль
ка основшіх інформація з 
дуже широкої ділянжно хі
рургії і внутрішніх недуг, 
що приходять під розвагу 
кожному лікареві, якого пи
тають : r,-Чому мене болять у 
грудях?" Проблематика 'ду
же складна, як і складний 
людський організм, але во
на завжди може бутя.вияс
неною до кінця при терпели
вості пацієнта та наполегли
вості лікаря або, якщо по
грібно, і кількох лікарів. 

Особливо ми хотіли б ввер– 
(Закінчення на стер. 7-ій) 

s 
га жорстокості ви самі знає
те найкраще", - звернувся 
Хмельницький до народу в 
своєму маніфести 

„На допомогу повсталим 
прийшли з Криму татари. 
Об'єднані козацькі й татар– 
гькі війська перебіїля'пдль– 
зькі залоги, і це стало гас
лом до повстання по цілій 
країні". ,; .л\ 

Келлер покликаються на 
записані від очевидця свід
чення рабіна Натана Ганно
вера .який казав, що,козаки 
в шаленій фурії закопува
ли живцем свої жертяи,.про– 
колюзалн списами немовлят 
на руках матерів i` роздира
ні їх. як риб. Часом кидали 

ман Богдан Хмельницький І дітей у воду, щоб було лег– 
зібрав українців для свяшен– І ше переходити вбрід. r т . 
ної війни за волю, ираво-j Він каже, що козаки не 
слав'я і проти польськиь па– j краще поводилися з іюлдка– 
нів та їхніх орендарів, м і - j ми та їхніми ксьондзами,, 
лерів-жндів, про насильства (Далі буде) 
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В сторіччя поетки Українського Відродження 
П. Оксаненко 

ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ В ДРАМАТИЧНІЙ 
ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

,Jtanu стрічає гурти рабів німих, свій голос гучно 
подавав за них і в їх гіркій давно минулій долі 
все бачив образ рідної неволі 

(Леся Українка: "Legende des siecles") 

Відмінно від українських 
письменннків-реалістів, що 
подавали в' своїх творах ре
алістичні-картини сучасного 
життя різних СОЦІАЛЬНИХ 
верств нашого народу з усі
ма його побутовими подро
бицями, Леся Українка ви
хідну точку свосї творчости 
мала в світі ідей, а не в реа
лістичному умалюванні жит
тя. Щоб^втІлити у своєму 
творі якусь^ ідею, щсб роз
в'язати якуліг-вроблему, Л е 
ся Українка зверталася до 
готових рюжетів світової лі
тератури \, - абстрагуючись 
від історичних, соціяльннх 
і побутових подробиць, тво
рила цілком оригінальні зра
зки літературно-мистецькл 
творчости. А тому драмати
чні поемиСЛесі Українки — 
це не ,драми життя" в сти
лі драм Кропивницького, То
бі левича тощо. Вже в 1913 
p. М. Євшан, казав, що у Ле
сі Українки органічним був 
дар мислення символами, її 
мислення,було символічним. 
..Може 'тому, — припускає 
він, — вона мусіла полиши
ти на боці, сучасне життя 
при виборі тем і вічно нав'я
зувати до далеких, напів 
мітологічних ` тем. Це її не 
стримувало,.давало більший 
простір ЇЇ думкам і ширші 
перспективи, як може дати 
сучасне життя і сучасна ук– 
країнська ^діяльність". Сю
жети для,своїх драматичних 
поем Леся Українка бере з 
старо-гебр^еііського життя, з 
старо-грецького, з старо-
римського, і з часів ранньо
го християнства, і з життя 
єгипетського, арабського, ес– 
панськогр, американського і. 
нарешті, з, доби французької 
революції. 

Однією і з найголовніших 
проблем, що знайшла свій 
найбільший, відгук у всій 
творчості Л е с і Українки, зо
крема в її драматичних пое
мах, була проблема визво
лення українського народу, 
поневоленого р о с і йською 
державою, було схоже на 
становище іКщеїв у вавилон
ському полоні. А тому Леся 
Українка i` присвятила темі 
вавилонського полону кіль
ка драматичних поем, пока
зуючи у символічних обра
зах українську дійсність, по
казуючи політичний полон 
України в; самодержавній 
Росії, порушуючи і розв'язу
ючи в цих поемах найпеку– 
чіші проблеми тогочасного 
українського" життя. В дра
матичній поемі ..Вавилонсь
кий полон' ' Леся Українка 
показує сварку подоланих 
ізраїльтян та юдеїв. Моло
дий співець Єлеазар закли
кає рідні племена до єднан
ня : 

нам два шляхи — смерть або 
ганьба, поки 

Шляху (яе знайдемо на 
Єрусалим. 

Шукаймо7 ж, браття, 
до святині стежки 

Так, як газель води шукає 
у гтуртйнї; 

Єлеазар звертається з га
рячим закликом до ізраїль
тян та юде”їв припинити 
сварки між собою і взятися 
до спільної боротьби за виз
волення свого народу. 

Та ж межиплемїнна свар
ка показана і в поемі „На 
руїнах". У своїй зруйнова
ній батьківщині гебреї з го
ря сваряться, замість того, 
здоб працювати над її відро
дженням. Із закликом при– 

ч пилити внутрішні сварки і 
об'єднатися - для спільної 
боротьби і праці на користь 

свого народу звертається до 
них пророчиця Тірца: 

Устань, Ізраїлю! Зори 
плугами 

Це бойовисько, не давай 
ні кроку 

Землі обітованпоі. 
Пройдуть роки, з полону 

бранець верне. 
Знов оживе тоді сіонська 

пісня, 
Високий підмурівок 

одгукнеться 
Ще голосніш на співи 

відродження . . . 
1 бранець руку братові 

подасть . , . 

Пророчиця Тірца — це 
обрзз героїчного борця, що в 
умовах загального рабства, 
загального занепаду збері
гав бадьорість і непохитну 
віру в майбутню свободу 
свого народу. У цих симво
лах — образах поетка вис
ловлює основну ідею: укра
їнці повинні припинити вну
трішні сварки, повинні об'
єднатись і в цілковитій єд
ності і згоді між себою спіль
но боротися проти російсь
кого самодержавства. Цю ж 
ідею висловила поетка і в 
поезії ,,І ти колись боролась, 
мов Ізраель, Україно моя", 
що її написано в той же са
ме час, як і названі поеми: 

". . . Знов тьма, і жах. 
і розбрат. 

І знов настав Єгипетський 
полон, 

Та не в чужій землі. 
а в нашій власній" 

Виступаючи проти розбра
ту, проти роз'єднання укра
їнських сил. що ,,вростіч ро
збігались манівцями і попа
дали ворогам у полон", по
етка гострими, гнівними сло
вами картає це найбільше 
наше національне лихо — 
роз'єднаність, духовну роз– 
тіч, яка допомагає ворогам 
держати наш народ у нево
л і : 

..Чи довго ще. о Господи, 
чи довго 

Ми будемо блукати і шукати 
Рідного краю на своїй 

землі ? 

Тому вона з горем гірким 
проголошує: 

„Так доверши ж до краю 
тую зраду, 

Розбий, розсій нас геть 
по цілім світі. 

Тоді, либонь, журба 
по ріднім краю 

Навчить нас. де і як 
його шукать. 

Тоді покаже батько 
свому сину 

На срібне марнво в далині 
І скаже: ,.Он земля 

твого народу! 
Борнсь і добувайся 

батьківщини. 
Бо прийдеться загинуть 

у вигнанні 
Чужою - чуженнцею, 

в неславі". 

У кінцевих рядках свосї 
поезії ,,І ти колись боролась" 
Леся Українка сама розкри
ває символіку своїх драма
тичних поем про вавилонсь
кий полон : 

,,Колн кінчиться той ПОЛОН 
великий, 

Що нас зайняв в землі 
обітованій ? 

І доки рідний край 
Єгиптом буде'' 

Коли загине новий 
Ваянлон?" 

Імперіялістнчна самодер
жавна Росія — ось той но
вий Вавилон, що про нього 
писала Леся Українка. 

В поемі ..В дому роботи, в 
країні неволі" поетка вис
ловлює таку ідею: пролета
ріат поневоленої нації — це 
„раб рабів", між ним і про
летаріатом панівної нації, 

Остиння фотографія Лесі Українки 
(Травень 1913 року в Києві) 

навіть працюючи у важких 
умовах, відчуває, що він тво
рить власні культурні й еко
номічні цінності, зміцнює 
власну державу. І тому він 
працює ,,не тільки по нево– 
лі,а й з охоти". Пролетаріа
тові поневоленої нації все 
чуже. непотрібне; гебретї 
(представник поневоленої 
нації) каже своому ..товари
шеві" єгнптянові (представ
никові панівної нації) , що 
він .розруйнував би" всі ка
мінні довбні!" У відповідь 
на ці слова робітннк-египтя– 
ннн ударив у лице гебрея. 
Аж тепер раб-гебрей зрозу
мів, що не може бути він 
товаришем с г нптянннові, 
хоч вони обидва і мають спі
льний дім роботи й неволі. 
,.Я мушу знать, що я тут 
раб з рабів, що він мені чу
жий, цей дім неволі, що тут 
мені товаришів нема", до та
кого висновку приходить ге– 
бреіі. Українському пролета
ріатові чужа російська дер
жава, — ..цей край неволі" 
з його державними традиці
ями і культурою — таке роз
криття символіки ЦЬОГО ТВО
РУ; 

В одній із найкращих дра
матичних поем — ..Оргія" 
Леся Українка в яскравих 
образах-снмволах показує, 
так бн мовити, культурний 
імперіалізм використовуван
ня українства для збагачен
ня української культури. 
Д л я виразу своїх думок про 
українське життя Леся Ук
раїнка обрала і тут неукра
їнське тематичне тло. Дія 
відбувається в Корінті, в од
ному з грецьких міст у добу 
перебування Еллади під 
римським пануванням. Сим
воліка драми прозора: Ел
лада — це Україна, римські 
завойовники — царська Ро
сія. В героїчній постаті Ан– 
тея Леся Українка показує 
ту частину української ін
телігенції, яка високо цінить 
рідне мистецтво і не хоче 
віддати ного на поталу заво
йовникам, не хоче працюва
ти для них. Антей сміливо 
захищає права свого наро
ду на його мистецтво. ..Топ
тати рідних лаврів я не хо
чу". — каже він. - Тріюм– 
фн в PHMJ` — то для мене 
ганьба". Велику любов до 
мистецтва Антей поєднує з 
не меншою любов'ю до бать
ківщини. Антей ненавидить 
ворогів свого народу за зни
щення волі рідного краю, за 
позбавлення волі рідного 

мистецтва. Він убиває свою 
дружину Нерісу за те, що 
вона своїм мистецтвом слу
жить ворогам, сам же, не ви
тримавши ганьби, накладає 
на себе руку. 

Антей - - це образ непри
миренного, безкомпромісово– 
го борця за волю рідного ми
стецтва. Він воліє краще 
вмерти, а ніж стати зрадни
ком свого народу, своїх пе
реконань, свосї музи. Таким 
же борцем була і Леся Ук
раїнка, що своїм могутнім 
талантом служила свому на
родові, рідному національно
му мистецтву, „орала свою 
вбогу ниву, рідні перелога". 

Мстив „мирної" компромі– 
сової політики, мотив нос– 
талгії — туги за рідним кра
єм — це основні мотиви 
драматичної поеми „Бояри
ня" . Сюжет поеми взято з 
історії України — з доби Ру
їни. Герої „Боярині" не істо
ричні особи, вони не стіль
ки представники давньої іс
торичної доби, як виразники 
ідей та настроїв, що живили 
добу Лесі Українки та її ncv 
коління. Доба Руїни була 
багато де в чому подібна і 
схожа на сучасний стан Ук
раїни, поневоленої російсь
ким самодержавством. І то
му поетка в образах минуло
го України відтворила нові
тні ідеї, розв'язала найпеку– 
чіші проблеми своєї сучасно
сте. Головний герой поеми 
Степан, представник україн
ської козацької старшини, 
стає московським боярином. 
Він вірить, що „перо та щи
ре слово" мають більшу ва
гу та честь, як „мушкет і 
шабля" .Він вважав, що на 
УРЯДОВІЙ посаді в Москві він 
зможе служити Україні, 
..служити родині, вірі, пома– 
гатн, хоч здалека, пригноб
леним братам, єднаючи для 
них цареву ласку". Він ла
ден всякими способами дого
джати московському цареві, 
ладен „хоч би й на голові 
ходити, аби чогось добутися 
для України". Ллє цією па
сивною угодовською політи
кою він нічого не може до
битися. На ділі така пасив
ність і опортунізм рівнознач
ні національній зраді. І салі 
Степан під кінець розуміє 
свої помилки: 

„Нас доля так уже скарала 
тяжко, 

Що певне ft Вог простить 
усі гріхи. 

(Закінчення на стор. Jfiu) 

ПОХОРОН УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ 
В РОСІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 
У львівському щоденнику „Діло", г. 8/^59 

з 11 серпня 1913 року, був надрукований під ці
єю назвою допис із Києва, датований днем 9 
серпня (27 липня ст. стилю) 191S року. Автор 
допису, познагений літерою ,JC"`, подав у цьому 
дописі свої враження з похорону Лесі Українки, 
що відбувся S серпня (26 липня ст. ст.) того ж 
року. Передруковуємо ці враження для харак
теристики того становиїца, гцо в ньому перебу
вало українство під російським царським режи
мом в останні роки до світової війни. Мову за
лишимо здебільша без змін, усуснююги тількой 
правопис. — Редакція. 

Вас. ОНУФРІЄНКО 

В РОКОВИНИ 
( Д о 100-річчя, н а р о д ж е н н я Л е с і У к р а ї н к и ) . 

У Нащадки серця Лесі Українки — 
Нові дівогі родяться серця, 
Із теплим словом лагідної жінки, 
Із грізним словом смілого борця. 
Вони ростуть, і їхнє слово лине, 
І гуєм ми сюди, за сім морів, 
Як в них бренить любов до батьківщини, 
Як в них кипить жіногий темний гнів. 
Імен —- не треба. — Нащо називати? 
Жандарм нехай не знає їх усіх, 
Готуюги нові у тюрмах грати 
За їхні сміх і сльози, сльози й сміх. 
У цвіті слів з АШЛЄНЬКОЇ сторінки 
Дзвенять нові, нові й нові серця, 
Нащадки серця Лесі Українки — 
Борця, поета, жінкгі-мудреця. 
1970 р . А в с т р а л і я .. 

„Сірою громадою в повнім 
мовчанню йде за труною у– 
країнська інтелігенція. Іде 
вулицями великого міста, 
загубившися серед кам'яних 
колосів. Столицею своєю 
ііде–, 'серцем України, на ..на
шій, не своїй з е м л і . . . ” Так, 
мовби гурт переселенців десь і 
у чужім краю спішненько | 
ховав свого нещасного по
братима, з котрим от заїха– 
лось у чужу чужину, за ши
рокі моря, за високі гори. 

Поліції багато. І кінної, й 
пішої. Певно якогось могут
нього ворога ховають. Довго 
боролися з ним, нарешті пе
ремогли й убили, але страш
но й мертвого. Ану ж уста
не, гнівний і могутній, ану ж 
не знати звідки візьме зброю 
й знову почне бій! Ні, ліп
ше забезпечитися загоді й 
окружнтн ненависну труну 
військом поліцейським. От
же йдуть коло труни люди з 
щаблями, револьверами, за
тягають вузди коням, дер
жать нагаї напоготові. А в 
тбуні - труп жінки, а не 

ку здирають тут же, а вінок 
вішають десь догори підста
вою, обскубаний і голий. На 
прохання родичів віддати 
стрічку на пам'ятку, прис
тав говорить: „Палучітс в у– 
чзстке". 

І ще нижче епускаістля 
усі очі вниз, мов би ДИВИТИ
СЯ уже нікуди не можна, я к 
тільки на сірий пісок бруд
ної дороги. 

Молодь пробує заспівати 
„Святий Боже" — і в ту ж 
хвилю виростають поліцаї і 
кричать: , ,нсльзя!" Замовк
ла на півслові православна 
молитва. Урвавшись, ще ви
снуть трохи в повітрі покалі
чені звуки й гаснуть зовсім. 
А серед процесії у шапках 
ідуть поліцейські і поміж не
покритими з пошани голова
ми, неначе „полуштоф" 
(півквартівка) на церкві, 
чванливо синіють то тут, то 
там „форменннс фуражкн" . 

Кладовище. Процесія стає, 
бо вхід до місця вічного 
спокою загороджений полі 
цією. Вона фільтрує тих, хто 

Леонід ПОЛТАВА 

ПІСНЯ ПРО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ 
( М у з и к а А н д р і я Ш у л я ) 

Океану не взяти за грати — 
І тебе не вкувати в граніт. 
Ти летиш, naze пісня крилата, 
Що любов'ю оновлює світ. 
Твої огі — озера Волині, 
Твоє слово — карпатські вітри; 
Мають крила твої лебедині, 
Наге вірних сердець прапори. 

Від Волині до Києва, Львова, 
До Єгипту струнких пірамід 
Гомонить твого віщого слова 
Непокірна, гартована мідь! 

Всюди нині ти в кожній країні, 
Де ще горя лютує зима, - 4 
Обезсмертила ти Україну 
І безсмертною стала сама! 
Джерзі Ситі, 1970 

-

г 
Леся Українка 

Про по є нішо 

fJfcw 
Похорон Лесі Українки — 26 липня (ст.ст.) 1913 року в 
Києві. На фото: похоронний похід коло будинку ч. 97 на 
Марпнсько-Благовіщєнській площі, де родина Косачів 
жила від початку 1900-их років до 1909 року. Тепер у 

цьому будинку Меморіяльний Музей Лесі Українки 

войовника. Жінки, що не 
держала б в обезенленій хво
робою руці нічого крім пе
ра - але ж бо се перо стра
шніше за меча, коли навіть 
на трупа й узброїлнея. 

Вінків багато, але нести 
їх в руках невільно. Так, а 
таке слово „невільно". В ус
тах поліцейського воно зву
чить ще краще: „нсльзя!" 
Так от „нсльзя" нести вінків 
у руках, навіть китиці кві
тів. Бо це буде виглядати 
на якесь масове висловлен
ня співчуття, на якусь уро
чистість процесії, а „поліцей
ський" ідеал українського 
похорону — було б зволікти 
покійника в собачій будці 
на смітник і закопати ско
ренько на зорі. 

Хтось пробує нести вінок 
кілька кроків, але в ту ж 
мить процесію пересікає, 
штовхаючи близьких, полі
цейський і грубим рухом 
майже вириває вінок із рук. 
А у тих, хто це бачить, таке 
враження, мов би хтось чу
жий підбіг і плюнув у лиці. 

І ще сумнішим повіяло ду
хом над сірою громадою, і 
ще нижче похилилися усі 
голови, ще чорнішою стала 
кров, що накипає на серці. 

Хтось уступив в процесію 
З новим вінком, а на вінку 
червона стрічка. Мобілізу
ється майже вся присутня 
поліція - і крамольну стріч– 
хотів би віддати ,,послідне 

цілування". Якими закона
ми керуються - Бог святий 
їх знає, та на кладовище не 
були допущені три чверті 
присутніх. Коли загородили 
дорогу, якийсь пристав кри
кливо погрожував зібраним. 

З тих, хто був пропуще
ний на кладовище, може ли
ше двадцята частина була 
допущена до труни - решта 
не попала. Ніякі протести 
й заяви не помогли. От і чо
ловік II кійної теж зали
шився за бортом і його не 
пустила поліція за огорожу. 

Появляються й священи
ки для панахиди. Складаєть
ся імпровізований хор, я– 
кийсь студент виліз трохи 
вище, диригує, а до нього 
вже підходить ,.околоточний 
надзнратель" і питається, я– 
ке його прізвище, щоб запи
сати. Навколо сновигають 
шпигуни і розпитують кож
ного наївного українця про 
всіх, хто лише чимось виді
лився, хоча б лише фізіоно
мією, і нотують собі у кни
жечках. 

„Вічная пам'ять" . . . Але, 
коли хтось із громади затя
гував її на інший мотив, а ж 
здригався найближчий полі
цай. Напружувався, очі ди
вилися по-соколнному — 
ось-ось упіймає якусь крамо
лу! Але, вслухавшися, в'я
нув, бо то таки „вічная па
м'ять 

Прибув сам поліцаймайс– 

. . . А дві мої поемки, то 
з ' їздили ,,всю Польщу і всю 
Україну" і так до мене вер
нулись - в оригіналі, а дру
ку так і не виділи. Смішні 
ті наші видавці, що емнчуть 
за поли, — ,давай щось но
вого" а даси, то воно і зоста
ріється, те нове, поки на 
світ вилізе. Колись у кас бу
ла розмова з п. Грнн(евець– 
кимі на тему поетів і поезії 
і тоді він мені доказував, що 
для України ще рано на по
етів, чи може пізно, а доказ 
тому, хочби те, що їм (пое
там )нігде подітись з своїми 
віршами, а хоч де й поді
нуться, то таки їх ніхто не 
читатиме, бо тепер не час на 
коштовні забавки. Я тоді 
завзято спорилась за гаівоп 
d'etre поезії, але тепер то 
може з дечим би і згодилась, 
хоч таки не зовсім, Я таки 
й тепер думаю, щ о коли чи . 
їм віршам абсолютно місця 
не знаходяться, то хіба через 
те, що вірші погані, а я к 
вірші добрі, то від того не 
зопсуються, що Якийсь час 
полежали, коли вже тепер 
на них рано. А щоб для пое
зії тепер вже було запізно, 
то таки тому не вірю — нев
же б то наша поезія „от– 
цвела не успевшя разцвес– 
ти" Бо. по моєму, вона ще 
зовсім не веліла розцвнети 
як слід. На мою думку, то 
в нас тільки тепер дехто по
чинає вчитись версифікації, 
а більшість то і досі не при
знає її, а йде за правилами: 
„не налагай оков на вдохно– 
веніс" та „аби душа щи
ра"! ' ' 

Я знаю одного поета, що 
склав собі афоризм: „гарна 
рифма — погибель для ідеї" 
і, треба сказати, він трима

ється вірно свого афоризму, 
вже чи по волі, чн по нево
лі — хто його зна. Щ о ж до 
мене, то я тільки генізві мо
жу простить кепсько збудо
ваний вірш, та й то не завж
ди. Українським же поетам 
слід би на якийсь час забо
ронити писати національяо– 
патріотичні вірша, то може б 
вони скоріше версифікації 
вивчились, примушені до то
го лірикою та перекладами, 
а то тепер вони найбільше 
надіються на власну ріфму 
та розміри. 

Може смішно читати, як 
я просторікую на таку тему, 
але що Ж '-т– коли моя зброя 
на мене обернеться, то тим 
гірше для мене, а я таки 
завжди так г о в оритиму. 
Впрочім мене люди зовсім 
не за самий вірш лають, а за 
те, що, я мало ідейна, чя то 
пак мало тенденційна, але 
мені здається, що коли буду 
тенденцію за волосся притя
гати, то всім буде чутно, я к 
її волос тріщатиме нещас
ний. А вона як схоче, то І 
сама до мене прийде, тоді я 
вже її не прожену. Тла вреш
ті, не об мені річ. Мене щ е 
занадто мало лають; страш
но, коли б не розбалуватись. 
Тільки мама часом скритк– 
кус гостріше, а Міша то смі
шить мене своїми дифнрам– 
бамн, певно то неправда, що 
не можна бути пророком в 
рідному краю, бо отже мож
на ним бути навіть в очах 
рідного брата . . . 

З листа Лесі Українки до 
М. Драго .чанова (Колодя– 
жне. З березня 1892 року), 
опублікованого у п р а ці 
Ольги,. Косач-Крнвинмх 
..Леся Українка: Хроноло
гія життя 1 творчости". 
Ню Порк, 1970. стор 175-
178. 

тер : „Чтоб мне нікакіх пра
мов на било!" — і не було 
їх. Тільки „Вічную пам'ять" 
співали й співали, але й на 
це крикнув пристав: „Даво– 
льно у ж е ! " І замовкли. 

Дівчина якась просить до
зволу власноручно покласти 
китицю квітів, на могилу - -
„нсльзя" . . . І підійти до мо
гили, уклонитися їй чолом 
низько до землі, за труд, за 
віщі слова, за священні да
ри — „нсльзя". „Нсльзя" 
почувати, „нсльзя" прояви
ти хоч у колінопреклонеяні 
cijft тихий сум і горе 
„нсльзя". 

А потім почався „разгон 
публіки". Буквальний роз
гін. Панночок, жінок штов
хали в спину, кричали „про– 
валівай, проваліван, пока 
цела!" Ставши на чиюсь мо
гилу, поліцейський чин за
глядав через голови за ого
рожу, де в глибокім мовчан
ні, прибита горем стояла рі
дня покійної, бажаючи ще 
хоч хвилину побути коло до
рогої могили. Говорив: „Да 
что ані там — до вечера что– 
лі будут толочся?' ' 

І крикнув — і почали по
ліцаї розганяти всіх 

В ім'я якого ж проклято
го топчеться ногами по лаіі– 
святігаому, що с в душі 
людській? Та невже ж ваш 
пгдкий обов'язок простяга
ється а ж так далеко, щоб 
знущатися над горем, над 
маестатом смерти? 

Безсоромна брутальність, 
яку проявила київська полі
ція лід командою „самого" 
ген. Скалона на похороні у– 
країнської поетки, кладе тав
ро сорому на всю російську 
самодержавну імперію. Так 
поводяться л е державні фун
кціонери, а хіба озвірілі ла
куни. 

І діється саме це в столиці 
України, де стоїть пам'ят
ник Богданові, щ о віддав 
москалеві нашу руїну краї
ну. 

Це нікчемна наруга над 
знесиленими. 

Це в а ж к а образа цілого 
українського народу, на яку 
він не може залишатися в 
боргу. Х Л 
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Ольга Петрівна Косач-Кривинюк авторка 
праці „Леся Українка: Хронологія життя 

і творчости" 
Ольга Петрівна Косач на

родилася 26 травня 1877 ро
к у в місті Звягелі на Волині. 
Вена була на шість років мо
лодша за Лесю. Так само як 
і Леся. Ольга внховувалзся 
в українському національно
му дусі під впливом своєї ма
тері (Ольги Петрівни Пчіл– 
к и ) . Не тільки мати, а й 
старша сестра Леся приділя
л а багато уваги вихованню 
Ольги. Леся Українка напи
сала для свосї сестри підру
чник ..Історію східніх наро
дів". Ц я книжка 1919 року 
заходами Леснної сестри 0 -
льгн Петрівни була видана 
в місті Катеринославі. Леся 
Українка присвятила свеїй 
сестрі Ользі поезію ..Як яс– 
нес сонце". Цей вірш Леся 
написала у квітні 1890 р. 

Ольга Петрівна мала як– 
найспрнятлявіші умови для 
свого виховання. Чудова 
природа рідної Волині, піз
ніше ^— життя в Києві в ото
ченні українських видатних 
діячів, виїзди на літо в с. 
Колодяжнр. К о польського 
повіту на Волині, а почина
ючи з 1899 року на хутір 
Зелений Гай коло міста Га
дячого на Полтавщині, жи– 

` вий зв 'язок із своїм народом 
— все це виховувало велику 
любов до України, до рідно
го народу. 

Вищу освіту Ольга Петрів– 
' на здобула в Петербурзі. Во

на закінчила Жін ;чий Меди
чний Інститут. З а тих часів 
(до 1906 р.) це був єдиний 
учбовий заклад у Росії, де 

- жінка могла здобути вищу 
медичну освіту, бо до ун'вег– 

-ситетів тоді жінок не прий
мали. В кінці 1904 року О– 
льга Петрівна вийшла за– 

- між за Михайла Васильови
ча Кривинюка, що вчився 

'Тоді у Празькому політехні– 
; чнсму інституті, і виїхала до 
Праги . У 1906-1908 pp. во
н а перебувала в ' Києві, де 

'брала активну участь у гро– 
мадському житті (зокрема в 

'Просвіт;) , а також часто бу– 
в а л з на хуторі Зелзнігй Гай 
коло міста Гадячого. З 1910 
року до 1922 р. Ольга Пет
рівна працювала в Лоцман
ській Кам'янці на Катерин?-
славщині на посаді земсько–^ 

т о патронажного лікаря. Во
н а лікувала й опікувалася 
психічно хворими і дітьмн– 
сиротамн. Рони 1920-192.1 
були дуже тяжкими: на Ка– 
теринославщині йшла гро– 
мадяяська війна, шалів го
лод, діяльність губерніяль– 
ного земства була паралізо
вана. У Ольги Петрівни в 
цей час (1920) саме наро
дився її молодший син. Тяж
кі матеріяльні обставини 
змусили всю родину Ольги 
Петрівни шукати рятунку 
десь в іншому місці. У той 
час у Могилові Подільсько
му були значно кращі умо
в и : там не було голоду і 
м : ж н а було знайти заробі
ток. І Ольга Петрівна 1921 
р . переїхала із своєю роди
ною до Могилева. Тут вона 
працювала на посаді викла
дача української мови. Ро
к у 1924 Ольга Петрівна пе
реїхала до Києва і працюва
л а в середній школі ч. 20, 
викладаючії українську мо– 

Ольга Петрівна Косач-Кри
винюк, сестра Лесі Україн
ки і її чоловік Михайло Ва
сильович Кривинюк (фото з 

1907 року). 

ву. В 1929 році залишили 
педагогічну працю і перей
шла до наукової медично7 

бібліотеки, де працювала 
на посаді бібліографа. 

Життя серед народу дале 
можливість Ользі Петрівні 
вивчити народний побут і 
мистецтво. Під впливом свосї 
матері Олени Пчілки Ольга 
Петрівна здавна цікавилася 
українськими народними ви
шивками. Вона зібрала і о– 
публікувала цінний збірник 
під назвою „Українські на
родні взерн з Київщини. 
Полтавщини і Катерино– 
славщини". 

Ольга Петрівна відома і 
CBosio літературною діяльні
стю. В молоді роки в „Зорі' 
друкувалися її перекладі' 
творів світових письменни
ків, підписані псевдонімом 
..Зірка". Ольга Петрівна пе
реклала на українську мові, 
З французької мови спові
дання А. Доде й Ж о р ж 
Занд; з англ ійсько ї . ^ творі-` 
Діккенса–; з польської творі: 
Е. Ожешко та інші. Ольг;-
Петрівна написала цінні спо
гади про батька т а про Дн 
тинство Лесі Українки. О– 
собливо велику цінність ста
новить довголітня І п р а ц я 
Ольги Петрівни над вивчен
ням біографії Лесі Україн– 
ки,– над впорядкуванням':-Г 
листування і над-естаточнну–, 
оформленням цих розвідок г 
формі великої Й ЦІННОЇ; пра– 
ці під назвою „Хронологія 
життя й творчости Лесі У 
країнки". 

Вона почала писати також 
спогади про свою матір Оле
ну Пчілку, .але недуга і–-
смерть перервали цю, роботу 

Ольга Петрівна Косач-
Кривинюк померла 11 лис
топада 1945 року в міст 
Авґсбурзі. 

Ольга Петрівна була не 
тільки рідною сестрою Леє: 
Українки, a it її найщнрі– 
шим другом. Про це свідчать 
численні листи Лесі Україн
ки. Як людина Ольга Пет
рівна приваблювала до се
бе своєю щирістю, добрим 
чулим серцем, простотою у 
взаєминах h своєю велнкоь 
любов'ю до рідного краю і 
дз рідного народу. 

П. Одарчснко 
(Передрук із видання „Ле

ся Українка: Хронологія 
життя і творчости"). 

Гурток „Книголюбів" у Філадельфії 
і Про те. що наше грома
дянство, таке жертвенне на 
національні і релігійні цілі, 
рівночасно не доцінюс вар
тості! книжки, найкраще 
свідчать крамничні полички 
роками заповнені непрода
ними книжками, а також 
твори письменників видані 
грішми авторів накладом 
тільки 1.000 або й 500 при
мірників. Думку перебороти 
байдужність і заохотити гро
мадянство купувати книжки 
подала пані Наталія Чаи– 
ленко, засновуючи при Сою
зі Українок Америки гуртки 
Книголюбів. Філадельфійсь
к и й гурток існує від 1966 
року спочатку під керівниц
твом світлої пам'яті п-і Оль
ги Фацісвич, а тепер переб
р а л а її працю п-і Марія Ха– 
ринова, секретарство веде у– 
весь час пані Марія Рома– 
ненчук. Гурток дуже актив
ний, складається з 14 чле
нові, як і в домівці Союзу У– 
країнок раз в місяць прова
д я т ь дискусію над прочита
н и м твором, часто посвячу
ючи к ілька хвилин на ебмін 
думками про світову літера
туру; або іншими новинка
ми. В першу чергу гурток і 

чнтас твори письменниць і 
письменників видані на емі
грації, однак прочитано ба
гато творів з-поза ..Залізно 
заслони". Згадати б такі : 
„Собор". ,.Ссбор в риштован
ні", „Грань", ,.Мальви", „Бе
рег чекань". Раз в рік гур
ток організує більшу імпре
зу „з часм". а дохід з 'тих 
імпрез гурток дас на іахі 
цілі: Видання дитячих кни
жок, Фонд жіночої преси, 
Видавничий фонд Лесі Ук
раїнки. Відбулися наступні 
імпрези: Літературний вечір 
в честь В. Снмоненка, Вечір 
присвячений поленим духов– 
никам УГА з нагоди видан
ня книжки „Полеві духевнн– 
ки УГА" о. Лебедовича і Ве
чір письменниць, що живуть 
у Філадельфії. Гурток за час 
свого існування купив і та
кож продав на імпрезах по
над 600 книжок, чим також 
допоміг письменникам. Зда
валося б. що число 600 про
даних книжок невелике, але 
якби було таких сто гуртків, 
тоді б воно зросло до 60 ти
сяч, а крамничні полиці за
повнялися б все новими тво
рами письменників. 

Ярослава Острук 

ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ 
(Закінчення зі стор. 3-ої) 

Хто кров ІЗ рал терни, 
а ми із серця. 

Хто засланий, u тюрму 
замкнутий був, 

А ми несли кайдани 
невидимі 

Оксана ВИХОДИТЬ заміж за 
Степана. Вона спочатку по
діляє думки свого чоловіка, 
.але зіткнувшися з суворою 
дійсністю, переконується в 
помилковості й шкідливості 
угодської політики. Опинив
шись на чужині, Оксана не 
може примиритися з чужим 
побутом, де жінку вважають 
за невільницю, де панують 
двкі , осоружні звичаї, де 
„палі, канчуки, холопів про
дають". „Та це ж якась не
воля , бусурменська" - про
тестує обурена до краю Ок
сана, що звикла до волі, до 
вільного життя. „Та й осо
ружна ж ця мені Москва!" 
— з палким, гнівним проте
стом заявляє вона. Угодов– 
щина, ця „мирна політика" 
з уст Оксани одержує рішу
чий засуд: „Боялися розли
ву креви, а не подумали, що 
буде, як у т и х о мириться 
все!" Вона бачить тяжкі на
слідки цього ,,утнхомирен– 
н я " : 

„Зломилась воля, 
Україна– лягла Москві 

під ноги. 
Це мир по-твосму — ота 

Руїна?" 

, Оксана зрікається їхати 
додому з сорому, що вона не 
брала активної учарти в бо
ротьбі за визволення Украї
ни, гостро картаючи за це ж 
і Степана: 

„Сидів у запічку 
московськім, 

Поки лилася кров, поки 
змагання 

велося за життя там 
на Вкраїні, — 

тепер, як „втихомирилось", 
ти їдеш 

того ясного сонця заживати, 
що не дістали руки 

загребущі, 
та гасм недопаленим 

втішатись". 

Оксана приходить до пе
реконання, що тільки „муш
кетом та шаблею" можна 
v с п і шно воювати за сво
боду, вона визнає, що пасив
ність і угодовство межують 
з національною зрадою. 

Вмираючи з ТУГИ за У кра
щого, Оксана– лишає Степа– 
і:ві свій заповіт: „Борцем 

не вдався ти, та після бою 
подоланим додати пільгу мо
жеш", щоб змести чорну 
пляму зради, яку. він фак
тично чинив своєю службою 
у ворога. Герої „Боярині" 
так само, як і герої драм з 
екзотичними сюжетами. — 
це виразники ідей Лесннсї 
лучасвостн. В образі Степа
на поетка показала ту час
тину української інтеліґен– 

Петро Одарченко 

УКРАМНСЬИІІ ЩУММЙ 
У НИКОНАННІ ІІАНЩУРЕНТА 

зшотя ШТОКАЛКА 
(Альбом звукозаписів „О, думи мої" — за редакції по С. 
Макснм'юка та з його нотатками про бандуриста (україн
ською іі англійською мовами). Мистецьке оформлення М. 

Григор'сва. HbK`-Порк. Видання „Сурми") . 

Климент Квітка 
чоловік Лесі Українки 

(Фото з 1920-их pp.) 

XX віку, яка провадила уго
довську політику. Одірвав
шись від маси, від народу, 
від активної боротьби, ця ін
телігенція фактично внко–. 
нувала ролю зрадників ук
раїнської національної спра
ви. В особі Оксани поетка 
показує національно свідому 
українську інтелігенцію, що. 
попавши в пазурі московсь
кого самодержавства, не маг. 
сили вирватись на волю і 
Конає на ЧУЖИНІ. Устами О– 
ксани і її брата Івана про
мовляє сама Леся Укріїнка. 
засуджуючи всякий опорту
нізм і проголошуючії єдино 
вірне гасло запеклої бороть
би проти ворога. 

У проаналізованих драма
тичних поемах Лесі Україн
ки основні ідеї такі : 1) ідея 
консолідації н а ціональних 
сил; 2) ідея вільного розвит
ку національного мистецтві; 
3) рішуче засудження ком– 
промісової угодовської пглі– 
тики в боротьбі за волю рід–: 
ного народу. — Ці ідеї вис
ловив у своїх творах ще Т. 
Г. Шевченко. Пригадаймо 
його, „Молитви", де він бла
гає Бога послати нам „єдн– 
номисліс" і ,.братолюбіс"' 
пригадаймо, з якою гідній 
тю відкинув Шевченко по
ради писати по-російському 
(про ,.Пар'.шу. рад:сть на
ш у " ) . 

На новому матеріалі, взя-і 
тому з історії старої Юдеї. з 
історії Греції, Риму та У кран 
їнн XVII ст,, Леся Українка 
висвітлила найактуальніші 
проблеми українського суча
сного життя і з великою пе
реконливістю розв'язала їх. 
Провідні ідеї згаданих творів 
Лесі Українки ще довго збе
рігатимуть свою свіжість і 
актуальність для нас і для 
майбутніх поколінь. 
(Передрук з додатку до час. 
„Наше Життя", ч. 13 (46). 

ції кінця XDC та початку Авґсбург, 23 лютого 1940). 

Звукоредактор а л ь б ому 
„О, думи мої" Степан Мак– 
сим'юк, в н к о р и стовуючи 
найновіші досягнення звуко
запису, підготував високоя
кісні видання, присвячуючи 
його другим роковинам з 
дня смерти бандуриста Зіно– 
вія Штокалка, прекрасного 
виконавця українських дум 
та інших пісень. 

Одночасно це видання мо
жна вважати і вшануванням 
100-ліття з дня народження 
двох видатних діячів україн
ської культури, що найбіль
ше зробили для^збереження 
українських народних дум 
— Лесі Українки і Філарета 
Колессн^). Леся Українка, 
не зважаючи на тяжкий 
стан свого здоров'я, на мате
ріяльні труднощі організу
вала і забезпечила з своїх 
скромних коштів експедицію 
фольклориста-музнкознавця 
Ф. Колессн для записування 
дум у 1908-1910 pp. на Пол
тавщині за допомогою фоно
графа. В листі до Наукового 
Товариства ім. Шевченка у 
Львові (21 вересня, 1908 р.) 
Леся Українка п и с а л а : 
„Просьба поспішити з ви
данням уже зібраних і зби
ранням дальших матеріялів 
кобзарських о п равдується 
тим, що вже крайня пора 
надолужити хоч тепер ту 
марну страту часу, якою 
прогрішнлося у к р а ї н с ь к е 
громадянство в справі 'збері
гання тих предивних, єди
них на цілий світ пам'ятни
ків творчости нашого наро
ду. Я думаю, шановне Това
риство згодиться. щЬ кобзар
ські мелодії дум скоріше ги
нуть, ніж строфові ПІСНІ, Щ' 
кожен рік. кожен день на
віть може завдати невіджа– 
ловану страту, коли який 
старий кобзар сховає з со
бою в могилі нікому не пе
редані співи. Разом з тил 
Хв. Товариство, переглянув
ши зроблені у д. Колессн за
писи, певне, переконаються, 
що кобзарські мелодії дале
ко інтересніші, ніж мелодії 
строфовнх пісень, що видан
ня кобзарських м е л о д і й 
дасть нову, і може, найбіль
шу підвалину національній 
гордості, бо се таке з'явише, 
з яким наші сусіди нічого 
виставити до порівняння не 
можуть". (О. Косач-Криви
нюк. Леся Українка: Хроно
логія життя і творчости. Н. 
И., Вид. УВАН. 1970. стор. 

г) Обоє народи.пня 1Н71 р. 

Зіновій Штокалко 

821). З цього листа бачимо, 
як високо оцінювала Леся 
Українка наші народні ду
ми. 

Т. Шевченко ставив укра
їнські народні думи вище ра
псодій Гомера: ,,Я читав Го– 
мера . . . й вичитав, що в Го
мера нема нічого подібного 
до наших історичних дум– 
епопей, як от, наприклад. 
думи: ..Іван Коновченко", 
„Сава Чалий", „Олексій По
пович пнрятинськнй", або 
„Втеча трьох братів озівсь– 
ких". або „Спмійло Кішка", 
або. або — та їх не перечис– 
лнш. І всі вони такі велич
ні, прості та п р е к р а с н і . . . ” 
(Т. Шевченко. Твори. Т. 8. 
За ред. П. Зайцева. Вид. М. 
Деннскжа, 1960, стор. 201-
202). ( 

І коли Леся Українка о– 
держала від Ф. Колессн пер
ший том його славнозвісної 
праці ..Мелодії українських 
народних дум" (записи дум 
від кобзарів, розшифровані 
з фонограм і відредаговані 
Ф. Колессою). то вона з по
легкістю і з радістю написа
ла Ф. Колессі: „Високопо
важаний Добродію! Д у ж е 
дякую Вам від себе і від іме
ні! мого чоловіка за надісла
ну книжку ..Дум". Незви
чайно втішно було мені ба
чити сю велику працю ви
кінченою і доведеною до ла
ду Вашим високоосвіченим 
старанням. Тепер у ж е справ
ді можна сказати: ..Наша пі
сня, наша дума не вмре, не 
загине!" Честь Вам і дяка 
за Ваші труди!" (25. V. 19-
11). (Л. Українка. Твори, т. 
5, к. 1956. стор. 591). 

Так спільними. ,,соборни
ми" зусиллями великих ді
ячів обох частин України 
була успішно закінчена ве
ликої історичної ваги пра
ця над врятуванням неоціне– 

ної культурної спадщини у– 
країнського народу. 

Видані „Сурмою" з інїція– 
тиви Степана Макснм'юка 
дві платівки з записами чо
тирьох українських народ
них дум у високе мистецько
му виконанні Зіновія Што
калка — це не тільки вша
нування славного бандурне 
та. а також і вшанування 
100-річчя з дня народження 
Лесі Українки і Філарета Ко
лессн, які так багато зроби
ли для збереження велично
го пам'ятника національної 
культури українського нарс– 
A V . 

Видання звукозаписів ук
раїнських дум у виконанні 
3 . Штокалка цінне ще й 
тим, що воно заповнює ту 
прогалину, яка існус в Ук
раїні в цілій ділянці. Як сві
дчить С. Максим'юк у своїй 
статті „Звукозаписи україн
ських дум" (Календар „Но
вий Шлях" , 1969; „Музич
ні Вісті", червень-вересень, 
1970). в Україні за останні 
двадцять років записано на 
платівки лише . . . дві думи 
у виконанні Ф. Ж а р к а „Не– 
вольннцький плач" і „Дума 
про Самарських братів". І 
тому не дивно почути скар
ги кращих представників у– 
крзїнської інтелігенції з при
воду того, що в Україні ні
хто не дбає про збереження 
і поширення творів україн
ського героїчного епосу, що 
в Україні пропагують і по
пуляризують безвартісні пі
сні, але ігнорують золоті 
скарби нашої народної твор
чости. Побувавши на вечорі 
українських дум у клюбі пи
сьменників у Києві в березні 
1968 року. Василь Шевчук 
у своїй статті „Прекрасне і 
неповторне'' („Літ. Украї
на". 5 березня. 1968 р.) пи
ше: „Цей вечір дум приму
сив думати. И не так про те, 
що кобзарів стає все менше 
й менше, що знижується їх
ня майстерність, — як про 
народну творчість, про до
лю дум. Ми часом схожі на 
того скнару-рицаря, який 
сидить на скринях золота й 
задовольняється ш м а тком 
черствого хліба. Прислухай
тесь, що ми співаємо, і порів
няйте з тим, що ми маємо." 
(Цнт. за статтею С. Максн
м'юка.). ' 

ХаЙ ці слова Василя Шев
чука примусять 1' гіасМі ук
раїнців „не в Україні су
щих", — подумати над тим, 
що ми співаємо і що ми ма
ємо, подумати про викорис
тання і популяризацію золо
тих скринь нашої багатої пі
сенної творчости. До них 
належать і звукозаписи дум 
у внконінні Зіновія Што
калка. Бандурист 3. Што
калко мав, як слушно зазна
чає Роман Савицькігіі, „осо
бливо фоногенічннй голос і 
гру" та дуже добру дикцію. 

Вибір дум безперечно вда
лий. Ось зразок^ найдавні
ших ітфаінських^ д у к XV-
XVI ст. - - „Дума, про коза
ка Голоту". Н а доброго ли– 
царя-козака нападав чужн– 
нець-татарин. Він хоче коза
ка „живцем у руки 'ВЗЯТИ" і 
продати його в неволю.. Але 
козак — що уособлює 'непе
реможність народу -ул перема 
гає чужинця —оі!не вількк 
своєю фізичною силою, а й 
своїм розумом. А -ось одна 
з найпоширенішнвсЛ найу
любленіших д у к українсько
го народу, „Дума 'про втечу 
братів із города Азова, з ту
рецької неволі". Вона відзна
чається високогуметим змі
стом і високими мистецьки
ми якостями. Образ наймен
шого брата „пішого пішанн– 
ці", що гине „на безвідді, на 
безхліб'ї", проти(гтвляшься 
жорстокому егоїстично м у 
старшому братові,' що 'зали
шає свого найменіиого'бра– 
та в біді та meT2`'fHttkajc йо
му смерти, щоб не довелося 
з ним ділити спадщини; Але 
Бог карає жорстоюйю брата. 
Третя дума ,,Tlfib' Олексія 
Поповича" — про яку з ве
ли ким захопленням писав Т. 
Шевченко — віДаннчйсться 
своїми ідеями глибокого гу
манізму та високої, народної 
моралі. Обтяжений; делики– 
ми гріхами,^ запорожець О– 
лексій Попович знаходить,, у 
собі силу і мужність покая
тися і принести е е ф в жерт– 
для врятування-.козаків. І, 
нарешті, четвертагДіДОй/що її 
з таким почуттям ^майстер
ністю виконав 3 . Штокалко 
— це широко популярна в 
народі „Дума про І^арусю 
Богуславку". Сімоотп^озаків– 
невольників тридцяту сім Літ 
перебувають у турецькій не
волі. Вони не знають, що 
завтра буде нзнбіл.ьще свято 
християнське —..Великдень. 
Про це їм нагадуо. „дівка– 
бранка. Маруся ..,)ВогусДаВ– 
ка", яка в неволі лоотурчи– 
лась, побісурманалась", про
те не втратила, почуття жа
л ю і співчуття до своїх не– 
щасних земляків.' Ризикую
чи своїм власним життям, 
вона відкривас т а с л в и ц ю ' і 
визволяє козаків, -,.v 

Хай же кожен українець з 
увагою прослухав щ перли
ни героїчного еооАуі;,україя-
ського народу. Особливо це 
важливо для нашої' молоді. 
Д л я популяризацаТ”украін– 
ськнх дум та пісень Історич– 

Pfp їй 
них конче потрібну переви
дати рідкісну тедері. книж
ку Д. Ревуцького „У^чрашсь– 
ські думи та nicHj!,історич
ні" (1919 і 1930)г '!,доо цю 
книжку ніде тепер не зга
дують, бо в ній . jQar îTo пі
сень та коментарів,про мос
ковську неволю. Ця, книжка 
є в бібліотеці Колумбійсько
го університету. 

Остап Тарнавськой 

ЧЕТВЕРТИЙ З'ЇЗД УКРАЇНСЬНИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ В ЕКЗИЛІ 

Четвертий' з черги з'їзд 
Об'єднання Українських Пи
сьменників в ev`"```` Пплто'1 

відбувся в дня """ ! /"' лис
топада 1970 в залях Україн
ського Інституту Америки g 
Ню Порку. З'їзд нав'язував 
іо традиції попередніх з'їз
дів ОУП „Слово" в роках 
1958, 1964 і 1968 і був мані
фестацією об'єднання укра
їнських письменників, які 
живуть у різних країнах на
шої землі, в праці в одному 
літературному процесі. 

Відкриваючи з'їзд, голова 
Об'єднання „Слово" Григо
рій Костюк нагадав, що 
з'їзд відбувається у п'ятидо– 
сятнріччя. коли єдиний /-
країнськнй літературний 
процес, що йому шлях про
стелила відновлена україн
ська державність, від 1920 
розчепився на дві течії -в У– 
країні і поза її межами. З'їзд 
відзначуван теж 25 - річчя 
першої організації українсь
ких письменників на чужи
ні - МУР (Мистецький У– 
країнськнн Ру х ) , що в його 
проводі були основникн 
..Слова". Улас Самчук і ІО– 
рін Шерех - Шевельов, які 
кореспонденційним шляхом 
беруть участь і в цьому на
шому з'їзді. 

Голова „Слова" нагадав 
перший з'їзд письменників, 
що ного тоді особисто вітаи 
президент УНР в екзнлі Сте
пан Внтвнцькин та й голова 
Комітету Америки Дмитро 
Га ЛИЧИН. 

Згадуючи тих заслужених 
діячів, з'їзд письменників 
вшанував їх пам'ять, я к і 

встанням 3 місць іі однохвн– 
лннною мовчанкою письмен
ники вшанували пам'ять тих 
членів „Слова" . які відій
шли від нас, а саме: Івана 
Багряного, Костя Бульднна, 
Петра Волиняка. Ярослава 
Геруса. Володимира Держа– 
внна. Володимира Дорошен
ка, Федора Дудка, Павла 
Зайцева. Олексу Варавву -
Кобця, ЛЮДМИЛУ Коваленко, 
Миколу Лазорського, Дани
ла Лобая, Оксану Лятурин– 
ську, Ольгу Литвин, Євгена 
Маланюка, Федора 0Драча, 
Михайла Ореста, Марію Ос– 
тромнру, Тодося Осьмачку, 
Софію Парфановнч. Воло
димира Радзнкевнча, Воло
димира Русальського, Олек
су Сацюка, Олексу Сеннка– 
Запорізького– Михайла Сит
ника. Дмитра Соловей, Оле
ксу Стефановнча, Зенона 
Тариавського, Івана Шквар
ка, Миколу Шлемкевича, і 
Зиновія Штокалка - Бере
жина. 

Проводила з'їздом Прези
дія під головуванням одного 
з основноположннків „Сло
ва" Юрія Лавріяенка у 
складі: Богдан Бойчук, Ва
силь Гайдарівськнй, Посип 
Гірняк (почесний член 
„Слова"), Свято, лав Гор– 
дияський, Докія Гуменна, 
Іван Керннцькпй, Григорій 
Костюк і Остап Тарнавсь– 
кнй. Запрошуючи голову 
„Слова для виголошенії:! 
звідомленняі Юрій Лаврі– 
ненко подякував йому за ге. 
що він з посвятою тягнув 
роботу Об'єднання, добив
шися в иіжчасі поважних 

успіхів, включно з правшім 
(чартер) . 

У двогодиннії! доповіді 
Григорій Костюк подав пе
регляд організаційної і 
творчої праці Об'єднання 
„Слово" за п'ятнадцять ро
ків ного існування. Він ак
центував свою увагу голов
ним чином на всіх літера
турних жанрах (ироза, по
езія, драма, критика, мис
тецький переклад), в яких 
успішно працювали члени 
ОУП „Слово" . На закінчен
ня голова накреслив деякі 
напрямні дальшого розвит
ку літератури поза межами 

І рідного краю. Він також по– 
і дав, що члени „Слова" 
І опублікували чужими мо– 
і вами 32 твори окремими 
: книжками, та понад сотню 
ї оповідань, статтей, есеїв і 
| рецензій в різних журналах. 
і збірниках і альманахах ан– 
' глійською. німецькою, еспа– 
' нською, португальською та 
' іншими мовами світу. Писі.-
І менникн, ЩО вийшли з рід– 
; ної землі, не залишили сво– 
I сї зброї - рідного слова. Во– 
I нн залишились на чужині 
тому, що вони полюбили 
свободу і повернуться у рід
ний край тоді, коли туди 
повернеться свобода. 

Доповненням до критич
ної аналізи творчости членів 
„Слова" була виставка ви
дань „Слова" і видань чле
нів „Слова", підготовлена 
Романом Дорошем у доліш
ній залі будинку Інституту. 
Понад дві сотні книг стано
вило лише частину письмен
ницького дорібку наших 
письменників, але й ці кни
ги говорять про велику пра
цю, що її виконують україн
ські письменники в екзнлі. 

В другій частині з'їзду 
відбувся панель з дискусією 

на тему: „Українська літера
тура в діяозіорі; міркування 
про її майбутню". Першу 
доповідь виголосив Іван фі– 

і зер. Він говорив про обме
жені можливості літератур 
національних меншинннх 
груп в Америці, бо віталь– 
ність цих груп постійно 
послаблюється. Богдан Руб– 
чак вийшов із тези, що літе
ратуру не можна відділити 
від середовища. Людина му
сить мати контакт із світом, 
в якому живе. Він бачить 
розвій української літерату
ри у намаганні піднести її 
на вищі позиції; він проти 
псевдокрнтерін і исевдовар– 
тостей, що їх застосовує у 
нас критика з почуттям 
патріотичної відповідальнос
ті!, спихаючи в тон спосіб 
літературу до ролі політич
ної пропаганди. Рубчак про
ти замикання літератури в 
ґетто, він за тверезу дефіні
цію літератури, що ЇЇ визна
чає західній світ. Борис Оле
ксандрів виступив в обо
роні традиційної літератури, 
шо її він визначував, як збе
рігання золотих зерен взя
тих від майстрів. Він під
креслив, що стан і майбутнє 
літератури в діяспорті зале
жить від того, чи вона до
ходить до читача. ЧИ є суго
лосною з настроями читача, 
з його ідеями і бажаннями. 
Поезія, що не знаходить 
контакту з читачем, а такою 
пін вважає поезію деяких 
модерністів з Нюйоркської 
г р у п н приречена на 
вмирання. Богдан Бойчук 
підготовив був статистичні 
дані, що могли створити об
раз дальшого розвою нашої 
літератури поза Україною. 
Але почувши, що може бути 
цікава дискусія, він відсту
пив свій час для дискусії.' 

І справді почалась жива ви
міна думок, в якій крім до
повідачів взяли участь при– 
явні письменники Марія 
Струтинська, Діма, Ляриса 
Онишкевич, Юрій Лаврінен– 
ко, Микола Понеділок, Юрій 
Тарнавськнн, Тарас Гунчак 
і інші, Диспутанти підтриму
вали то модермізм, то тра– 
диціонізм, а ще інші підда
вали думку знайти поєднан
ня для обох напрямків. Ці
каво говорив Юрій Лаврі– 
ненко. що радив традиціо– 
лістлм не так наслідувати 
майстерність давніх майст
рів, але радше наслідувати 
їхні намагання творити нове, 
бо й це нове визначило їх 
модерністами у свій час. На 
закінчення взяв слово голо
ва „Слова" Григорій Кос
тюк. щоб зробити загальні 
підсумки і подякувати учас
никам панелю. Дискусія на 
актуальну тему нашого лі
тературного життя з живою 
виміною думок вказала, що 
тема її була на часі і потріб
на. Вона напевно донесла до 
всіх засадничу правду, що 
література– це живе явище. 
Вона постійно зміняється, 
оновлюється, як і само жит
тя. Кожний новий автор, 
кожний новий твір - це но
вий світ. Наслідування дав
ніх, нехай і найбільше майс
терних зразків, без оновлен
ня - це смерть літератури. 
Англійський поет Віліям 
Єйтс сказав, що нова поезія 
зчасом буденніс, її мова 
стає щоденною мовою і то
ді поети мусять шукати 
оновлення мови навіть звер
таючись до вульгаризмів, чи 
й незрозумілих висловів, бо 
лиш це постійне оновлення 
запевняє вічне життя поезії. 
Те саме мусять робити і на
ші поети -шукати нової мо-1 

ви, бо мова це мареріял їх
ньої творчости. Приводив па
нелей Остап Тарнавсьхий. 

Того ж самого дня, відбув
ся літературний, речїр, що 
його підготовив і вів.Богдан 
Бойчук. Вечір в головному 
був присвячениД „ пам'яті 
трьох майстрів поезії,, помер
лих в останніх рсніах, а са
ме : Евгенові Малаігкжові, 
Оксані Лятурннськів і Олек
сі Стефановпчові. `., Добірку 
віршів цих поетів рецитува
ли артисти Ольга^ Кнрнчен– 
ко й Ігор Шугай . З прози 
артистка Клявдія fKeMTie -
Гош відчитала увдївок опові
дання Василя Гайдарівсько– 
го. Далі Ольга Кириченко 
читала вірші Лідії, Далекої, 
а Юрій Денисенко,,рециту
вав поезію Ігоря'Качуровсь– 
кого. Борис Олександрів з 
Канади прочитав,,' t к ілька 
своїх ліричних ,поезій, а 
Іван Смолій читав віршова
ні гумористичні ,-образки з 
літературного життя н а емі
грації, ще від МУ!І4 .̀Jf почи
наючи. Третя ча,стина вечо
ра була присвячена творчос
ті наймолодших. ,Y-іий час
тині виступили із .читанням 
своїх перших, спроб, .творчос
ти Уляна Близнак, ДЙрляна 
Ткач і Марта Ндвроцкка. 
Юрій4 Денисенко 'відрецнту– 
вав декілька віршів молодо
го поета Романа Бабовола. 

У вечорі взяли, участь у– 
часники з'їзду, яи 4 предс
тавники інших мистецьких 
об'єднань і численна публі
ка. Після вечора відбулося 
прийняття під час. якого у– 
часники при перекусці мали 
нагоду обмінятись, думками 
і порозмовляти. Дружні роз
мови затяглнсь а ж поза пів– 
Ш Ч - . чр'л) 

Наступного д н я , в ,іреділю. 
29 листопада відбулися діло– 
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ЩЩЩО НЕЧИТАЙЛО-АНДРІЄНКО 
У каталогах останніх трьох 

міжнародних виставок мо– 
дернапо,мистецтва - Берлін 
(1969^- Цюріх і Лондон 
(1970J к^зустрічаються іме
на двох'визначних українсь
ких мистців — Олександра 
Архітевна і Михайла Анд– 
ріенканКолн особа Архипен– 
ка є вже досить відома на
шому.-васалові та в міжна
родних .мистецьких колах, то 
про .малярство Андріснка 
досі знають лише мистецтво
знавці-і не багато людей, які 
цікавхкгбся культурними 
справами;' 

Hajeef^cwwiiTra, з величез
ними засобами реклями і 
пропаганди представляє дій
сність^ ,,однобічно. Знасмо 
тількнипро тих діячів куль
тури, про яких подають нам 
вістки.'и Часописи, книжки, 
радіо с і ,тллевізія. Інші, хоч 
можуть, б^тн і геніальні, як
що самій або їх приятелі чи 
прихильники, не подбають 
про належний розголос, мо
жуть лишитися в забутті і 
стати вдячним сюжетом для 
майбутніх) дослідників, які 
будуть^ ;ібВ.ідкривати'' великі 
і невідоічі,,талантн... 

Д о 'таких скромних, але 
визначних' мистців-малярів 
належіїтЬ– 'Михайло Андрі
єнко. я ф и 

. В останніх десятиліттях 
багато Малярів вдасться до 
таких 'підходів у малярстві, 
щоб нДОГИ ними заінтригу
вати глядача і прикувати йо
го уваї^у'з першого моменту. 
Чи це--буде незвичайність 
сюжетУ, чи сильні яскраві 
кольорк^Чй навіть велігчнна 
полотна""!'штудерність фак
тури, аби якась інша небу– 
денна'4н4ціятнва, яка може 
на митінаяхопитв пересічно
го глядайа. Такі ..трюки" 
Андріснвзміі чужі. Вартість 
ного твЗрів полягає у над
звичайно гармонійному спів
відношенні сюжету, компо
зиції, кольорів і навіть фак
тури :-квсі5) ці елементи тво
рять у с ь о г о органічну ці
лість і кожна його картина 
мас сИгй власний стиль. А 
коли йде про самі компози
ції творів. Андріснка. то во
ни с такі досконалі, що мож
на б їх'давати до підручни
ків комтЙзиції, як взірці для 
студентів. 

Малярські твори Андрісн
ка з періоду кубізму і кон
структивізму вже тепер вхо
дять у' світовий фонд кляси– 
ків цих стилів, а його пари
зькі краєвиди можна, поста
вити, без перебільшення, на 
рівні такйхлславних францу
зьких 'майстрів пейзажистів 
як М. Ут^ртльо чи А. Марке. 

ТворчЧУть Андріснка вар
тісна і'цікава не лише свосю 
високоюл-якістю, але теж і 
різноманітністю стилів. Мя– 

стцеві доля дозволила без 
перешкод працювати в ма
лярстві довгі роки, почина
ючи з 1914 року (ще за сту
дентських часів він брав у– 
часть у більших виставках) 
аж до сьогодні, і, не зважа
ючи на свій вік, він далі 
гворчо працює. Андрієнко 
живо реагував на всі нові 
прояви і напрямки в мис
тецькому житті і завжди сто
яв в авангарді малярства 
XX ст. Почав він свою твор
чість від кубізму, в якому 
Малював і фігуративні і ціл
ком абстракті композиції. 
Таким чином, він з Лрхи-– 
пенком, були першими на
шими мнстцями, які дали 
кубістичнІ твори, а коли йде 
про чисто абстрактний ку
бізм, то він у нас, мабуть 
Одинокий. В дусі кубізму^ 
працювали якийсь час О. 
Грищенко, С Левицька, А. 
Петрицький, І. Кавалерідзе, 
М. Жук, П. Ковжун. О. Со– 
рохтей, В. Гаврнлюк. На 
жаль, більшість їх творів не 
збереглися, нема навіть фо
тографій з них. Особливо ці
каві с з цього періоду про
екти декорацій і костюмів 
Андріснка, його діяльність в 
театральному мистецтві в 
роках 1920-1930 (Одеса, Бу– 
карешт, Прага, Париж) здо
була загальне визнання, про 
що писала в той час мисте
цька критика. 

Після періоду кубізму Ан– 
дріенко дав цілий ряд кон– 
структивістичних праць, ма
йже всі абстрактні, за якими 
тепер побиваються колекці
онери. 

В 1930-их роках Андрієн
ко цікавився сюрреалізмом 
і цей період відзначається 
не так абсурдністю компози
ції, як це тоді було в моді, а 
радше особливістю кольорів, 
які надавали картинам над– 
реалістичні прикмети, так, 
що сюрреалізм Андріснка 
полягає в першу чергу в 
спеЦіяльннх кольорах, а да
лі у самих темах, що трак
тували філософічні пробле
ми. В цей час мистець теж 
багато працював над порт
ретом і брав участь в па
ризьких сальонах, де вистав
ляли портретне малярство. 

Дуже багато часу Андрі
єнко присвятив для краєви
ду, передовсім міського, точ
ніше — Парижу. В його кра
євидах живуть неіснуючі 
вже квартали старого міста, 
які він змалював зі звору
шливим ліризмом. У кожну 
пору року він знаходив ці– 

Оксана КИЯНКА 

дощ 
Я — дощ. 
Пригощаю я землю з прозорої гаїиі 
І росою кроплю золоті її коси. 
На блакитній хустині малюю веселки. 
Простягаю їй руки і з нею танцюю. 
Я — дощ. 

' Тема — кубізм в україн
ському мистецтві жде свого до
слідника. В VI-томовій Історії 
Українського Мистецтва (Ки
їв. 1970) цей напрямок засу
джено як формалістичне дека– 
денствс. 

каві кутки у різних дільни
цях міста і їх фіксував на 
полотні. Крім самих краєви
дів, він описав теж жанрові 
сцени міського життя, які 
вже творять своєрідний до
кумент — літопис життя 
Парижу середини XX віку. 
Мало хто з мистців відчув 
так глибоко атмосферу Па
рижу і зумів її так талано
вито передати на полотні як 
Андрієнко. Він малює радо 
краєвиди під час частих по
дорожей '— по північній і 
південній Франції, Еспанії, 
Італії, Бельгії і ГОЛЛАНДІЇ. 

Десь від кінця 1950-их ро
ків Андрієнко почав твори
ти абстрактні, кефігуратнв– 
ні композиції, і як влучно 
завважують критики, він 
вніс до абстракціонізму ве
лику малярську культуру і 
довголітній досвід. Його аб
страктні картини, це не ли
ше матерія і кольор. але во
ни мають рівночасно певний 
зміст, відображують якісь 
проблеми і думки. Це не є 
теж поворот до абстракціо
нізму з часів кубізму і кон
структивізму. В цьому на
прямі мистець працює під 
сучасну пору, а його вина
хідливість і допитливість до
помагають йому творити все 
нові й оригінальні компози
ції, які відразу знаходять 
колекціонерів, так, що тяж

ко мистцеві зіррати одну но
ву серію для планованої ви
ставки, г 

Михайло Нечитайло– Ан
дрієнко ” народився 29 гру
дня 1894 р. в Херсоні. Мис
тецьку і правничу освіту 
одержав у Петербурзі 1912-
1917 pp. Якийсь час працю
вав в Одесі і Херсоні. В 1920 
році виїхав на Захід, спершу 
задержався в Румунії ,потім 
два роки жив у Празі, де ба
гато працював для кількох 
театрів. Від грудня 1923 ро
ку постійно живе в Парижі. 
Там бере участь в різних 
збірних виставках-сальонах 
(Осінному, Незалежних, Су
часного Портрету), як теж у 
більших міжнародних вис
тавках у Франції і в інших 
країнах. Його твори є у му
зеях і збірках Парижу, Лон
дону, Відня, Львова і Ню 
Порку. 

Від десятка років Андрієн
ко проявляється теж в літе
ратурі. Кілька його новель, 
оповідань та есеїв появили
ся в журналі ,.Сучасність" 
(Мюнхен) і в ..Нотатках з 
мистецтва" (Філадельфія). 

” Про Андріснка дек і вп
иниш дві монографії: АНДРІ– 
СНКО, текст Володимира Сі– 
ЧЯИСЬКОГО, А НУМ, Львів. 1934., 
МИХАЙЛО А Н Д Р І С Н К О 
текст Володимира Поповича, 
Сучасність, Мюнхен, 1969. 

Ю .Пундик. 
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Багатобічна вартість книжки 
Книжки мають вартість не 

так наукову, як радше прак
тичну. Такий фейлетон п. з. 
,,До чого служать книжки" 
прочитала я в щоденнику 
„Маямі Нюз". Переповідаю 
його своїми словами. 

Коли вам докучають діти, 
дайте їм погратись книжка
ми. Це їх на декілька хви
лин заспокоїть, і не жалійте 
кілька вирваних, або олів
цем помазаних листків. До
кучають вам в літі мухи? 
Ужийте книжку замість му
хобійки. Можете також кни
жкою вигнати кота з кімна
ти, кидаючи в нього книж– 
кОю. Обов'язково купіть ша– 
фу-бібліотеку, вона тепер 
дуже модна, але звертайте 
увагу, щоб її кольор і стиль 
відповідав меблям вашого 
,,лівінґруму". (Бібліотеки 
тепер, з огляду на ощадність 
приміщення, модні в сальо– 
ні.) Заповніть її вщерть 
книжками, це також прак
тично. Купуйте книжки тіль
ки в полотняних обгортках, 
в кольорах червоних, зеле
них та інших ярких. Наго

ловки мусять оутн позолоче
ні, тоді наголовки книжок і 
прізвища авторів краще па
м'ятаються. Велика кіль
кість таких книжок піднесе 
вартість вашу інтелектуаль
ну, бо кожний, хто побачить 
велику бібліотеку, зачислить 
вас до інтелігентів. Накі– 
нець ще одне дуже важливе. 
На столику мусить лежати 
відкрита книжка на доказ, 
що ви зацікавлені літерату
рою. Крім того, книжка на 
столі дасть можливість гос
теві, перелистковуючи її. ви
повнити час мовчанки, а на
віть в часі, коли господарі 
вийшли з кімнати пригото
вити „коктейл", гість про
читає одну, або більше сто
рінок книжіш, і це дасть йо
му можливість розпочати 
розмову про неї. Отже, ку
пуйте книжки і закладайте 
бібліотеки у ваших сальо
нах, вони пригодяться! 

Як із цього сатиричного 
фейлетону видно, і в амери
канців не краще з книжка
ми. 

Ярослава Острук 

„На захід від Дніпра", 
збірка оповідань видана 19-
70 р. Видавництвом ..Дніпро
ва Хвиля" у Мюнхені, це 
письменницький дебют Кате
рини Штуль. Слово „дебют" 
нагадує традиційні „балі де
бютанток" — пехід граціоз
них пар під звуки мелодій
ної музики. Граціозність і 
тиху ніжну музику душі, на
віть тоді, коли авторка з 
сарказмом розглядає персо
нажі своїх оповідань, відчу
вайте через всю збірку. От 
помер старий РоберТ, мрією 
якого було, щоб його душа 
переселилася в жіночий, 
„прозорий, з мережива ко– 
льеру тіла" бюстгальтер. 
Що справді сталося з його 
душею після похорону, не 
знасмо. Але під час похоро
ну вона сидить збоку і ци
нічно а,нзлізус фальшивість 
зовнішньої жалоби родини. 
Але і в цю прозаїчність бут
тя вривається акорд ніжнос– 
тн несподіваною появою на 
похороні колишньої подруги 
Роберта, Ш а н т аль, яка 
прийшла на похорон не з 
обов'язку, а тому, що їх ко
лись в'язала любов. Або 
згадати глибоку ніжність, я– 
кгю Катерина Штуль описує 
драму сліпнучого скульпто
ра Дем'яна. який скривас 
перед дружиною свою над– 
ходячу спіпоту. а вона, здо
гадуючись, не виявляє перед 
ним своїх здогадів, щоб під
бадьорити його в його твор
чості і берегти їхнє життєве 
щастя, „цей химерний рай
ський птах, якому невідомо, 
коли захочеться відлетіти". 

Кляснчннм зразком ду
шевної глибини є така сцен
ка з оповідання „Славочкн": 
Маленька Славочка перехо
дить крадькома Збруч з Ра
дянської України на захід 
до Галичини. Залишена ма
мою на східньому березі, по
ки провідник не вернеться 
забрати її. вона спершу ля
кається, але потім пригадує 
мамині слова, що Бог її пи
льнує і дивиться на неї бли
скучими зірками і хай вона 
рахує ті зірки. ..Славочка 
підняла голівку. Небо було 
всіяне блискучими цяточка
ми. - Це Бозя дивиться на 
мене й береже — повторила 
вона мамині слова. - Один, 
два, три . . . дійшовши до де
сятьох. Славка злякано за
трималася. — Ой. вона вміп 
рахувати тільки до десяти. 
Що ж буде? Як вона їх всі 
перерахує? - - І гіркі сльози 
покотилися по її щічках". 

Читаючи, п р вгадуються 
кляснкн літератури, а особ
ливо приходять на гадку о– 
писн природи Італії Коцю
бинським. Тільки Катерину 
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Штуль цікавить; не Капрі, 
а Франція а зокрема. Париж, 
тематиці життя, якого, від 
ведена більшість оповідань.! 
Авторка представляв Париж 
з його мистецькою граціоз
ністю, яка полонить кожяо–. 
го, хто хоч раз відвідав це 
місто, ностальгічними' спо
минами про нього: 

„Над Парижем відпочивав; 
останній літній день'. Він ро
злігся вигідно, насиченйй: 

теплом та радістю виконано
го обов'язку. Від його рівно
мірного віддиху н,ахргге яеЧ: 

вітря леготіло ср^лястбю '. 
мрякою, через яку будники 
й дерева дивилися-на проЯоЧ 
жнх ніжноказковіїмн -обра
зами Гуцуллка.7.;-Могутній 
прямокутник Л ювру Обрамо
вував площу; гіо якіяї-` пЙ– 
тримуючк травники, звив^! 
лиса темяозелені вуйсі н і ^ 
стриженого "б у k шпану. . . . 
Дрімав пасті ш римського 
Септіме Севере, кремова на– 
русел я, заколисана спогада
ми наполеонівських перемог. 
На ній богиня Реставрації 
намагалась втримати в рів
новазі свою квадригу;';'.'. 35-
лізейські поля . . . обрамова
ні зеленню, піддерті яу.чідіи– 
ськими кіньми Itусту, вони, 
звужуючись, .бігла в т я г н у 
тою стрічкою Дідго^уА на
низавши Тріюмфальну Ар
ку, зникали на ropu3oHTi'`. 
Париж мистців, , (оДві .брги 
тебе ліпили"),'Париж жінок, 
які хочуть елеіаіггНо в'Дйт̂  
тися на випродпжазс”у'.зви 
чайно недоступяиі^яя: ннз( 
елегантних м а л з и н і х ' й Ц ^ 
Макс"). Париж фгйлцузів–, 
які люблять і віїйоть гарно 
попоїсти й попити ( „ У - н і с 
кожний куток дише куйвду– 
рою і красою. Ми М. та^га-
ра нація . . . . j сйрніДі\ iferta 
нам чого шукати .з^кордок 
ном. Інша ментальність, інші 
звичаї, а головнфг; V`Ky^sut 
не та. До всього можна зім
кнути, але до . чужої"' кухні 
ми не звикнемо ніколи",, мір
ку:: герой опонідаля^, .JJO-
берт", а його tfrttpa; лзовов 
Шанталь признається,' що їх 
обох в'язало не тільки ко
хання, але й „щось б і л ь ш е 
витонченість піднебіння'".). 

Врешті, у формі постефязї–, 
ту, авторка не могла .проми
нути нагоди посміятііся на̂ д 
українською чоловічок^ За
розумілістю і браком іушб– 
шого зрозуміння українсь
кої жінки — а водночас і бо
ягузтвом перед нею. („Кон– 
курсні страждання''). ЯКНИУ, 
чоловічій частині, читачів де
що не сподобається в цій гу
моресці, то сл^д їм пам\ята-
тн. що Катерина Штуль 'ку
льтурна жінка– і . добра, та 
спостережлива письменниця. 

1.11 І ШЬ 

Поклала мати у дерев'яну скриньку 
Старе коралове намисто 
І гастшіку 
Серця свого гистого. 
Ішла дерев'яна скринька, 
Ішло коралове намисто,, 
Ішла серця гастинка 
Материного, гистого, 
Не знаюги спогину, 
Загори та за море, у гужину. 

7 прийшли, 
- - прилинули, 

,. . прибилися... 
і Дерев'яна скринька 
Здвигнула плегима: 
н-̂ ;Я тебе не богила, не знаю. 
Коралове намисто упізнало, 
Обвилось навколо тих. 
А серця гастинка 
Материного, гистого 
Дб серця прихилилася: 
-^– Моя ти доню, 
- ;Я нів втомилася, ж дуги тебе додому, 

:,Я не втомилася... 

` 

ві наради Об'єднання Укра– 
шськгоб”гТясьменників „Сло
во". Звщомлення про працю 
ПрезидіТ1 Зклав голова Гри
горій Кбсткж. Він подав, що 
за" час 'Снування „Слова" 
відбулисі1 чотири з'їзди 
письменників і 11 річних на
рад. За.тоЧГчас вийшли дру
ком. чоттгріЬлітературні збір
ники ,^СлЬво" . Відбуто по
над cQTjiy4 літературних ве
чорів в Ню Порку і в інших 
осередках. Для четвертого 
збірник^ ми знайшли ви
давця 'тг–1 !Орїя Мельнігчука, 
власника „Української кни
гарні"'в Йдмонтоні. 

Від 'к1теришх початків 
,.Слово^'^иявило заінтере– 
сування"' Літературою в У– 
країні \ до1 лею наших пись– 
меннийв\там. Вже під час 
першого ^ ї з д у була висла
на телегрАма до Москви у 
справі знйгцених режимом 
українськіїх письменників. 
„Слово''' брало участь у кон
гресах TflfrH - Кіюбу через– 
своїх чле^йв, які являються 
членами" Цієї міжнароднії 
письменницької організації. 
Під ч1Гс:;34- го Конгресу 
ІТЕН-'”'Кл'юбу в Ню Порку 
члени 'Президії „Слова" по
вели а!щпб в обороні перес
лідуваних^ Українських дія
чів культури, зокрема Івана 
СвітлпчНЙго'. Голова і секре
тар „СловН" взяли участь у 
конферентнії організації „Ам– 
несгі ^"Ьстернаціональ" у 
Вашингтоні в обороні Вячес
лава ЧБріговола. Президія 
,.Слова'4,Любить заходи для 
оборони: гашігх тепер репре
сованих^ діячів культури з 
Україні." і 4 

Гарцюють осередки і філі– 
ї „Слова'' "в інших місцевос
тях і країнах. Філадельфій
ський осередок влаштував 
кількаиаДцять літературних 

....: .tcateltv r-– -

вечорів; цей осередок проя
вив активність у збірці фон
дів на перший літературний 
збірник, головно завдяки 
ектузіязмові сеніорки нашої 
літератури Галини Журби 
Успішно діяв., влаштовуючи 
літературні вечори, осередок 
у Вінніпегу, що його очолює 
Марина Рудницька. Так са
мо філія ОУП „Слово" в 
Едмонтоні з Юрієм Стефа– 
ииком у проводі проявила 
не тільки творчу активніс
ть, але й створила була 
„фонд Осьмачки" і продов
жувала Літературний Допо– 
моговий Фонд, а в останньо
му році перебрала видання 
збірника „CnqBo". Працю
ють наші осередки в Дітрой– 
ті, Торонто і Міннеаполісі. 
Діяльний був відділ Об'єд
нання „Слово" в Австралії, 
де живе 14 наших письмен
ників. Там відбулось багато 
літературних вечорів; цей 
осередок видав свій власний 
альманах. Репрезентує цей 
осередок Дмитро Чуб - Нит– 
ченко. В Квропі оживив фі
лію „Слова" проф. Юрмі 
Бойко. Він зорганізував де
кілька вдалих літературних 
вечорів і свосю літературо
знавчою діяльністю стиму
лює літературне життя. 
„Слово" відгукалось на різ
ні громадські поклики чле
ни Президії нашого Об'єд
нання і члени Об'єднання 
діяльні в різних громадсь
ких установах, як і в нау
кових і професійних орга
нізаціях. Представники 
„Слова" з Уласом Самчуком 
у проводі взяли участь у 
Світовому Конгресі Вільних 
Українців. 

Про Літературний Допо– 
моговий Фонд при Об'єдна
ні Українських Письменни
ків „Слово" звітував заступ

ник голови цього фонду 
(голова Святослав Гордии– 
ський) Микола Понеділок. 
Він подав, що фонд випла
тив понад три тисячі дола
рів на допомоги для членів 
у потребі та й переслав до
помогу рідням померлих 
письменників, в тому ЧИСЛІ 
і деяким поза залізну зас
лону. З каси фонду були 
видані позички на видання 
третього збірника „Слово" 
і на видання збірки поезі'і 
одного з наших членів. По
зички вже повернуто. В ка
сі фонду залишається три 
тисячі долярів. В доповнені 
до звіту Миколи Понеділка 
Юрій Лавріненко прнгадап 
про „Фонд Осьмачки", що 
був створений ще до часу 
діяння Літературного Допо– 
могового Фонду ..Слова", 
пропонуючи включити його 
до звіту. 

За комісію збереження 
спадщини померлих членів 
„Слова" звітував її голова 
Василь Гайдарівський. Ко
місія, в складі якої були ще 
Олена Василеві. Марта Тар– 
навська і Микола Щербак, 
поробила заходи для від
найдення і збереження та й 
можливого друкування тво
рів Михайла Ситника. Коста 
Бульднна. Володимира Ру– 
сальського й Ольги Литвин. 
Літературна спадщина Ок
сани Лятурннської, згідно з 
її завіщанням, передана на 
збереження до Архіву - му
зею імені Дмитра Антонови
ча при УВАН. з тим. ЩО 
власником і розпорядником 
цієї спадщини (друкованої 
і недрукопаної) с ОУП 
„Слово" , Створено вже ре
дакційну колегію для вн– 
видання творів Лятурннсь
кої. Сама письменниця за
лишила для ОУП „Слово" 

спадок у висоті трьох сот 
долярів. Ця сума мусить 
стати основою фонду для 
повного видання творів Ок
сани Лятурннської і Комісія 
пропонує почати збірку на 
цей фонд. В дискусії Осип 
Зінкевич запропонував зро
бити фотокопії з усіх збе
режених творів, щоб в той 
спосіб одна копія могла 
зберігатись в архіві УВАН. 

Звідомлення Контрольної 
Комісії відчитала Марія 
Струтннська - - голова цієї 
Комісії. Це звідомлення та
ке : Контрольна КОМІСІЯ 
за прибутково - видатковою 
книгою стан надходжень і 
видатків під дня останні. її 
контролі 27 грудня 1969 ДО 
25 листопада 1970. По сто
роні прибутків було 704.02 
дол. і по стороні видатній 
328.46 дол. ; залишилось 
375.56 дол. на банковому 
конті Об'єднання. За Конт
рольну Комісію підписали: 
Марія Струтннська, Микола 
Понеділок і Василь Гайда
рівський. До майна Об'єд
нання треба додати зали
шені примірники збірника 
„Слово" (понад 100 прим 
першого, другого і третього 
чисел). 

Після всіх звідомлень збо
ри приступили до вибору 
нового управління ОУП 
.Слово" Ще раніше була 

покликана Номінаційна Ко
місія у складі: Іван Смолін. 
Марія Струтннська. Василь 
Гайдарівський, Іван Кер– 
ницький і Микола Понеді
лок для підготовлення Кан
дидатур до нової управи. На 
пропозицію цієї Комісії збе
ри обрали такий провід Об'
єднання Українських Пись
менників в екзнлі „Слово": 

Григорій Костюк — голова, 
Іван Фізер — заступник го
лови у ЗСА і Юрій Стефа– 
ннк - заступник голови в 
Канаді, Остап Тарнавськнн 

секретар і Уляна Любо– 
внч — касир. Це екзекутив
на Президія „Слова". До 
Управи Об'єднання вибрані: 
Богдан Бойчук (на власне 
бажання був звільнений з 
обов'язків касира і заступ
ника голови, приділених йо
му попередніми зборами 
„Слова" , й залишився чле
ном Управи), Василь Гай
дарівський, Святослав Гор– 
динський, Докія Гум енна, 
Іван Керннцькнн, Юрій 
Лавріненко й Улас Самчук. 

До Управи ОУП ..Слово" 
входять ще голови красних 
філій „Слова" , а саме в Ев– 
ропі й Австралії; філію Е 
Квропі очолює проф. Юрій 
Бойко, а філію в Австралії 
Дмитро Чуб - Ннтченко. 
Збори обрали теж Контроль
ну Комісію у такому складі: 
Іван Смолій - голова. Ма
рія Струтннська й Іван Бод– 
нарчук. До Управи Літера
турного Допомогового Фон
ду при ОУП „Слово" увійш
ли: Микола Понеділок (го
лова). Святослав Гордпнсь– 
кий (заступник голови) й 
Іван Керннцькнн (касир). 
Комісію для збереження 
спадщини померлих членів 
„Слова" очолює Василь 
Гайдарівський, як голова, а 
Мартою Тарнавською й Оси
пом Зінкевичем, як члена
ми Управи. 

Збори Об'єднання Письме
нників „Слово" схвалили 
Декларацію, що її підгото
вила Резолюційна Комісія 
під проводом Святослава 
Гордннського. 

Збори доручила новій У– 

праві повести усі можливі 
заходи для організації що
річної премії з а . найкращі 
літературні їворн, як також 
започаткувати бібліотеку -
збірку всіх видань членів 
.Слова" . Постановлено про
довжувати видання збірни
ків „Слова" і поробити захо
ди для уснетематнаування 
його у постійне періодичне 
видання. 

Четвертий з'їзд українсь
ких письменників в емігра
ції пройшов успішно і мав 
діловий характер. З'їзд, вті
шався увагою ширшої .чи
тацької громади, що свосю 
участю вшанувала як. і від 
крнття з'їзду, так і літера
турний вечір І товариське 
прийняття. На з'їзд прнсла 
лн вітання два-почесні члени 
ОУП „Слово" президент 
УВАН проф. Олекаіндер 
Оглобин і мистець блек)са 
Гришенко з Франції, як' та
кож Галя Мазуренхо з Ан
глії, проф. Юрій Бойко та 
Ігор Качуровський з Німеч
чини, Дмитро Чуб - Ннтчен
ко і Олена Чорнобнцька г 
Австралії; від Едмонтонсь– 
кої філії „Слова" і тамош
нього Літературно - мистець
кого Клюбу привітання 
прислали Олег Зусвськнй і 
Юрій Стефаник; вітання пе
редали письменники Анат. 
Гак (Мартин Задека), Га
лина Журба, Богдан Ни– 
жанківський, Галина Ла– 
щенко й інші. 

З'їзд за маніфестував волю 
українських письменників 
на еміграції продовжувати 
літературний процес і не 
тільки зберігати його, але й 
намагатись піднести нашу 
літературну діяльність на 
вищі позиції. 
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МИКОЛА МАКІЯВЕЛЛ і: іль ПРІНЧІПЕ 
-̀  . Одне й тихе ЗБ”ліття 

і'., :.-ЙКОД чи не я січні 19-
f(. у Львові, на: Анадеміч– 
ній,– натрапив на мене Дмит
ро Дон цов. Привітався по-
своєму: с ^ о ; дідово. Спитав 
про останні новини з Риму, 
знідки я був щойно приїхав 
до Львова, і тут же До.спра– 
ййг:, чи н̂ і схотів би я взя– 
тись за "переклад на. україн– 
о,ьку .нову твору Миколи Ма– 
кіяАеллІ: ,лїдь і Прінчіпе'' 
(;^слрдар'7 Це була Для 
мене, несподіванка. На 'хви– 
лину І я зупинив кіою думку 
на -цім.творі: зміст, стиль, 
CTapA` щ е т і ренесансова мо
ва, а все сильно особисте: 
Махіявеллі. Подумавши, я 
t y f же– Й погодився. 
! Поїси сісти до праці над 

ЦИД - Перекладом, я мірк\заа 
ИИД моральними вартостями 
цього твору. Адже, цей твір, 
це з,ч'іст і самого прізвища 
Махіявеллі?'Прикметник, по 
італійськії, „макіявелліко", 
або ще прикріше „макіявел– 
Дєско'', по нашому означає: 
Підступний. : безсумлінннй. 
віроломний, хитрю"!; імея– 
и^^/,^иккіянеллк)'Ч понЦ– 
шому - - підступ, засідка, 
пастка. Лро^е, подумав я, в 
історії політичної думки Ма– 
кіянедлі стоїк твором ство– 
рінйг пДлу школу. 

Осуди, думки про „Іль 
Прінчіпе" були, є й будуть 
усякі. Венедетто' Кроче по
хвалив Макіявеллі за те, що 
вік відокремив політику' від 
моралі. Люїджі Руссо ствер
див, що Макіявеллі — це 

і ,дхатос техніки". Макіявеллі 
на' запит пали Лева X: чо
му він вибрав на героя — як 
зразок — до свого твору ду
ку Валентина? — відповів. 
що саме дука Валентіно був 
напилучніший в и с ловник 
тих часів: такий же був ре
несанс: жорстокий, чудовий. 
То я забрався і зробив цей 
переклад. 

А який був Макіявеллі у 
приватному. щ о д є нному 
житті, відійшовши від свого 
писального стола? Досі всі 
макіявелльознавці знають 
знають про цс приватне 
життя Макіявеллі лиш із 
єдиного листа, що він напи
сав його до свого приятеля. 
Ветторі, Писав він цього ли
ста 10 грудня 1613 року з 
місцевости Сан Кашяно, де 
він був . . . конфінований. З 
цього листа виходить ясно, 
що. тоді, мав, Макіявеллі дві 
форми свого життя: перша 
- цілий вія поринав у жит
тя таверни, коршми, а друга 
-– вечірнє підношення, ви
нищування себе за писаль
ним столом: . . . „розмова, як 
рівний із рівним собі, з вели
кими мужами всіх часів". 
..Прокидаюсь ранком із сон
цем, — пише Макіявеллі у 
згаданім листі. , – і йду по
лювати на дрозди . . . Впій
маю два, інколи й сім. Зі 
мною маю твори Дайте, Пет– 
рарки. або тих менших пое
тів. Тібуллій, Овідій чи ін
ших таких: читаю про їх 
любовні пориви, про їх ко
хання, а при тім і про мої 
з г а д у ю . . . Потім іду на ву– 
лицюі до таверни, розмов
ляю з тими, що там прихо
дять, питаюся про новини в 
їх околицях, вислухую усякі 
речі й беру під увагу всякі 
людські смаки і фантаз і ї . . . 
В полуднє, з моєю бригадою 
(либонь говорить про чоти
рьох своїх синів) споживаю 
ті страви, що їх можна при

готовити в цім біднім селі . і. 
З'ївши, вертаюся до тавер
ни: тут є коршмар. звичайно 
є й різник і мельник та ft 
два пекарі. З ними ,я пере
буваю усе пополудні, граю
чи в карти „крікка" і „трік– 
ке-трак". Там можна почути 
тисячу сварок і образливих 
с л і в . . . Приходить вечір і я 
вертаюся до хати й увіхо
джу до моєї писальної кім
нати". В корщмі Макіявеллі 
був — як у нас казали ,.з 
яким пристаєш, таким ся ос– 
таеш". Сам же з собою Ма
кіявеллі ставав великим. 
„Вже на порозі моєї кімна
ти, т– оповідає він у листь 
- скидаю зі себе оту буден
ну одежу, вона повна болота 
й калу, і вдягаюся у шати 
королівські й к у р і я льні. 
Пристойно одягнений, уві
ходжу в старовинні двори 
старовинних людей; вони 
приязно мене приймають; я 
живу тим кормом, що є тіль
ки мгй і для якого я уродив
ся; я не соромлюсь розмов
ляти з ними й питати їх про 
причини їх дій, а вони, у 
своїй людяності, j відповіда
ють мені. І цілі чотири го
дини я не відчуваю ніякісь– 
кої нудьги, забуваю усі сму– 
тки. не боюсь убозства, не 
бентежить мене смерть: я у– 
весь переселююсь у них". 

Далі говорить про свого 
„Іль Прінчіпе" у якому 
я углиблююся, скільки мо
жу, в діях цього суб'єкту, 
роздумуючи, що це таке 
принципат, якого роду ці 
принципати є. як їх здобува
ти, як їх втримувати, чому 
вони падають. А як вам дея
ка моя дивовижа не подоба
ється, то це не повинно лю
тити вас. Володареві ж, зок
рема новому володареві, це 
повинно припасти до аподо^ 
би. А втім, я присвячую цей 
твір його М а ґ н і ф іценції 
Джюліянові". О ч є в и дно. 
Джюліянові Медічі. принци
пові Фльоренції. І далі, най; 
цікавіше в цім листі: що го
ворить про віру цей, у „Іль 
Прінчіпе". віроломний, дехто 
каже й цинік? — „А щодо 
моєї віри — не може бути 
сумніву, бо завсігди зберіга
ючи віру, я не можу тепер 
учитись ламати її; а хто був 
вірний і добрий цілих сорок 
і три роки, що їх тепер макя 
той не повинен міняти нату
ри. А про мою віру й добро' 
ту свідчить моє убозство". . 

Ось, таке сказав сам про 
себе отой скептик, віролом' 
ник часів ,рснесКнсу. 

і 
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УЧНІ ОБЛАДНУЮТЬ ' 
МУЗЕЙ 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Кімнату - музей Лесі Ук
раїнки обладнують учні СС; 
редньої школи ч. 75 ім. Ле
сі Українки у Львові. „Вони4 

пишуть реферати, зустріча
ються з письменниками. Во; 
сени учні та викладачі шко
ли привезли з рідного краю 
Лесі Українки — Волині са^ 
джанці дубків та беріз і по
садили біля школи. Музей 
буде прикрашений рушни
ками, які вийшли самі уч^ 
ні". На світлині в „Радян
ській Україні" з 19 січня 
видко учениць з учителькою 

на тлі великого білого 
бюсту Лесі Українки, н а 
столі — різьблені альбоми. ” 



в СВОБОДX, ВІВТОРОК, 5гг6 ЛЮТОГО. 1971- - - , - , Ч. 2Л 
-ам– ” 

НЕВДАЛЕ ВИДАННЯ 

Museum. A quarter ly re
view published by Unesco. 
Volume XIX. No. 3, 1966 
Museums in the Ukraine. 

Третій випуск журналу 
„Музеум" за 1966 рік, що 
ного видас ЮНЕСКО („Ви
ховна, наукова і культурна 
організація Об'єднаних На
цій") , майже в цілості прис
вячений музеям України. 
,.Музеум" — це репрезента
тивний журнал, розрахова
ний на міжнародного чита
ча. Редакція його знаходить
ся в Парижі і головним ре
дактором Б Ранмонд Фрін, 
крім цього Відділ музеїв та 
історичних пам'ятників веде 
його голева Селім Абдуль– 
Гак. Журнал появляється 
паралельно мовами англій
ською і французькою, крім 
цього при кінці журналу с 
ще резюме мовами еспансь– 
кою та російською. Як за
значено на обкладинці, пог
ляди, висловлені авторамп, 
не конечно с поглядами Ю– 
НЕСКО. 

Як відомо, при ОН існує 
окреме представництво Ук
раїнської ССР. активне та
кож в ЮНЕСКО. Отже, це 
видання с своєрідним показ
ником того, що та українсь
ка делегація спроможна до
сягти на міжнародному те– 
рені. У виданні, про яке мо
ва, про музеї на Україні пи
ше 11 авторів: Володимир 
Легкодух (заступник мініс
тра культури УССР) — ..Ро
звиток, музеїв в Україні"; 
Галина Кирилюк (член На
укової Ради музеїв і україн
ської комісії при ЮНЕСКО) 

..Створення народних му
зеїв в Україні" ; Валерій 
Шевчук (з Державного му
зею історії) — ..Мандрівні 
ішетавкн і рухомі музеї"; 0 -
лекезндер Кнюх (директор 
Державного музею україн
ського мистецтва) — ,,Есте
тичне виховання в держав
ному музеї українськего ми
стецтва в Києві"; | Василь 
На гай (директор Музею де
коративного мистецтва в Ки
єві"; Катерина Дорошенко 
(директор Шевченківського 
музею в Києві) — „Шевчен
кові музеї в Україні" ; Інна 
Антонова (директор музею в 
Херсонесі) — ,,Теоенові дос
ліди Херсонеського музею" : 
Олександер Соиін (директор 
Києво-Печерського музею) 

„Досліди і консервація в 
Києво-Печерському держав
ному музеї історії і культу
ри в Києві"; Петро Рагачов 
(директор музею) — „Музей 
оборони і визволення Севас
тополю"; Михайло Сікорсь– 
кий (історик, член ради му
зеїв) — „Етнографічний му
зей у Переяславі-Хмельнн– 
цькому під відкритим не
бом"; Микола Каплун (ди
ректор музею) — „Обласний 
музей у Полтаві". До статей 
додано 71 репродукцію. 

З поданого матері ялу до
відуємося, що в Україні сьо
годні існує 136 музеїв: істо
ричних, історичн,о-культур– 
НІІХ. революції і війни (23), І 
мистецтва (25). меморіяль– 
них (26). натуральної історії І 
та науки (24). Київ, Харків. 
Львів та Одеса посідають 11 
найважливіших музеїв. На– 
загал, інформації подано то
чно, інша справа, що ..хтось" 
подбав про те. щоб у статтях 
і репродукціях майже зов
сім промовчало два великі 
історичні періоди українсь
кої історії — княжий і ко
зацький. Зате якнайширше 
роздуто порівняно короткий і 
період радянський, репре– 
зентований у музеях, як ви
дно з репродукції!. майже; 
виключно знімками, гасла
ми і прапорами. Навіть на
писи на тих прапорах - не 
українські. 

Чассм деяким а в т о р ам 
плутається язик там. де во– 
ВИ хочуть щось приховати. 
Отак А. Сопін пише місте
рійно, що Успенський собор 
К и с в о - Печорської лаври 
„Mat! мозаїки і фрески з 10-
82-89 pp., які є частинмо 
творами двох визначних ми– 
стців, Аліпія і Григорія". 
Тим часом ті твори знаємо 
тільки з описів у 17-ім сто
літті. „Під час війни, пише 
він. понад 2 тисячі рідкісних 
і цінних ікон були пограбо
вані. Тільки південно-східна 
частина собору залишилася 
частинно цілою". Збоку під 
репродукцією собору читає
мо, що це вигляд собору „пе
ред експльозісю спочатку 20 
віку". Т а к і видно, що Со
пін не знав, на яку йому но
гу стати. А втім, хто дока

же, що ця плутанина нале
жить йому? 

До речі Сопін не згадує 
про те, що Лавра фактично 
перемінена на антирелігій
ний музей, він тільки мимо
хідь 'згадує, що там відбува
ються виставки „Наука і ре
лігія", „Катакомби і муфі– 
кація" та „Будова всесвіту" 
всі антирелігійні. 

Очевидно, статті не обійш
лися без пропаганди, і кому
ністичної і російської („ве
ликий російський поет Пуш
кін", „великий російський 
поет Нєкрасов", „великий 
російський генерал Суво– 
ров" і т. д.) Облога Севасто
поля подана так. наче б во
на була справді частиною 
історії України, а не бороть
бою чужих сил на її тери
торії. Проте найхарактернс– 
тичнішою рисою майже всіх 
статтей є їх надмірне попу– 
лязнторське с п р ямування. 
Ніхто не буде сперечатися 
над тією істиною, що музеї 
призначені передусім для 
народу, для найширших йо
го мас, але завдання їх — 
підтягати даний нарід і ма
си на вищий ступінь культу
ри показом історичних па
м'яток і досконалих творів 
мистецтва, а не знижуватися 
до рівня популярних народ
них викладів. Це завдання 
належить не до музеїв, а до 
школи і просвітних това
риств. З того матеріялу, що 
його показано в журналі , 
чужинець набере враження, 
що українська культура ще 
на примітивному рівні. За
мість побачити музейні скар
би України, він побачить а– 
ґітку. 

Найприкріша справа в 
цьому виданні — саме офор
млення статтей і репродук
цій. Під кожною статтею в 
дужках зазначено „перек
лад з російського". В резу
льтаті, всі музеї України ма
ють російські назви: ,.Харь– 
ковскнй нсторнческий му
зей", „Одессккй историко– 
евндческнй музей", ,,Госу– 
дарственний музей украпл
еного изобразительного ис– 
кусетва в Києве", „Львовс– 
кнй музей етнографії и худо– 
жественного промнела" і т.Д. 
Перекручені й назви та пріз
вища „Запорожская Сеч", 
„Нагай", „Легкодух" тощо). 
Всі ті російські назви.музеїв 
подані крім тексту англійсь
кого, також у французькому 
текстіх. Немає ні одної наз
ви музею українською мо
вою. Наче для контрасту, у 
хроніці є стаття про польсь
кі розкопки в Єгипті, і вар
шавське „Музеум Народове" 
скрізь гак і називається по– 
польськи. 

Ось тут і одна з причин 
тієї провінційності!, що раз-
у-раз переслідує всі без внй– 
нятку виступи езветської У– 
країни на міжнародному те– 
рені. Завжди над кожним 
почином стоїть якийсь чу
жий куратор, наглядач, гу
вернантка. А справа перек
ладів : невже в У к раїні 
справді немає нікого, хто б 
міг перекласти з української 
мови на англійську чи фран
цузьку статті, написані ди
ректорами державних музе
їв? Чужинець, якому пропо
нуються такі спрепаровані 
статті, отримає враження, 
український нарід склада
ється з безпашпортних кол– і 
госпннків і інших совстсь– 
ких низів, без власної інтелі
генції, яка б знала якісь чу
жоземні мови. 

На жаль, усі добре знають 
те. що всі прояви творчости 
в совстській. Україні позна
чені рисами скалічення. Ма
ло який твір вільний від 
нього (і тому поезія В. Сн– 
моненке так вдаряє) . В роз
мовах з людьми з тего боку 
не раз доводилося підкрес
лити цей момент скаліченос– 
ти. якому протиставилася 
органічно цілісна, мистець
ки повноцінна с о в є т ська 
тврч ість російська. Вони не 
заперечували, що т а к и й 
комплекс існує, але оправ
дувалися, що „за Сталіна ми 
довгі роки мали прив'язану 
до ноги залізну кулю, яку 
ми привикли тягати за со
бою: після його упадку лан
цюг розірвано, і мн вже не 
тягаємо кулі. Ми носимо її 
на руках 

На третій сторінці обгорт
ки журналу поміщений спи
сок країн і адрес, де .можна 
отримати видання ЮНЕС
КО. Цей список є також до
брою картиною українського 
советського п р н н и ження. 
Ж у р н а л можна набути не 
тільки в таких країнах, як 

НОВИЙ ПІДРУЧНИК СЛ. П. МАРИ 
ДЕЙКО -,ПРО ЩО ТИРСА 

ШЕЛЕСТІЛА" 
Лондон. — 3 друкарні 

Української В и д а вничої 
Спілки в Англії вийшов 
найновіший і останній під
ручник сл. п. педагога Марії 
Дейко з Австралії, під наг. 
„Про що тирса шелестіла", 
як п'ята читанка після „Бу– 
кваря", для 5-го або 6-го ро
ку навчання. Кольорову об
кладинку та багато добре 
виконаних ілюстрацій зла
див мистець Леонід Дени– 
сенко. Підручник мас 248 
сторінок і розділи, що скла
дають властиву читанку з 
творів різних авторів, пере
важно класиків української 
літератури, а в додатку — 
п'сси, вірші та ноти. Багато 
уваги сл. п. авторка відвела 
граматичним вправам після 
кожного тексту. В кінці по
дана українська абетка та 
українсько - а и г лійський 
словник. Дитина, яка опа
нує підручник „Про що тир
са шелестіла" підвищить 
своє знання української мо
ви до 3 0 0 0 слів, при умові, 
що вона вчиться послідов
но, розпочинаючи від „Бук
варя" . 

Усіх підручників для Рід
ної Школи та Шкіл Україно
знавства сл. п. Марія Дей
ко залишила шість: „Бук
вар", „Рідне Слово". „Воло
шки", „Рідний Край", „Єв– 
шан - З і л л я " і „Про що тир
са шелестіла". Видані Ви

давництвом „Рідна Ш к о л а " 
в Австралії, завдяки фінан
совому вкладу енна авторки, 
інженера Вадима Деяка , 
ці підручники - читанки ре
комендовані Виховно - Ос
вітньою Комісією СКВУ для 
вжитку у всіх країнах віль
ного світу, як також реко
мендовані Укр. Центральною 
Шкільною Радою в Австра
лії, Спілкою Українських 
Учителів і Внховннків у Ан
глії, Об'єднанням Українсь
ких Педагогів Канади, Го
ловною Шкільною Радою У– 
АПЦеркви в ЗСА та Науко
во - Освітнім Товариством У 
Бельгії. Покійна Авторка бу
ла членом педагогічних то
вариств і установ за кордо
ном а в Україні перед дру
гою світовою війною була 
керівником Катедри методи
ки викладання чужоземних 
мов у Педагогічному інсти
туті чужоземних мов. Всі її 
підручники написані в тому 
пляні, що українська дити
на, яка виростає поза межа
ми України, знає мову краї
ни, в якій живе, зокрема ан
глійську в англомовних кра
їнах, та. навчається вдома з 
батьками розмовляти укра
їнською мовою, а свої еле
ментарні розмовні знання 
поширює і поглиблює, вклю
чно з опануванням грамати
ки, шляхом навчання з під
ручників. 

`ANNALS". ТОМ XI 
У цій розвідці ми продов

жуємо рецензію на біологіч
ні статті, що с вміщені в XI 
томі „Аналів" Української 
Вільної Академії Наук у 
ЗСА (число 1-2, 31-32, 1964-
1968 pp.) . Отже реферуємо 
третю статтю, що її написав 
професор д-р С. Крашенін– 
ніков: 3. Serhij Кгавспепіп– 
nikow. A Cytochemical Study 
of Balantidium Coli. 1. Macro-
nucleus, pp. 69-90. 

Ця праця присвячена до
слідам над локалізацією — 
деоксирібонуклеінової (Д– 
НК) та рібонуклеінової 
(РНК) кислот в макронук– 
леусі інфузорії — Balanti
dium coli, - паразита сліпої 
кишки та товстих кишок лю
дини, деяких видів мавп та 
свині. У людини В. coli n a ` 
.разнтус рідко, але його ге
ографічне ноширення– є ко
смополітичне. Людина може 
бути лише носісм цього п а 
разита, що протягом довго
го часу не викликає жадних 
хворобливих ознак. Але В. 
coli буває й причиною гост
рого або хронічного захво
рювання, а саме, хвороби, 
що зветься „балянтидіозом". 
Якщо її не лікувати, то В. 
coli проникає крізь стінку 
кишкового тракту до черев
ної порожнини, заносить ту
ди бактерії та викликає за
палення очеревини (perito
ni t is) . Це запалення кінча
ється смертю. Виявити наяв
ність балянтидій у людини 
(що хворіє на балянтндіоз, 
або носить в собі цього па
разита) дуже легко шляхом 
Мікроскопічного аналізу ки
шечних її відходів. У ліку
ванні хворих на балянтндіоз 
дуже ефективно діють деякі 
антибіотики. Треба стверди
ти, що цитохемічна будова 
данового виду (В. coli) за
лишалась до останнього ча
су майже не вивченою і ма– 
кронуклеус інфузорії притя
гає увагу дослідників у зв 'я
зку з новітніми досягнення
ми в каріології, тобто у 
вченні про ядровий апарат 
клітини найпростіших. Ін
фузорії є одноклітинні ор
ганізми, що мають два яд
ра — макронуклеус і мікро– 
нуклеус. Вийнятком є деякі 
нечисленні нижчі форми, що 
мають декілька однакових 
макронуклеусів. Д о цього 
часу панувала теорія так 
званого ядерного дуалізму 
— ядрового апарата інфузо– 
ріш. За цією теорією, — ма– 
кронуклеусові приписува
лись тільки вегетативні 
функції, як наприклад, у– 
часть у процесах обміну ре
човин, тоді я к мікронуклеус 
вважали за „генетичне" яд
ро, що містить в собі носіїв 

Альбанія, Гондурас чи Тан
занія, a`ft в к о л о н іях — 
французьких і голландських 
Антнлях, Мальті, Порторіко. 
Тільки України, члена ОН і 
ЮНЕСКО, в тому списку 
немає. Хто з України хоче 
купити якесь видання ЮН
ЕСКО, може це зробити 
тільки чорез „Международ– 
ную книгу" в Москві. С. Г. 

спадкових ознак-генів. Док
тор С. Крашенінніков у сво
їй праці дав огляд критики 
цієї теорії, як безпідставної, 
бо було встановлено не тіль
к и наявність у макронуклеу– 
са інфузорії ДНК. але й за 
допомогою світляного та 
електронового м і кроскопів 
було знайдено в ньому хро– 
мозоми. Це довело, що мак
ронуклеус - поруч з мікро– 
нуклеосом - має також ге
нетичне значення. Еволю
цію ядрового апарата най
простіших організмів і особ
ливо інфузорій досліджують 
численні протозоології. Про
фесорові С. Крашеніннікові 
пощастило описати тип бу
дови макронуклеуса В. coli 
на підставі вивчення мікро
скопічних зрізів, — пофар
бованих за методою Фойль– 
гена (Peulgen) . Будова ма
кронуклеуса інфузорій ха
рактеризується розміщен
ням ДНК та РНК. Якщо 
хроматин (ДНК) оточує 
кільцем РНК, то такий тип 
розміщення ДНК і РНК у 
макронуклеусі зветься кон
центричним, а макронукле
ус мас назву гетеромерного 
макронуклеуса. Гетеромер– 
ні макронуклеусн деяких ін
фузорій (від часті) характе
ризуються сегментальним 
(послідовним) розміщенням 
Д Н К (ортомера) та РНК 
(парамера) . Більшість інфу
зорій характеризується ма– 
кронуклеусом гомеомерно– 
го типу з рівномірним розмі
щенням РНК (нуклеолен) в 
масі Д Н К (хроматину). Хро– 
мозоми виявлено досі в ма– 
кронуклеусах лише небага
тьох видів інфузорій. Поба
чити хромозомн макронук
леуса у світляному мікро
скопі важко через їх надзви
чайно малу величину, а та
кож через те, що їх можна 
помітити тільки протягом 
короткого часу життєвого 
циклу інфузорії. Після цьо
го, хромозомн — з'єдную
чись одна з одною — втра
чають свою індивідуаль
ність. Однак, дослідження 
хромозом макронуклеуса ін
фузорій (яке є поліплоідне 
і иоліенергідне), що прова
дились в останній час за до
помогою електронової мік
роскопії, — зробили вели
чезний поступ у цій галузі. 
Це є запорукою до виявлен
ня нових цікавих даних у 
каріології найпростіших. В 
кінці статті проф. д-р С. Кра– 
шенінніковнм поданий спи
сок численної літератури 
(140 авторів) з цього питан
ня. Також додано п'ятнад
цять добре виконаних мікро
фотографія. Ця робота ви
конана в протозоологічній 
лябораторії Української 
Вільної Академії Наук у Фі– 
лядельфії , завдяки допомо
зі U.S. Public Health Service 
при Depar tment of Health, 
Education and Welfare. 

Треба ствердити, що ці 
три статті на біологічні те
ми, що ми їх реферували, 
дуже збагатили і прикраси
ли одинадцятий тон „Ана
л ів" УВАН. 

Проф, Г. Д. Гагарин 

иовм кппжкп 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
Ольга Косач-Кривннкж. ЛЕ

СЯ УКРАЇНКА: ХРОНОЛО
ГІЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ. 
Українська Вільна Академія 
Наук. Ню Иорк, 1970. Опр. 
формат: 265 X 175 мм. 923 + 
5 нп. стор. (Редактор Петро 
Одарченко. Обкладинка Пет
ро Холодний). 

В. Кравців. ПЕРЕКЛАДНА 
ЛІТЕРАТУРА. (Відбитка з 
ЕУ, стор. 1987-1991). Наукове 
Товариство ім. Ш є в ч е.нка 
Мюнхен-Сарсель, 1970. Форм.: 
240 X 170 мн. 6 -f- 2 нп. стор. 

ШАШКЕВИЧ І Я Н А. Збір
ник Заповідника Маркіяна 
Шашкевича у Вінніпегу. Ч. 
13-14, Листопад, 1970. Форм.: 
228 X 158 мм. Стор. 289-320. 

А Н Т О Л О Г І Ї 

КОНТРАСТИ. Збірка моло
дечої творчости (Поезія, про
за, музика і графіка). Зреда
гувала М. Л. Залеська Оннш– 
кевич. Вступна стаття Юрія 
Лавріненка. Ч. 1. Бібліотека 
Пластового Журналу „Юнак". 
Видає Головна Пластова Бу
лава. Нью Иорк — Принстон 
— Торонто, 1970. Форм.: 210 X 
158 мм. 150 -f 2 нп. стор. (Об
кладинка Лілеї Волянської– 
Горняткевич). 

П Р О З А 
Катерина Штуль. НА ЗА

ХІД ВІД ДНІПРА. Оповідан
ня. Видавництво „Дніпрова 
Хвиля". Мюнхен, 1970. Форм. 
218 X 160 мм. 120 т– 2 нп. 
(Мовний редактор — Серафи
ма Волошин-Глобенко. Мисте
цьке оформлення І обкладинка 
— мистця Темістокла Вірстн). 

Грнгор Голіян. СЛОВО. Но
велі і оповідання. Накладом 
Українського Т о в а р и с т в а 
„Просвіта" в Аргентині. (Бу– 
енос Айрес), 1970. Форм.: 203 
X 145 мм. 127 т– 1 нп. crop. 
(Обгортка роботи мнетця-гра– 
фіка Володимира Каплуна). 

Володимир Радзикевнч. НІЧ 
ПРОМИНУЛА. Історична по
вість. Обкладинка та ілюстра
ції Богдана Певного. Юнацька 
Бібліотека СУМ ч. 1. Видав
ництво Центральної Управи 
Спілки Української Молоді. 
(Брюссель). 1970. Форм.: 210 X 
150 мм. 140 стор. (Друге ви
дання ). 

Stanislaw Vincenz. ZWADA. 
(Na WyiX)kiej Poloninie. Pasmo 
drugie: Nowc Czasy). Oficyna 
Poet6\v і Malarzy. Londyn, 
1970. Form. 210 x 140 mm. 575 
+` 1 np. pp. (Роман з гуцуль
ського життя. Продовження 
роману цього ж автора .На ви
сокій полонині"). 

П О Е З І Ї 
р Іван Овечко. ВИБРАНІ -
ПОЕЗІЇ (Друге доповнене ви– 

f
uum). НАРИСИ - ОПОВІ– 
АННЯ - СТАТТІ, що не бу– 
Г'введені до окремих збірок: 

Вибраністатті — ч. і і 2 (3-
СА, 1987 і 1969) - РЕЦЕНЗІЇ. 
Накладом групи прихильників 
дЛтературно-публіцнетнчної ДІ
ЯЛЬНОСТІ! автора в його 50-літ– 
тя. (Лос Анджелес). 1970. 
Форм. 215X140 мм. 184 стор. 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 
, Іван Смолій. СОНЦЕБОРИ. 
Казкове оповідання нагоро
джене на літературному кон
курсі ОПДЛ в 1965 р. Ілюс
трації: Галина Мазепа. Дитя
ча Бібіліотскя СУМ ч. 3. Ви
давництво Центральної Упра
ви Спілки Української Молоді. 
Брюссель - ' Лондон - Мюн
хен - Нью Иорк - Торонто, 
(1970) Форм.: 230 X 165 мм. 44 
стор. 

МОВОЗНАВСТВО 
\V. Т. Zvla. UKRAINIAN 

ANTHROPONYMY rN THE 
KHARKOV REGISTER OF 
1660. Offprint from "Proceed
ings of the Eighth International 
Congress of Onomastic Scien
ces". Moiiton Si Co. The Hague 
— - Paris, 1966. Form. 260 x 185 
mm. Pp. 596-604. 

Volodvmvr T. Zyla. ADJEC
TIVAL. "SURNAMES IN THE 
KHARKOV REGISTER OF 
1660. Reprinted from NAMES. 
Volume 18, Number 2. June 
1970. Form. 233 x 153 mm. Pp. 
89-86. 

Volodymyr T. Zyla. THE 
NAME DNIEPER AND THE 
NAMES OF SOME OF ITS 
TRIBUTARIES. By... Offprint 
,tf the Proceedings of the 
Ninth International Congress 
of Onomastic Sciences. Univer
sity College London, July 3-8, 
1966. International Centre of 
Onomaatics, Louvain. Form.: 
240 X 155 mm. Pp. 487-404. 

Volodymyr T. Zyla. THE 
ORIGIN AND THE MEANING 
OF THE NAME KARPATY. 
Offprint from "Dispiitationes 
Montium Vocabula aliorumque 
nominum signlficationes pertl-
nentes. Tom I. Proceedings of 
10th International Congress of 
Onomastic Sciences. Vienna. 
S.-13. LX. 1969. Vcrlag der 
Wiener Medizinischen Akade-
nrie. Vienna. Form. 215 x 140 
mm. Pp. 517-523. 

І С Т О Р І Я 
БЕРЕЖАНСЬКА ЗЕМЛЯ. 

Іеторично-мемуарний збірник. 
Наукове Товариство ім. Шев
ченка. Комісія Регіональних 
Дослідів І Публікацій. УкраІН. 
ськяЙ Архів т. XLX. Накладом 
і коштом „Видавництва Бере
жани". Нью-Йорк, 1970. Опр. 
Форм. 260 X 170 мм. XV 4- 1 
нп. -f 877 -г 1 нп. стор. 

Вольф-ДІтріх Гайке. УКРА
ЇНСЬКА ДИВІЗІЯ „ГАЛИЧИ
НА": ІСТОРІЯ ФОРМУВАН
НЯ І БОЙОВИХ ДІЙ У 1943-
45 РОКАХ. З передмовою Во
лодимира Кубійовнча. Записки 
Наукового Т о в а р и ства ім. 
Шевченка. Том 188. Праці Іс– 

торично-ФілософІчиої С є кції 
НТШ'. Накладом Братства 
кол. Вояків 1-ої Української 
Дивізії УНА. Торонто - Па
риж — Мюнхен (1970). Опр. 
Форм.: 233 X 155 мм. 277 + 1 
нп. стор. (За редакцією Воло
димира Кубійовнча. Переклад 
з німецької мови Романа Колі
сника. Мовна редакція Сера
фими ВолошиноІ. Схеми Ми
хайла Піцюри. Світлини з ар
хіву Головної Управи. Брат
ства кол. Вояків 1-ої УД УНА 
підготував Богдан Артнмн– 
шин). 

Петро Мірчук. Р О М А Н 
ШУХЕВИЧ (ГЕН. ТАРАС 
ЧУПРИНКА): КОМАНДИР 
АРМІЇ БЕЗСМЕРТНИХ. То
вариство колишніх Вояків У– 
ПА в ЗСА. Канаді і Европі. 
Нью-Йорк — Торонто — ЛОН
ДОН, 1970. Опр. Форм. 220 X 
145 мм. 269 -г 1 нп. 

Любомнр Винар. МИХАЙ
ЛО ГРУШЕВСЬКИИ І НА
УКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 1892-
1930. Українське Історичне То
вариство. Видавництво „Дні
прова Хвиля". Мюнхен. 1970. 
Форм. 240 X 167 мм. 110 т– 2 
нп. стор. 
Д-р Петро Ісаїв. ІСТОРІЯ ПЕ 

РЕМИСЬКОГО СХІДНЬОГО 
ОБРЯДУ. Видавництво „Аме
рика". Філядельфія, Па., 1970. 
Форм.: 230 X 153 мм. 51 + 3 
нп. стор. (Відбитка з „Амери
ки", чч. 141-161, 1969, з додан– 
дашіям ілюстрацій). 

П. Ісаїв, В. Кубійович, ПЕ
РЕМИШЛЬ. (Відбитка з ЕУ, 
стор. 2005-2010). Наукове То
вариство ім. Шевченка. Мюн
хен-Сарсель. 1970. Форм. 240 X 
170 мм. 8 стор. 

Б. Кранців. ПЕТЕРБУРГ. 
(Відбитка з ЕУ. стор. 2023-20-
28). Наукове Товариство ім. 
Шевченка. Мюнхен-Сарсель. 
1970. Форм. 240 X 170 мм. 8 
стор. 

ПЛАСТ НА ПОРОЗІ СВО
ЙОГО 60-ЛІТТЯ. Статті Юрія 
Старосольського і Атанаса Фі
го ля. Видавництво „Молоде 
Життя". (Мюнхен. 1970. Форм. 
240 X 170 мм. 15 -f 1 нп. стор. 
(Відбитки статтей: Юрій Ста– 
росольськнй. ПЛАСТ. 1911-19 
70. (Енциклопедія Україно
знавства - 2 частина, стор. 
2101-2107). Атанас Фіголь. 
П Л А С Т О В НП КОНГРЕС 
ДРУГИЙ. 1965-1970. (Україн
ський Самостійник, грудень 
1970, ч. 160). 

СПОГАДИ, РЕПОРТАЖІ 
Василь Софронів Левиць– 

кнй.. КЛАНЯЛИСЯ ВАМ ТРИ 
УКРАЇНИ. Репортаж про ту
ристичний маратон по укра
їнських поселеннях у Югосла
вії, Чехо-Словаччнні" і Польщі. 
В-во „Новий Шлях". Вінніпег 
— Торонто, 1970. Форм.: 215 X 
153 мм. 175 4" 1 нп. (Обгортка 
мистця Мнрона Левицького). 

Ольга Войценко. XIII МІЖ
НАРОДНИЙ КОНГРЕС ІСТО
РИЧНИХ НАУК І ПОДОРОЖ 
ПО УКРАЇНІ 1970. Українсь
ка Вільна Академія Наук. Се
рія: Літопис УВАН. Ч. 8. На
кладом Академії. Вінніпег — 
Київ. 1970. Форм.: 215 X 155 
мм. 39 4- 1 нп. стор. 

М. С. Чарторийськнй. МІЖ 
МОЛОТОМ І К О В А ДЛОМ. 
Причинки до історії У.П.А. 
(Спомини 1942-19-15 pp.) Укра
їнське Виданннцтпо ,,Говер– 
ля". Ню Иорк, 1970. Форм. 175 
X 125 мм. 304 стор. (Фототи
пічна відбитка 3 доповненням 
і поправками споминів, друко
ваних u 1967-1969 роках в „Ка– 
надійському Фармері" та „Ві
льному Світі" у Вінніпегу). 

Іван Стоцькнй. КІНОФІЛЬ– 
МОВА ЕКСПЕДИЦІЯ. Репор
таж. Видано накладом автора. 
(Лондон), 1970. Опр. Форм. 190 
X 130 мм. 143 -г– 1 нп. стор. 

ПУБЛІЦИСТИКА 
A CHRONICLE OF RESIS

TANCE IN UKRAINE by Va-
lentyn Moroz. Translated by 
Zirka Hayuk. (Published by) 
Smoloskvp. Baltimore - Paris, 
1970. Form.: 280 x 220 mm. 3 
np. f- 17 leaves. 

Сергій Домазар. ДВА НА
РИСИ. Авторове видання. Сід
ней. 1969. Форм. 195 X 165 мм. 
68 стор. (Цикльостиль). 

УКРАШЦІ В ДІИСПОРІ 
Д-р Богдан Казнмнра. УС

ПІХИ І ТРУДНОЩІ У ВЕЛН– і 
КОМУ ЗАМІРІ. (Два пляни 
митр. А. Шептнцького в спра
ві українського поселення ті 
Канаді та оснуваиня Студи– 
тів). Видання ,.Богооловії". Ч. 
10. Рим. 1969. Форм. 240 X 170 
мм. 52 4" 2 нп. стор. (Відбитка 
з „Богословії" т. ХХХІП (19-
69). 

ТРИ ДЕКАДИ УККА: 1940-
1970. Ню Порк, 1970. Форм.: 
230 X 153 мм. 20 -Ь 4 нп. стор. 

THREE DECADES OF UC-
СА: 1940-1970. New York. 
1970. Form. 230 x 153 mm. 20 
f 4 np. pp. 

Michael H. Marunchak. THE | 
UKRAINIAN CANADIANS: A 
HISTORY. By... Ukrainian Free j 
Academy of Sciences in Ca
nada Winnipeg. 1970. Size: 260 
x 170 mm. 792 pp. (The Work 
has been published with the As
sistance of a grant from the 
Ukrainian Canadian Founda
tion of Tams Shevchenko). 

THE UKRAINIAN PIO
NEERS IN ALBERTA. CA
NADA. By the Editorial Com
mittee in Edmonton. Edmon
ton. Alberta. 1970. Size: 238 x 
160 mm. 384 pp. (Jozeph M. 
La?.arenko Editor-in-Chief). 

Теодор Данилів. КУДИ 
ЙДЕ НАША ГРОМАДА У 
ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. В-во 
„Український С а м о стійннк", 
Накладом автора. Форм. 240 X 
167 мм. 44 стор. 

П Е Д А Г О Г І К А 
І. Ба кало, Б. Кравців. С. Я– 

нів. ПАРТІЙНА ОСВІТА В 

СССР– ПЕДАГОГІКА. ПЕДА
ГОГІКИ НАУКОВО-ДОСЛІД
НИЙ ІНСТИТУТ УРСР. ПЕ
ДАГОГІЧНА ОСВІТА. ПЕДА.-
ГОПЧНА ПРЕСА. (Відбитка 
з ЕУ, т. 5. зошит 5). Наукове 
Товариство їм. Ш є в ч є н ка. 
Мюнхен-Сарсель, 1970. Форм. 
240 X 170 мм. Ю стор. 

Микола Сидор-Чарторийсь– 
ський. ПРОБЛЕМИ УСПІШ
НОГО ВИХОВАННЯ. В-во 
„Педагогія". Ню Иорк, 1971. 
Форм. 180 X 140 мм. 172 стор. 
(Обкладинка роботи Св. В. С. 
Чарторийського. Передрук з 
тижневика „Вільний Світ" та 
„Канадійський Фармер" за 19-
68/69 pp.) 

Е Т Н О Г Р А Ф І Я 
М. Ономир. УКРАЇНСЬКЕ 

ВЕСІЛЛЯ (Етнографічний на
рис). Українське видавництво 
І.Говерля". Ню Иорк, 1971 
Форм. 180 X 143 мм. 64 стор. 
'(Фототипічна відбитка з „Ві
льного Світу" і „Канадійсько– 
го Фармсра" 1968-1969). 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, 
СЛОВНИКИ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇ
НОЗНАВСТВА. С л о вннкова 
Частина, (Зошит) 27. Головний 
редактор проф. д-р Володимир 
Кубійович. Наукове Товарист
во ім. Шевченка. Видавництво 
„Молоде Життя". (Мюнхен, 
1970). Форм. :240 X 170 мм. 
Стор. 2081-2160. 

Д-р Михайло Данилюк. КО
РОТКИЙ АНГЛО-УКРАЇНСЬ– 
КИИ МЕДИЧНИЙ С Л О В 
НИК. Редактор Вячеслав Да– 
виденко. Український Терміно
логічний Центр в Америці. В– 
во „Свобода". Джерзі Ситі, — 
Ню Иорк. 1970. Форм.: 230 X 
155 мм. 50 + 2 нп. стор. (Пе
редрук із кннжкн д-ра М. Да– 
ннлюка: На медичні теми. 
Джерзі Ситі — Ню Иорк, 19-
70). 

РЕЛІГІЯ 
Юліян Пелех і Василь Мар– 

кусь. ПАТВІЯХАТ-І-ЩШІС– 
НІСТЬ УКРАЇНСЬКО! КАТО
ЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. (Пекучі 
питання нашої церковної дійс
ності! і. Видано заходами Ко
ординаційного Комітету Укра
їнських Організацій ЗСА і Ка
нади за здійснення Патріяр– 
хату Української Католицької 
Церкви — з нагоди Свята По– 
місности Української Католи
цької Цсрісвн — в Торонті, Ка± 
нада, 21 червня 1970 р. Торон
то — Чікаґо, 1870. Форм.: 255 
X 170 мм. 19 4- ї нп. 

Михайло Г. Марунчак. ПИ 
ТАННЯ ПАТРІЯРХАТУ У 
ЛЬВОВІ В 1842 І 1880 Р Р 
Відбитка з журнала „Сучас
ність" ч. 5 (113). Мюнхен. 19-
70. Форм.: 225 X 155 мм. Crop. 
91-103. 

Д-р Юліян Рабій. САМБІР– 
СЬКА БОГОРОДИЦЯ. Моно
графія. У 240-ліття появи чу
дотворної ікони Пречистої ДІ
ВІ! Марії в Самбірській церкві. 
Накладом Комітету будови но
вої української католицької 
церкви в Ютіці, Н. И. ІОтіка, 
Н. И.. 1970 Форм.: 220 X 147 
мм. 81 -і– 3 нп. стор. 

ЖИТТЯ ЛАЗОРКА З ТОР– 
МЕСУ ТА ЙОГО ЩАСТЯ І 
ЗЛИДНІ. З еспанської мови 
переклав Микола М. Палій. 
Видавництво Юлія на Сере Дя
ка. Буенос Айрес. 1970. Фор
мат: 180 X 137 мм. 102 f І нп. 
стор. 

М Е Д II Ц II II А 

Д-р Михайло Данилюк. НА 
МЕДИЧНІ ТЕМИ. Лікарський 
ДОВІДНИК. Видавництво Ук. 
раїнського Народного Союзу. 
„Свобода", Джерзі Ситі — Ню 
Иорк, 1970. Опр. Формат: 235 
X 165 мм. 336 -г 4 ігп. стор. 
і Мовний редактор: Вячеслав 
Давиденко. Мистецька обкла
динка: Михайло Михалевич. 
На стор. 287-337 видання вмі
щений „Короткий англо-укра– 
їнський медичний слойник" 
цього ж автора, зредагований 
В. Давнденком. Фірмованнй 
цей словник Українським Тер. 
мікологічним Центром в Аме
риці). 

КАІТОГРАФІЯ 
Петро Оришксвич. ГЕОГРА

ФІЧНІ МАПИ УКРАЇНИ. Ви
дання 2-е. Наукове Товарист
во ім. Шевченка. Бібліотека 
Українознавства т. 32. Ню– 
Порк. 1970. Формат: 290 X 180 
мм. 10 географічних карт. 

НУМІЗМАТИКА 
ГРОШІ У К Р А ї Н СЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ. Львів - 1923. Пе
ревидано в Боффало, 1970. 
Форм. 135 X 150 мм. 6 т– 2 нп. 
стор. (З архіву Олександра 
Бережницького) і 

З Б І Р Н И К И 

ШЛЯХАМИ З О л О т ого 
ПОДІЛЛЯ. Регіональний Збір
ник Тернопільщини. II том. 
Наукове Товариство ім. Т. 
Шевченка в ЗСА. Український 
Архів т.: XXI. Філядельфія. 
1970. Опр. Форм.: 237 X 155 
мм. 280 г 2 нп. стор. 4- карта 
давнього Тернопільського по
віту. (Коштом і заходом Об'
єднання „Тернопільщина". Ре
дакційна Колегія: від НТША: 
д-р Василь Лев, д-р І”рнгор 
Лужннцький і д-р Роман Ми– 
коласвич, від О б'с д и ан и я 
„Тернопільщина": Володимир 
Мацьків). 

Українське Академічне Ко
зацтво „Запороже". ЮВІЛЕЙ
НИЙ АЛЬБОМ з нагоди 100 
та 110 семестрів його засну
вання відзначуваннх в Ню 
Иорку, Відні та Мюігхені. Зре
дагував д-р О. Соколишин, 
НюИорк, 1970, Формат: 270 X 
195 мм. 121 т– 1 нп. 

XX РОКІВ. Збірник з нагоди 
20-рІчяя Пластової Станиці в 
Ню Лорку. 1949-1969. Ню 
Иорк, 1969. Форм.: 230 X 150 

мм. 116 4- нп. стор. (Редакцій– . 
на Колегія: Ніна Ільннцька, 
Ольга Кузьмович, Володимир 
Савчак. Обкладинка:^ Богдан 
Хомут. Репродукція знимок: 
Тиміш БілостоцькиЙ). 

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ 
Український Технічно-Гос– 

подарський Інститут. НАУ
КОВІ ЗАПИСКИ. Том. ХУЛІ. 
Мюнхен, 1968/1969. Форм.: 240 
Ьс 170 мм. 284 4- 2 нп. (Реда
гує Колегія. Головний редак
тор Ростислав Єндик)'. 
1 Український Технічно-Гос– 
подарськнй Інститут. НАУКО
ВІ ЗАПИСКИ. (Томі ХГХ. 
І969. Формат: 240 X 179 м м -
182 -і– 2 нп. стор. (Редагус 
Колегія, Начальний редактор 
Ростислав Єндик). : і 
! БЛАГОВІСНИК ВЕРХОВ
НОГО АРХИЄПИСКОПА ВІ– 
ЗАНТтсЬКО-УКРАїНСЬКО– 
ГО (ГРЕЦЬКО-РУСЬКОГО) 
ОБРЯДУ. Рік V. Кн. 1-4Г Кас– 
тель Гандольфо біля Риму, 19-
69. Форм.: 275 X 180 мм. 138 т– 
2 нп. 4- 5 0 н п- ілюстрацій. 

ЕСТАФЕТА. Література — 
Мистецтво — Наука - Кри
тика. Журнал АДУК.- Вихо
дить двічі в році. Число nep-
tue. Січень, 1970. Нью-Йорк — 
Торонто. Форм.: 240 X, 175 мм. 
254 т– 2 нп. стор. (Видас: Асо
ціація Діячів Української Ку
льтури. Редакція — Колегія. 
Голошиїй редактор — Богдан 
Стебельськнй. Мовний редак
тор — Вячеслав Давиденко. 
Оформлення обкладинки Во
лодимира Ласовського). 

СНЯТИН. Зв'язковий' Зем
ляків міста Снятина і околиць, 
ч. 3. Дітройт. 1970. Форм.: 230 
X 155 мм. 20 стор. 

ЛІТОПИС БОПКШЩИНИ. 
Квартальній: присвячений до
слідам, історії, культури й по
буту бойківського племени. 
Видас Комітет Бойківщннн. 
(Філядельфія - ЕДМОНТОН), 
березень-червень 1970 р. ч. 1-2 
(16-17). Форм.: 215 X 150 мм. 
78 стор. 

Ф І Л Я Т Е Л І Я 
Орест Городнський - Pf -

ман Смик. ВІДВІДИНИ ВЕР
ХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА 
І КАРДИНАЛА ИОСИФА У 
ВІЛЬНОМУ СВІТІ В СВІТЛІ 
ФІЛЯТЕЛІСТИЧНИХ ТА ПА– 
М'ЯТКОВИХ ВИДАНЬ. Чіка– 
ґо, 1970. Форм.: 237`X Л57 мм. 
20 стор. (Відбитка з Календа– 
ря-Альманаха Української Ка
толицької Парафії Свйтих Во
лодимира й Ольги в Чікаґо на 
1970 рік). . 

Н О Т И , 

Осип Залеськнй. ДО ВЕС
НИ — Л. Верховника, І ВЕ
ЧІРНІХ МЕЛОДІЙ - М. Пі– 
д і гірника. Жіночі Хори. Укра
їнське Музичне Видавництво, 
Ч. 16. Бофало. (1970). Форм.: 
280 X 217 мм. 5 т– 1 нп. стор. 

ШКІЛЬНІ ШДРУЧНИКИ 
Марія Дейко. БУКВАР. Із 

мовними вправами І словни
ком. Накладом Об'єднання У– 
країнських Педагогів Канади. 
Торонто, 1970. Формалп'235 X 
170 мм. 80 стор. (Обкладинка 
і малюнки роботи ЛеонЧда Де– 
нисеика). 

Марія Дейко. ПРО.' ЩО 
ТИРСА ШЕЛЕСТІЛА'. Читан
ка - підручник для п'яїоЛ) або 
шостого року навчаяий-в' мов
ними та граматичними 'впра
вами і украінсько-англійським 
словником. Видавництво, ,Рід
на Мова1'. Австралія. t-A Ан
глія. 1969. Форм.: 230 X 170 
мм. 248 стор. (Обкладяика-й 
малюнки роботи Л. ''Деішсеп– 
ка). ”f 

ШЕМАТПЗМЇГ ' 
ШЕМАТИЗМ ГРЕКО-КА– 

ТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТ
ВА АПОСТОЛЬСЬКОЇ АДМІ
НІСТРАЦІЇ ЛЕМК1ВЩИНИ 
1936. Друге видання! Україн
ський Музей і Бібліотека, 
Стемфорд. Коннектікат, 1970. 
Форм.: 230 X 155 ммГ4Тш. f-
XVni -f. 178. (Шематизм оп
рацював о. Стефая .Ядловсь– 
кий. Вступ до другого'Видан
ня написав Василь Ленцнк). 

К А Л Е Н Д А.Р.Д 
АЛЬМАНАХ У К Р ДОНСЬ

КОГО НАРОДНОГО і СОЮЗУ 
НА РІК 1971. Річник 61-ий. 
Видавництво „Свобода", Джер
зі Ситі — Ню Порк (1970). 
Формат: 225 X 150 мм^, 240 
стор. (Обкладинка і.А|СТецьке 
оформлення заголовків стат
тей роботи артиста-маляра Бо
гдана Титли). 

КАЛЕНДАР СВтаЛСА НА 
БОЖИП 1971 РІК. XXXII Річ
ник. Видавництво оо. Василі-
яй, Торонто, 1971. Форм. 327 X 
150 мм. 191 -4- 1 нп. стор. (Ка
лендар і устав приготовив о. 
М. Ничка, ЧСВВ. Альманах 
зредагував о. І. Назаркр. ЧС
ВВ. Обкладинку виконав М. 
Леннцькнй). 

ІЛЮСТРОВАНИЙ КАЛЕН
ДАР „ПРОСВІТИ" НА ЗВИ
ЧАЙНИЙ РІК 1970. '.Ріпник 
XXXI. Накладом Українського 
Т-ва „Просвіта" в Аргентині. 
Під редакцією Колегії. (Мов- ! 
ний редактор Гр. Голіян' Об
гортка мистця Володимира 
Каплуна. Буенос Айрео. (19-
70). Форм. 233 X 150 мм. 192 
crop. 

КАЛЕНДАР - А Л БМАНАХ 
ПАРАФП СВЯТИХ! - ВОЛО
ДИМИРА П ОЛЬГИ БГ ЧІКА
ҐО НА РІК БОЖИЙ 1Я70. Ви
давництво Братства Святого 
Андрея Первозванного. "Чіка– 
ґо, 1970. Форм.: 235 X 155 мм. 
135 4- 53 нп. стор. (Редакція: 
д-р Василь Мя^кусь — редак
тор, проф. Роман Завадович 
— мовна редакція. Мистецьке 
оформлення обкладинки — 
арт.-мал. Михайло ДммТрен– 
ко). 

КАЛЕНДАР - АЛЬМАНАХ 
МІТЛА НА 1971 РІК. Видав
ництво Юліяна Середяка. Бу
енос-Айрес, 1970. Форм.: 200 X 
145 мм. 128 стор . ; ^„,м 
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„Каравана" співає 
Вайлдвуд– Крест, Н.Дж. 

набуло слави, одного з най
кращих курортів у східній 
частині Америки. Саме тут 
знайшли . с о ф місце тисячі 
українців з усіх місцевостей 
України, 

Ц е не дивно! Д е ж можна 
краще відпочити, зустріти 
своїх давніх знайомих, пого
ворити, поспівати, поділи
тись радістю fi горем. До 
розпорядження української 
громади, якщо не помиляю
ся, 40 українських готелів, 
мотелів, ресторанів та інших 
розвагових установ. 

Українці р. тут уже мрі
ють про бУДрву Церкви, а 
вечорами після відпочинку, 
масово відвідують українсь
кі концерти в „Крест Піер". 
Ці концерти "створені різни
ми групами - самодіяльни
ми і професійними й мають 
великий успіх. Серед цих 
концертів найбільшого зна
чення набув в'пступ співочої 
групи артистів під назвою 
„Каравана". 

2-го серпня відбулась о– 
особлива подія для україн
ської громади у Вайлдвуд 
Крест. Прибув чоловічий 
квартет ,.Каравана". Бага
тьом читачам, як і авторові 
цих рядків, мало відомо пре 
„Каравану' ' , , бо вони із-за 
скромности сеОе мало рекла
мували. Лише час від часу 
давали свої концерти в різ 
них містах.Америки н Кана– 

J—І. 

дн. хоч квартет заснований 
ще в лютому 1965-го року 
в складі співаків: Романа 
Яськова, Іринея Коваля, Ро
мана Канюка, Богдана Бем– 
ка — мистецького керівни
ка, при фортепіяновому су
проводі Анети Коваль та 
першорядного г іт а р иста 
Богдана Кряка. 

Ось, 8-ма година вечора. 
В переповненій залі „Крест 
Піер" розпочинається кон
церт. Співають: „Тихо над 
річкою", .Мандрівна" Он. 
верше, мій верше", „Мої ясе
ни", „Бабине літо", „Любов 
дівчини", „Черемшина", 
„Ляля з Монтреалю" та ін
ші. 

Своїми голосами вони 
створюють приємну мело
дію, краса якої ніколи не 
тратить високої вартосте. Це 
велика заслуга „Каравани". 

Придбавши їх платівку. 
Я ось уже понад п'ять міся
ців слухаю, кожного дня з 
великою приємністю, бо цей 
квартет, один з кращих, по– 
ta межами рідного краю. 

Закликаю українську гро
маду підтримати свій квар

тет масовою присутністю на 
їхніх виступах. 

Вірю, що в 1971 році „Ка
равана" прибуде знову до 
фаидвуд Крест. 

Іван Бережний 
Е л ь Мора Готель, 
йайдвуд Крест, н.Дж. 

Педагогічний курс в Дітройті 
щ 

Дня 15-го січня 1971 року 
відбулось в Д'ТІ/ОЙТІ закін
чення Третього Педагогічно
го Курсу. Курс закінчили: 
Мирослава Бараник, Посип 
Величковськнй, Христнна 
Гнатчук, Юлія Капіталець, 
Зірка Клярк, Ольга Ош,уд– 
ляк, Дарія Рнхтицька. 

У прибраній залі, при цер
кві св. Иосафата у Воррен 
Мнш., востаннє зібрались 
слухачі курсу, викладачі і 
представники Товариства 
„Рідна Школа" , щоб зроби
ти підсумки майже дворіч
ної праці (курс тривав 5 
триместрів). 

Керівник (курсу мгр. Фа– 
лнна Любинецька, у своєму 
слові підкреслила велике су
спільне наставлення курсан
тів, які маючи родини і за– 
робіткову працю, не жаліли 
ні труду, ні грошей, щоб 
здобути педагогічні відомос
ті, потрібі для ведення і нав
чання в українознавчих 

і школах. Неменше відчуття 
j суспільного обов'язку внка– 
j зали викладачі, які хоч в 
| більшості працюють ЗарО-

бІТКОВО посвятили свій ВІЛЬ
НИЙ час на готування і чи
тання лекцій. 

На закінчення подякува
ла І. Кучер за виконання 
обов'язків керівника в ос
танньому триместрі, за вели
кій! вклад праці у переве
денні педагогічної практики, 
всім викладачам за дружню 
снівпрцю в часі ведення 
курсу, а Рідній Школі за ор
ганізацію курсу і матеріяль– 
ні дотації. 

Від викладачів промовля
ла І . Кучер, яка зупинилась 
на обов'язку всіх вдержува
ти духовий зв'язок з Украї
ною. Слово забирали також: 
Т. Назаренко, пані М. Олес– 
ницька і пані О. Лісківська. 

Від куревтів прощали ви
кладачі Йосип Величковсь
кнй і Христнна Гнатчук, а 
від Рідної Школи зложив 
побажання успіхів у майбут
ній педагогічній праці-кур– 
сантам, інж. Д. Березовсь– 
кий — опікун курсу і голо
ва Р. Ш . інж. С. Білий. 

Підготовок) зустрічі зайч 
малась Мирослава Барапик. 

Н. Н. 

Дві дочки одного народу 
„Свобода" з 3-го лютого 

інформувала про радісне 
відзначення 100-річчя з часу 
народження п-і Катерини 
Козак, що відбулось у Філа
дельфії. Рідні н знайомі 
вшанували матір вояків 
УНР і дбайливу бабусю, я к а 
своє життя віддала Україні 
й родині. Ювілятка одержа
л а багато подарунків, а 
найкращим був для неї збір 
великої родини на вільній 
землі Вашингтона. 

..Радянська Україна" з 
31 січня сповістила в заміт
ці ..Довгожителька", що в 
Херсоні к ілька членів роди
ни, з яких сни Яків — кол
госпник, відзначили 100-
річчя з дня народження ук
раїнки Мелані! Ь б а ш . . З о 
на багато років працювала в 
колгоспі", виховала семеро 
дітей, з яких один загинув 
під час другої світової війни, 

Спомин з 

Інф 

інші щ е працюють, а дочки 
вже н а пенсії. При одній із 
них і живе 100-літня україн
к а Вона має 16 онуків і ба
гато правнуків. „Радянська 
Україна" подала, що ..Хер
сонський комітет партії і ви. 
копком міської ради тепло 
поздоровили Меланію Ізбаш 
із 100-річчям з дня наро
дження, вона ж багато років 
працювала в колгоспі"... 

Обом українкам — п-і Ка
терині Козак і п-і Мелані! 
Ізбаш — по 100 років. 

Різні місця, різні люди, 
різні долі, різне небо над го
ловою. Труднощі емігрантки 
і труднощі „багаторічньої 
праці в колгоспі"... Але в 
одному зійшлись ці дві 
доньки єдиного народу — у 
вихованні багатьох синів і 
дочок, внуків і правнуків та 
пра-правнуків на дітей ук
раїнської нації. У цьому — 
могутня сила України, (л.п.) 
.я' і т ; 

В Джерзі Ситі створено Відділ Т-ва за 
Патріархальний Устрій УКЦ 

(Закінчення зі crop. 1-ої) 

ормують про очищування річок 
і озер України 

юс aotaoc аоі ІОЕЗО 
м 
о УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИК СОЮЗ 

: / . | — п р о г о л о ш у є — 

Н А А К А Д Е М І Ч Н І Ш Р І К 1971-72 

о ТРИ (тииїн ЦІ у ти ОТІ 
о В 

51,000, S600 і 8100 
Стипендії будуть признані СнігиЧІДІЙІІОІО Комісісга УН– 
Союзу, студентам визнаних коледжів та університетів 
у ЗСА і Канаді, які є членами УНСоюзу щонайменше 
дна роки, на основі їх студійних досягнень (поступу в 
науці), предмету студій та потреби фінансової допомоги. 

Подання слід вносити до 31-го березня 1971 р. на окре
мі ос Друках, по які слід звертатися на адресу: 

о 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 

Jersey City, N.J. 07303 Q 81-83 GfaHd Street 

ocaocrs і іодої I O C З О Ї 

„РЕЛІПННІ ТВОРИ" — О. Кошинь. 736 сторін. 
тверда оправа S30.00 

„Укр. Нар. ; Мелодії" - 3. Лнсько, тт. 1-5. стор. 
576 в тоиі, тверда оправа - 60.00 

„Фортспіянові Твори" — Т. Богдангькя, 143 стр. 
для початкуючнх і заавансованих 5.00 

,,KAHTW -^ ML О. Гвіівороиський. 37 стр.. вид. 
1939 р. на міщ. і однородний хор 5.00 

„Укр. Пар. ТИсні" ;— М. О. Гайворонськнй. 32 стр. 
на скрипку і фортеиіян 5.00 

,.Укр. Нар. Пісні" — Василь Варвіш-ький, 24 стр. 
вид. 19,29 р. 10.00 

„СоїіатІна" - М. О. Гайїіоронсьілій. 11 стр., вид. 
1938, на скрипку і фортепіин 5.00 

„Прелюдія"'і— М. О. Гайворонеіьккй, стр. 5, вид. 
1938, на скрипку і фортепіян 2.00 

„Михайло.. Гайворонськнй" — В. Витвидькнй, стр. 
207, Монографія життя й творчости 5.00 

Замовлення слати: V-vo Z. LYSKA 
558 Summit Avenue Jersey City, N.J. 07306 

У 1917 - му році Австрія . 
продовжувала війну на всіх' 
фронтах. Вона хотіла даль
ше панувати і тому зяряди– 

I ла останню рятункову мобі– 
і л їздці ю, щоб забрати до 
і війська усіх від 18-55 років. 

Була перша неділя вели– 
j кого посту. Зібрався гурт 
хлопців, що мали ВІДХОДИТИ 
до війська й кількох заліз
ні пшиків; яких не зобов'язу-– 
вала військова служба з от 
ляду на внконюваяня праці 
н обороні держави. У нас 6y` 
ло бажання зробити забавз 
д::я тих, що відходили де 
війеька.Та музикантів не бу
ло. Правда, Михайло Горба
тий Вліхарчук міг гріти ш 
скрипці, яле не було кому 
грати на басі. Віцко Якуба 
Глухого наймит, сказав, ще 
зараз принесе від своєї гос
подині, велику брнтйанку, і 
якій печуть лиску, і буде 
грати , імітуючи бубон. 

Музика готова Хлопці з 
дівчатами пішли просити 
вдову Матрону Маганеву, в 
якої була також дочка Кате
рин і , щоб прийняла їх до 
хати на забаву, хоч би ли
ше на кілька годив. Вдова 
Млтрона послухала дочки, 
я к а . сказала, що. хлопці 
швидко відійдуть До війська 
і хто зна, чи повернуться. 

Почалася забава. Хлоп
ці з дівчатами зійшлись, і 
весело танцювали. Забули 
про Вечрню, першу у Вели
кому пості, коли люди б'ють 
поклони й співають велико
пісні пісні. 

Н а присмерку люди вер– 

,jiiivriifrVteiw асседзаз -– а s -– -– ідсссадапсдад 
ДГГРОИТ, Міш. 

ОКРУЖНИЙ КОШТЕТ ВІДДІЛІВ 
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З У 

в Д І Т Р О Й Т І 
повідомляє., що 

ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ 
-,---.,– - відбудуться -

у неділю, 14-го гаотото 1971 року 
гійчаток о год. 3:00 но пол., у залі 

Українського Народного Дому 
f J" при вул. Мартіи ч. 4655 

. ', , із слідуючим порядком нарад: 
1. відкриття і схвалення порядку нарад. 
2. Вибір Президії. 
3. Відчитаная протоколу :\ останніх Загальних Зборів. 
4. Звіти Управи і Контрольної Комісії. 
5. Слово Голови Контрольної Комісії УНС ч-ра Івана 

ГЕВРИКА. 
в. Дискусія над звітами. 
7. АбсоЛюторІя уступаючі ft Управі 
8. Вибір нової Управи. 
9. Пляп праці на наступну каденцію 

10. Вносим, побажання і різні справи. 
11. Закриття нарад. 
У зборах зобов'язані взяти участь усі члени Окружної! 
Управи, управи, а зокрема секретарі всіх Відділів УНС 

арнналежшгх до Округи, а саме: 
20, 75, S2, 94, ПО, 146, 165, 167, 174, 175, 183, 

235; 292, 302, 303, 309, 341, 504, 506 
Також ріадо вітати будемо всіх членів УНС :г Округи, 

"'. яких запрошуємо до участи 

.̀.̀  - У зборах візьмуть участь: 
М ґ р . І В А Н Г Е В Р И К з Вінніпегу , К а н а д а , голова 

Г о л о в н о ї К о н т р о л ь н о ї Комісії і 
Е В Г Е Н Р Е П Е Т А, г о л о в н и й р а д н н й 

Якщо на означену годину не явиться вимагане пра
вильником число делегатів від Відділів, наради пічнуть– 
ся годину" пізніше, без огляду на кількість присутніх. 

ЗА УПРАВУ: 
Іван ВАЩУК, голова Іван СМЕРЕКА, секретар 

гасягпьхЕКггззаззпаазззззасг SSSSSECZSZE 

минулого 
талнея з Вечірні до хати. По , 
іорозі вчули гарну музику.! 

а головно - голосний чудо– j 
;ші звук бритванки і вступн– -
ти до хати. Коли ввійшла до 
Кати старенька жінка Трош– j 
;ова Гріщиха, в хаті стало . 

гнхо. Вона вклякнула вд. ко– j 
ліна, почала бити поклони 
| співати: Ісусе Хрнсте, Сине | 
БОЖШЇ, помилуй н а с . . . Це 
на нас:гак ігоділяло, щ о . Б л И 
чдрчук взяв скрипку під па
хву, а наймит швидко побіг, 
щоб віддати бритванку. Мл 
зсі швидко розКішлися. 

З того часу минуло 53 ро– 
'ш. Здасться, що й досі чую 
жалісний голос тісї жінки 
5 не можу забути. Хоч тоді 
іе ГЛ'ЛО раДІЯ, то вістка роз

неслася швидко. Всі в Єзуяо– 
лі зналк про нашу забаву. 
'J.)yrcro дня1, коли я вернув

ся із служби до хати, батько 
гв рив на мене, що я наніс 
порому на всю родину. Та й 
дього було мало. Батьків па
сок добре приставав до моїх 
плечей,' ніби переконував 
мене 13 -літнього, який я 
гріх вдіяв. Того хіба ніколи 
не забуду. Слідуючої неділі 
о. Оіелан Яськевич на сво
їй прсіповіді картав.родичів , 
нас і бідну вдову, що прий
ми ла вас до хати. 

Багато -літ минуло. Тодіш
ні дівчата, сьогодні старі ба
бусі, а мгі сивоволосі. Багато 
померло, а деякі роз'їхали
ся по широкому світі. Та хто 
ще прн житті, хай пригадає 
сббі н а ш у забаву в першу 
неділю Великого посту в Є– 
зугіолі. 

Матвій Ворисхевич 
X I X X X X T X X X X X X l X X X X l H I I t T T T y T ^ y T T T T T T T T T - T T T T y 
и Увага! ІЮНКЕРС І ОКОЛИЦЯ! Увага! 
М УШ'АВА 11-го ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОРОНИ 
П ЧОТИРЬОХ СВОБГД УКР.МНН в ПОНКЕРСІ, В. П. 
Д -– запрооїуе -

на ДОПОВІДЬ 
Проф. Д-ра Константина Савчука 

„ЗНАЧЕННЯ ПРОТЕСТУ НАШОЇ 
ШТЕЛІГЕНЦН В ^ТСРАШІ" 

Субота, 13-го ЛЮТОГО 1971 p., год. 7:30 веч. 
Заля Українського Народного Дому 

орн 301 Пал І сайд, Пош;ср^-, II. П. 
Доцінюіочи вагу останніх поігіп в Україні, віримо, що 

Українське Громадянчугво масово візі^ме участь. Ц 

Київ. — Державна Інспек
ція для охорони ресурсів 
Української ССР склала 
звіт за п'ятирічну працю. За 
звітошщ час вкладено в очи
щування водних резервів У– 
країнн 570 мільйонів рублів, 
з чого велика частина при– 
падас не на державні фон
ди, а на місцеві. За 5 років 
встановлено на понад 10 000 
річок та озер в Україні ли
ше 636 водоочисних споруд, 
мін; шгмн й цілком примі
тивного типу. Лише прн хе– 
мічннх підприємствах, які 
так затруюють воду, що в 
ній гине риба і все живе, а 
сама вода змінює кольор, як 
на фабриці первинного об
робітку вовнн в Чернігові й 
кількох подібних, встанов
лено складніші механізми 
для внловлення з відходів 
води хемічннх елементів. У 
Сумській області встановле
но кілька приладів, які ви
ловлюють сірчанокислий 
марганець, а на цукрозаво
дах на Полтавщині, Віннн– 
чняі та Сумщині воду, після 
очищення, передають знову 
на господарські потреби, бо 
П не вистачає для господар
ства. Так зв, „оборо гне во
допостачання", коли воду 
використовують кілька разів 
.підряд для потреб промисло– 

вости, здійснене за останні 
З років лише на 2 5 ^ . „Ра
дянська Україна" з 29 січня 
обіцяла, що до 19Н0 року в 
Україні „зросте вдвоє біль
ше іригаційна система". За
гальна площа зрошувальних 
в Україні земель нині сягає 
„близько 60 тисяч гектарів". 

його місцевий Відділ, обрав
ши його першу Управу, Кон
трольну Комісію і Товарись
кий Суд у складі: Роман 
Качмарськнн — г о л о в а . 
Дмитро Box — заступник 
голови, Франц Колодій — се
кретар, Михайло Ж у к -
скарбник, Микзла Петрншин 
член Управи; Контрольна 
Комісія: Володимир Вілнк. 
Іван Мулечко, Володимир 
Кух; Товариський Суд: А 
Драган, Дмитро Диднк і О– 
лександер Кедринськіш. Пе
ред закриттям зборів новооб
раним головзю Р. Качмар– 
ським, рішено, щоб новоство– 
реяий Відділ Т-ва за патрі– 
ярхлльннн устрій став чле
ном місцевого Відділу УК– 

КА. Схвалено відповідні ре
золюції та рішено вислати 
привітальну телеграму Вер
ховному Архиспискспові і 
ІСардиналові Посифові Слі
пому. Доповідач і опісля в 
дискусії однодушно ствер
джувано, що патріархаль
ний устрій Помісної Україн
ське! Католицької Церкви с 
під цю пору головним зав
данням української діаспо
ри. Між схваленими резолю
ціями г. рішення „визнавати 
і всіми силами та засобами 
змагати до переведення в 
життя постанов Архнєпис– 
копського Синоду УКЦерк– 
пи щодо патріархального ус
трою і ПОМІСНССТІІ ці :ї Цер
кви". 

Роман Рудницький, піяніст-віртуоз... 
(Закінчення зі crop, і-ої) 

186 ДОЛ. У ВАППІНГТОНІ 
НА ОПЛДМ 

Вошинтгон, Д. JC. ,г-гХЗореА 
українців у Вашингтоні п-і 
Галина Максимзок зібрала 
разом 186 дол. на потреби 
Об'єднання Працівників Ди
тячої Літератури їм. Л . Глі– 
боач, з нагоди 25-ліття пра
ці цієї організації, додавши 
до раніше зібраних 108 дол.. 
про іцо повідомлялось, 78 
дол. На к і р к о в у листу вони 
-.ібрала 108 дол., з яких 50 

дол. подарувала Жіноч– 
Секція лон Об'єднанні Укра
їнців у Вашингтоні, на, ак
цію ..Серце, і Книжка". . Крім 
тогоі приєднала ЗО членів– 
прнхильннків ОПЛДМ, які 
крім річної ви лати по 2 
дол. переділи щ е 18 дол. 
додатково На фонд акції 
, С е щ е і -Книжка". `.` v, .. 

Між засудженими на Ленінградському 
процесі був українець 

Париж. — між засудже
ними на Ленінградському 
процесі, в основному скеро
ваному проти жидів, які хо
тіли викрасти .тітака і вті'К– 
7н за кордон, був українець 
Олекса Мурженко з Харко
ва. О. Мурженкові тепер 28 
років. На суді він підкрес
лював езою українську на
ціональність, про що повідо
мила французька преса. Сш 
:;игвнв, що не признається 
ло вини в державній зраді, 
що він поза школою і тюр
мою, прожив тільки 2 роки 
на свободі і тому хотів вир
ватись за кордон. О. Мур– 
;кспко прохав суд ВЄ ВИНОсн– 

Високої Музичної Школг 
Джул іярд та Лінкольн Цей 
тру в Ню Иорку. З черги 
25-го лютого відбудеться 
концерт-речіталь Р. Рудий 
цького в радіо в Франкфур
ті, Німеччина, а два дні піз
ніше в Західньому Берліні 

Крім згаданих двох кон
цертів з оркестрою, Роман 
Рудницький виконуватиме 
під час своєї концертової ту
ри твори: Соната Ліста, Бар– 
тока і Барбера, Равеля ,,Со– 
натіна" і ,,Гаслар де ля 
нюі", Прелюди Рахманіно– 
ва, Ліста „Дві легенди св. 
Фракца" і деякі з Траисце– 
дентшіьякх Вгюд, Варіяції 
Ф-дур Чаяковеького, Шубер– 
та Фантазія Ц-дутр ,,Ґрацер". 
Токкати Шумана і Прокоф'– 
сва та Валакірева „Ісла– 
мей-Оріснтальна фантазія". .юди' 

Врешті - на спеціяльне ба– 
кання радіостанції Осльо -
юмнознції свого батька, Ан– 
она Руднпцького, ..Сонату 
ta стрілецькі телш" та ,,Дн– 
іертнсмент" - .,Італійськніі 
Поденник", твір, виконаний 
Романом Рудницьким уцер– 
не в грудні 1070 р. на юві– 
іенному концерті свого ба
тька у Філадельфії з нагоди 
-О-ліття творчої ДІЯЛЬНОСТІ!. 

Молодого віртуоза відпро
вадили на міжнародне лето– 
внще Ксннеді в суботу, 6-го 
іютого ц.р. ного батьки Ми
ни Сокіл і д-р Антін Руд– 
ІНЦЬКШІ, його наречене Зо
ряна Луцька з Філадельфії 
га її батьки Ліона і мґр О– 
іександер Луцький, редак

тор пластового ,.Скоба" та 
постійний співробітник ,Сво– 

Оперету „Лісова Царівна" поставили 
в Дітройті 

Дітройт; Міч. - Опубліко– j 
вану в журналі УНСоюзу' 
для дітей „Веселці" оперету і 
на три Дії ,,Лісова Царівна". ' 
лібретто Л, Полтави, музика 
проф. Василя Овчаренка.і 
вперше в Дітройті постави
ли 17-го січня 1971 р. учні 
„Рідної Школи" , під мисте– 
цькіїм .керівництвом актора 
і режисера п-і Лади Прокоп. 
балетні "сцени. „сніжинок" 
іюставила відома балерина і 
хореограф . Мотря Махар. 
сцену з краєвидами знмово– | 
го села в Україні та засніже
ного сріблистого лісу з яли 

нкіі.ми оформили Ярко Кп– 
Козак І п-і Галина Конопа– 
да. Вистава, що пройшла ду
же успішно, відбулася під 
музичним супроводом піані
стки п-і Данн Федорак. У го
ловних ролях брата і :естрн-
чюі виступали Марко Про
коп і Оксана Стоткевнч. Ви
става оперети „Лісона Царів 
на" відбулася під час Різд
вяної Ялинки Т-ва ,.Рідна 
Школа", про що в наступ
них числах буде опублікова
ний допис. Дотепер цю трн– 
актну різдвяну оперетку-ка– 
зку ставили в Клівленді та в 
Ноикерсі, II. П. 

ти йолгу великого засуду, а– 
ле найперше. - сказав він, 
..найперше прохаю зрозумін
ня до двох головних обви
нувачених, Димшиця і Куз– 
Н'-.цова". їх спочатку засу
дили на смерть, а потім за
мінили 15 роками совстсько) 
каторги. Олексу Мурженкп 
суд засудіте спершу на 14 
років каторги, але потім 
зменшив той засуд на не ві– . 
домі точніше pojcu ,,поправ– 
но-вихоаних таборів", що в j 
перекліді з соьчггської тер– ' 
мінології зиачас зноцу ж і 
таки каторгу. 

В П ' Я Т Ш І Ц Ю , 12-го Л Ю Т О Г О 1971 Р. 
о год. 7:30 веч. 

в Церкв і С В . Ю Р А в Н Ю Н О Р К У , II . II. 
будр відправлена 

Служба Божа і Панахида 
ЗА снокш ДУШІ 

сл. 
на ш:у 

п. ОЛЬГИ БАСАРАБ 
ааігрошуою своїх Членів, 0|м-.іиі.і:іціі л іцшпа– 

рВМН і н Україні і,і.і' Г|МІМЦД)ІІІСГІЮ. 
Укро,їшллш Ншіочя Дополюгова Організація 

їм. Ольги Па^араС 

Пір чаг Панахиди гпіватиие v`j) игркяя ' 
під днрвґентурою npw|i. Івана Хомні 

Юра 

ч и ' А м і и т и ч т ^ и ч ч и н и ^ м м г 

НЮ ЙОРК і;ОКОЛИЦЯ! 
В п'ятницю, 19-го лютого 1971 року 

о год. 7:8|D веч. 
в Домівці Товариства „Дністер" 

361-го ВІДДІЛУ УНС 
ири 119 Kw. „А", між 7 і 8 пу.шнлмн а Ню Порку 

— відбудуться — 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛШ УНС 

МІСТА НЮ ИОРКУ і ОКОЛИЦІ 
до участи в яких запрошені Урядовці, Представники 

та конвенційні Делегати наступних Відділія: 
4, 5, 6, 8, 16, 19, 46, 66, 69, 86, 88, 117, 180, 158, 
184, 194, 195, 200, 203, 204, 210, 211, 256, 267, 
293, 310, 325, 327, 361, 398, 433, 435, 450, 455, 

457, 485 і 489. 
ПРОГРАМА ЗБОРІВ: 

1 Відкриття. 
2. Вибір Президії. 
3. Прішяття протоколу попередніх Зборів. 
1. Звіти :і діяльносте Окружного Комітету. 
5. Дискусія над знітами. 
6. Уділеная звільнення Окружній Управі. 
7. Вибір Окружної Управи та Контрольної Комії її. 
8. Устійнення тп схвалення пляНу праці нц 1971 рік. 

Доповіді Головних Урядовців. 
Дискусія та ухвали. 
Закриття зборів. 

У Зборах иізьмуть т^ж участь 
ЧЛЕНИ ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНСОЮЗУ 
і ВАСИЛЬ ОРІХОВСЬКІШ, обласний орга

нізатор на місто і стейт Ню Иорк 
Закликаймо всі Відділи і їх уряди та конвенційних Деле
гатів, як і інших активних союзовців. взяти участь у цих 

Зборах. 
ПІСЛЯ ЗБОРІВ - ПЕРЕКУСКА 

ЗА УПРАВУ ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ: 
ІВАН ФЛНС МИКОЛА ХОМАИЧУК 

голова секретар 

„„^..„..„„^.„^.„„„^.^„.„„, 

9. 
10 
11. 

Г— НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 
! 

(Закшчсішя зі стор. 2-ої) 
нути увагу на такі ситуації: 
Може бути, що біль у ГрУ" 
дях нічого не мас спільного 
з недугою серця, тоді треба 
виявити його причину і за
стосувати відповідне ліку
вання. Може бути, ЩО ЛЮДИ
НІ ніби мас якусь недугу 
іковчевого міхура, шлунка 
ча іншого органу, і думає, 
и;о біль постао якраз від 
цього недомагання. Одначе. 
н:хто не забезпечений від 
того, що у міжчасі витворю
ється справжнє недомагання 
серця взагалі, а вінцевої ар
терії зокрема, і, коли появ
ляються болі в грудях, бу
ло б дуже нерозважно при
пускати, що це ще далі 
..шлунок спричиняє клопо
ти", а тим самим ігнорувати 
розвиток серцевої недуги. 

Тому періодична перевір
ка загального стану, вияс
нення причин, чому „тисне 
в грудях", „ниє під ложеч
кою", „душить при ході або 
нагинанні", „знов докучає 
жовчевий камінець, але тим 
разом біль іде аж у ліву ру
ку" і ін. — необхідні. Також 
необхідним с лікування різ
них недуг, які симулюють 
болі серця. Ці недуги мо
жуть бути поважними самі 
по собі, а крім того можуть 
приховувати недугу серця, 
яка ще себе ае проявила. 

Ділимося сумною вісткою з Рідними. Приятелями 1 Знайомими, 
що 8-го лютого 1971 p., після недовгої недуги, упокоївся п Г.оаі. 

нрнАшшшн ІІАОСВЯТІШІ Тонни, па 81-му році життя І Ло літ с-шіщсчп таа 
наш Найдорожчий МУЖ. БАТЬКО та ДІДО 

бл. п. 

о. ТЕОДОР ВАРЕХА 
R. парох і сняіигннк Волі МіховсІ, ВороДлсинч, Понкерсу та Флінту. 

ИОХОІЧ)Н відбувся в суботу, (1-го лютого 1971 p. ;і Української Католицької 
Церкви св. Мнхаїла її Понкетх', Н, П., на цвюггар МІ. Ііоре, Yonkcrs, N.V. 

Горем прибиті: 
дрчткнна - ГТЕФАШЯ з дому ЯРЕМККШІЧ 
доньки: ОКСАНА ЧАВС а чоловіком РОМАНОМ і дітьми: 

РОМАНОМ 1 ХРИСТИНОІО 
ЛІД А ГРЕІЦНПІИН з чоловіком МИРОСЛАВОМ 
і дітьми: ЮРІЄМ, МАРТОІО. ПАДЕІО та АДРІЯНОМ 

В СОГОКОВІШ ДЕНЬ ПІСЛЯ СМЕРТІ! 
нашого Найдорожчого і Невіджалуваного 
ЧОЛОВПІА, ВАХЇ.КА, БРАТА і Д І Д И Н Я 

ПРОФ. ШГДАНА П0ПЕЛЯ 
буде відправлена 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА З ПАНАХИДОЮ 
у вівторок, 9-го лютого 1971 року, о год. 7-ій вечора 

в Церкві СВ, ВОЛОДИМИРА і ОЛЬГИ в ЧИКАГО. Ілл. 
Дружиш - МАГДАЛННА 
О т - ОРЕСТ з дружиною БОГДАНОЮ 1 доньками 
те Родина 



СВОБОДА; ВІВТОРОК, 9-го ЛЮТОГО 1971 - - Ч .26 . 
ви 

' ІСТОРІЯ Г А В Ш Ш Г Г Т Г А Р Й 
Після моїх виступів в ро

лі соліста з гаванською гі– 
агрою часто мені заявляли. 
т о чули гру на гаванській 
гігарі в радіо, але ніколи не 
бачили, як виглядас ця гіта
ра. Цв дало мені спонуку на– 
пі!саги цю статтю, але перед 
тим хочу згадати про зви
чайну гітару, бо гаванська 
іг.гара с її посестрою. 

Струнні інструменти існу– 
т,дли в старинннх часах, але 

плитки, що її і по нинішній 
день уживають. Зовнішнім 
виглядом гаванська гітара 
пригадус нормальну шести– 
струнву клясичну гітару, та 
н резонансовий корпус знач
но більший, шийка (гриф) 
довша, а тдс;ав.са каїне 
піднесена. Гавайська гітара 
мас шість металевих струп, 
які' звелять так, як струни 
кляСичної гітари, з цісю різ
ницею. Що стрій гаванської 

І)ейшли багато змін, поки; гітари,побудований на триз– 
вуці акорду А - д у р (Е. С-іс, 
А. Еі At E V Крім цього стро
їв с ще стрій в акорді Е7, а 

появилися такими, як нині. 
Первісний чоловік, випуска
ючи стрілу з лука, запримі– 
т:ш,що напнята струна лука побіч цих двох строїв о 

дас звук. Це правдоподіб– 
ім було зав'язком струнного 
інструменту. Вже вавнлонці 
та сирійці мали струнні ін
струменти. В Єгипті були 
інструменти з кишковими 
(трунами як ліра та ребаб. 
Сьогоднішня класігчна гіта
рі, перейшла еволюцію від 
..fpa, ребабу, пантурн, лют
і/і, вігуелі, теорбану до тепе
рішнього вигляду. В корот
ких рамцях .цісї. статті не 
можу подати опису вище 
іг.званих музичних інстру– 
х; нтів, бо це внмагас дов
шої окремої статті. Треба 
згадати, що гітара дійшла 
до найбільшого розквіту а 
19- тім столітті. Розвиток 
мистецтва гри на гітарі та Я 
музичної літератури збага–' 
тили такі визначні гітарис
та: Фернандо Cop (1782-
UJ.J9), Діонізіо Аґуадо (1784 
- 1849) і Франціско Tappers 
(1334-1909). Мауро Д жу–. 
лілій (1780 -1840) . Фернан– 
до Каруллі (1770 -1841) та 
відомий Матсо ІСаркасоі 
(1792 - 1852), п ід ручипзса 
лкого вживають і тепер. У 
'2') - му столітті світовий роз
голос і престиж привернув 
гітарі світової слави віртуоз, 
сланець Андр? Ссґовія, я– 
і :й концертус понад 50 ро– 
к:в по всіх країнах світу.' 
Коли А. Сеговія дас свій 
і 'Ип е̂рт в Карнегі Голл'-в 
Ню/Иорку, то квитки внпрд– 
лаг.і два місяці перед кой 
ц? ртом. 

Це коротка історія гітари 

кілька'інших. Під час гран 
ня тримається.гавайську гі
тару на холінах. Струни при 
тискається не пальцями лі
вої руки, але плиткою із за
крученими берегами і рога
ми. Довжина плитки вино
сить 8 сентиметрів. а шири
на 2, 4. Звуки видобуваємо 
тим способом, що ударяємо 
струни 3 - ма або 4 - ма паль
цями правої руки, з метале
вими перстенямн на них. 
' Струни Ударяємо близь
ко - ,поннжче резонансо
вого отвору. ;'Одним'з най
більш характеристичних му
зичних ефектів на гавайсь– 
кій гітарі о „глісандо". По
лягає - воно на тім, що під 
`iac пересування металевої 
плитки з одного пороту на 
другий, видобуваємо ці спі
вочі, савтиментальні звуки. 
Другим ефектом с „вібрато", 
що його виконуємо через по
рушення ` металевою плит
кою вперед і взад. 

| Гаванська гітара це на
родний інструмент мешкан
ців гаванських островів, які 
винайшли інший спосіб гри 
на ній,. . ніж на клясичній 
гітарі.. 

.Перед 191 ІЗ роком два виз
начні віртуози гаванської 
гітари, уродженці гавайсь– 
kitx ;островів це Палье К. 
Луа і" Давид Каілі, концер
тували по; Америці і Канаді. 
Рік І9Д6 'був розцвітом га
ванської музики. Промінент– 
ним. гітаристом . і солістом 
був Неоні. Е. Араі, комтюзн 

птару. Історія каже, що ме 
кгиканці привезли гітару на. 
гаванські острови, в 1830 ро
ці. Гавайці, народ музичний, 
спаровані цим інструментом, 
тміисвоїли собі гітару, але, 
J.-: розуміли еспанської мето
ди гри і строю, створили, со– 
бі свій власний стрій, видо– 
буваДрчи різні музичні ефек
ти, харч::терпі їхнім народ
ним пісням. ^ 

В 1894 році Джозеф Ке– 
куку з Гаваїв, граючи нн 
звичайній гітарі, припадково 
опустив залізний гребінчик 
im сталеві струни. Удар гре–. 
Оінчика по струнах видав 
дивний звук, і цей пнпадОк 
піддав йому думку, що при 
помочі залізної штабки мож
на віщобути якийсь новий, 
м 'лодійнкй тон. Він почав 
робити експерименти і вкін
ці дійшов до висновку, що 
найкращий звук можна до4, 
бути прн помочі металевої 

:і тепер дещо npj гаванську і о р ввльса ,.Кілімд". Грав 
вщ У^.РО^ Гаваїн Квартет" 
під час. ,в^тявтш лПпн-на -
'Пая^іИ/.уЕЬинібшігас4 і 
Сан .Франціско. Своєю грою 
чарував він. тисячі слухачів. 
Щ тоі^у самому часі "требі 
згадати ряд інших. виконав
ців і композиторів,.і а саме: 
В^тгер^Коломуку, Сем Ка– 
іноа,. Франк Ферера, Крнест 
К, К^аі і його групу „Кааі'с 
Трубадуре' . які. концерту
вали в Англії, Америці, Авс
тралії, та Індії. Ернест. ІС. 
Кааі, був композитором й 
а'ранжером для Е7 строю і 
видав альбом п. заг. ,.Кааі-я 
чарівні мелодії на гавайсь– 
ку гітару" .” 

У двадцятих роках вибива
ється К Петсрсон, який ви
найшов цифрову систему 
(підручник) для гаванської 
гітари. Було' багато інших 
.композиторів й аранжеріз 
гаванської музики, твори їх 
друкували і продавали різ
ні видавництва. В 1 9 2 0 - х 
роках можна було купити 
сотки зааренжерованої музи
ки і плит компаній, як: 
„Віктор". „Колюмбія" і 
„Врунсвік". 

Королем гаванської гітари 
є віртуоз Вен Гокеа, який 
концертував по всіх стейтах 
ЗСА І остаточно осів зі свос– 
ю трупою в Торонті 1943 ро– 

Ь 
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Праця 
MALE Щ 

GENERAL ELECTRONICS 
T V . FIELD TECHNICIANS 

Experienced in color T.V. 
and Stereo products, 4 0 hour 
w eek. Ex. Benefits. Must re
sale in /Middlesex or Som-

merset Area. 

Call 
GENERAL ELECTRIC CO. 

(201) 256-8770 
Equal opportunity employer 

OIL BURNER 
SERVICE MEN 

E\p. on No. і A No. 6 oil. Good 
salary. -Jo hour week plua 

overtime. 
Bnilfr Equipment 

743 Bedford Ave.. Bklvn, N.T. 
(all (212) 855-6430 

11 PA ЦЯмГоКЕАНОМ 
Tro). World Oversaw Services 
Доломагасмо в одержали! пра
ні Vi океаном. За більшими 
і:іфирм;іціями тел. 201 763-7755 

Tr,uis World Building 
ЮНО Springfield Avenue 
Muplfuood, New Jerwy 

Праця 
FEMALE 

EXP. BOOKKEEPER 
Full charge. Salary to commen
surate - with ex p. Steady. Ex

cellent working conditions. 
Benefits. 

W. H. Christian A Sons 
29 Franklin SU. Brooklyn, NY 

Calf EV Я-70ОО 

Щ1. Праце Ш 
9 MALE A FEMALB m 

EXP. SECRETARY 
Salary commensurate with exp. 

Зо hour week. 
Anwrican Adhesive 
SO Wavrrly Avenue 

Brookl\-n. N.Y. 
Write or cull ^rr. Lettner 

Я5Я-910О 

ALKO. \ OPPORTUXITY 
AUTOMATIC SCREW MACHINE SET UP 

6c OPERATOR LEAD MAN 

. . . S4.23/HOUR - DAYS 
Both positions command jjood salaries, paid medical 
and life insurance. For immediate appointment call 

Mr. Valenti - 278-3600 
ALKON PRODUCTS CORPORATION 

25 Power Avenue Wayne, N.J. 

ці. Сакзалоокявшколу при 
„У. М. С,. Д." , мав 200 учнів. 
Опісля перенісся до М”оатре– 
алю. Там творнть музику, і 
накручує багато платівок і 
фірмою „Віктор" і Колюм
бія" , крім того їздить з кон
цертами і свосю музикою 
вміє чарувати публіку. 

З поступом техніки винай
дено посилювач і сконстру
йовано, електричну гавансь
ку І гітару з таким самим 
строєм, але меншого розмі
ру. Цю нову електричну га
ванську гітару називай слав
ний віртуоз Альвіно Рсн 
„співучою гітарою" І ІЇо,ьЩиі 
с всі можливості видобути 
тональні ефекти. Р е і нази
ває її інструментом з тисяча
ми голосів, ідеальним в ор– j 
кестрі, радіо і телевізії. Вона j 
своїм звуком захоплюс слу– \ 
хачів. 

Крім МІЩЄ згаданого вір
туоза треба ще згадати Роії 
Смека і Ецї Алькіре. Цей 
останній .працював 25 ліг 
над удосконаленням строю, 
вкінці Його найшов і за до
помогою цього строю можна 
брати різці акорди на тому, 
самому порозі. Вш живе иі 
Істон,. Па... аеде музичну' 
школу гри на гітарі, компо
нує і видає музичну літера
туру. СІ ще багато інших ви
значних солістів, але об'єм 
цієї статті не дозволяє всіх 
вичислити. 

Гавайська гітара стала 
популярною в Америці, Л 
звідси розповсюднилася по 
Европі і рівночасно прий
шла до Польші. `B Польші, 
як мені відомо, була два .гі– 
гаристн на цьому інструмен
ті : Жггволрсьюій і Ян Лал– 
русєвіч. Живолг.ськіій наг
рав ..В'язаішу Українських 
Народних ГІісеяь". Перший 
раз в , моєму житті я почув 
гаванську гітару з цієї ж 
ллатівкн, будучи учнем 6-ої 
кляси гімназіяльної в. Дро
гобичі. Звуки цього чарівно
го інструменту зробили на 
мене таке велике враження, 
що я вирішив за всяку ціну 
навчитися грати на ньому. 
А натрапив я на труднощі, 
бо тоді н е було жадноги 
вчителя, котрий міг би грати 
і вчити на цьому інструмен
ті. Тоді я написав до німець
кої книгарні, в Берліні, одер
жав підручник і з нього я 
вивчав -пісні та пізнавав 
спосіб-гри. Першою-моєю ніс 
нею було; ,.Реве та стогне 
Дніпр широкий"" , а потім 
довгі роки студій різних ін
тернаціональних підручни
ків та відповідна музична 
література, як цінні вказів
ка добрих німецьких та аме
риканських ..солістів, дали 
мені рівень нинішньої моєї 
гри на гаваЙській гітарі. 
Вже на еміграції заангажо– 
вано мене як соліста на га
ваЙській гітарі до жіночого 
квартету „Богема", з яким 
я концертував ло таборах 
переселенців. 

По прнпізді до Америки ч 
награв кілька платівок з та
кими ггісяямн: „Верни в 06-
ренто" , „Я не забуду", j,До
браніч мила". „Гуцулка Кне 
ня" . „Сад" , „В'язанка У– 
країнських Пісень" . „Маєва 
нічка" , „0 . гарна крале" 
Ці всі пісні є накручені 78 
Р. П. М., бо це було в 50-тих 
роках, а тепер задумую їх 
переграти на довго - граючу 
платівку. 

Це коротка історія гаван
ської гітари для її симпати
нів і любителів. 

Подав Володимир Осередчук 

ПА ВІДСТАШ 250 000 лПЬТЬ ВІД СЕБЕ 

Пані Луйа Шеїшрд (зліва), дружина астронавта Алена 
Шеиарда І пані Луїза ЗІічелл, дружина комодора Едіара 
.Miutvi.ia, у своїх ліешкаинях прн іцодениій домалпгій пра
ці в той чаг. як їхні чоловіки находилися На відстані 

250 000 миль від них в дорозі на Місяць. 

АігпіРклігітп 
ФІЛЬМИ У ЛЬВОВІ 

Коротко сповістила про 
..декаду антирелігійних кі
нофільмів у Львові" „Куль
тура і Життя" з 28 січня. 
Не повідомлено, які фільми 
показували глядачам. „По
казу кцртин передували чи
тання лекцій на атеїстичні 
теми". Декада відбулася в 
кінотеатрі ім. зрадника Я. 
Галана, з ІНІЦІАТИВИ „Черво– 
ноармійськото р а нонового 
комітету комсомолу"... 

ЛЇСОВІ ПЕРЕОЕЛ К!ІДІ 

І 
На Черкащині бригади 

лікарів а мисл|гвцями стрі
ляють по п 'ятистах оле– 

j них, завезених з півночі, так 
І зв. сонними кулями. Така 
куля не завдзе глісбокої ра
ни, її витягають після того. 

І як тварина зімліє. „Вже 20 
; оленів таким шляхом злов– 
I лено і розселено ПО лісових 
І масивах ' Черкаської облас– 
|ті, в лісах Золотоноськсто і 
і Сміллнського. районів", спо– 

Ч віщали ..Іавдстія" з ?0 січня. 

Київська „Радянська Україна" атакує 
знову Святослава Караванського 

ПОЛЬЩА ПЕРЕД НОВОЮ 
ЗАГРОЗОЮ 

(Закінчення зі стор. -2ої) 
підлеглими робітниками, я– 
ких звисока називають 
„робсилою" або „роботяга
ми"? 

Нізащо! В 1962 році, коли 
уряд СОСР збільшив ціни 
на харчові продукти, в де
яких місцевостях, зокрема в 
Новочеркаському на Дон– 
щині. відбулись масові про
тести. Хрущов послав туди 
вишколене для такої „робо
ти" військо, і воно криваво 
задушило демонстрації. 

Від кінця лютого 1921 р. 
моряки й робітники в Крон
штадті біля Петербургу ви
магали вільних виборів до 
совєтів. На Це був наказ Ле
ніна командирам червоної 
армії — задушити повстання 
в Кронштадті негайно. Був 
навіть плян пустити на 
Ктюнштадт задушливі гази. 

Оце справжній „ленінізм"! 
Зовсім до пари наказові ца
ря Миколи П, що 9-го січня 
1905 року звелів був розстрі
ляти своїх підданих, які 

йшли з корогвами іі хреста
ми до царського палацу з 
петиціями. А він злякався, 
що то демонстрація проти 
нього, і наказав на беззброй
них людей стріляти. 

Панічний страх, який ма
ють ватажки компартії у 
Москві перед кожним віль
ним словом і вільним рухом 
людей у совєтськін імперії. 
велить їм пильно слідкувати 
за подіями в Польщі. І вони 
міркують собі: „ Що роби
ти, коли з Герека виросте 
новин Дубчек? Чи не дове
деться посилати теж у Поль
щу „братню допомогу", як 
це сталося в Чехо-Словач– 
чині в серпні 1968 року? Бо 
Ленінова доктрина не ви
знає ніякої вільної думки 
робітників і руху, незалеж
ного від компартії. „Ілліч" 
Брежнєв знає заповіти Ле
ніна , першого „Ілліча", і в 
совєтському бльоку не до
пустить ніякої „єресі". 

Я. А. 

Різне 
И--г– 

zxx Українське Висклкоае Бюро 

ROMAN PAHCEt .SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
TeL: 475-7430 - M ê в продав 
жу авта „ЗаиорожедУ?, fJUeftfc. 
Авто „Москвич" - Я8,М5.0О. 
Рівно ж Сертифікат^ по .S2.13 
ла штуку. Найменше ішмов!– 

лешія 25 сертяфЦаізАв. ,` 
Уряд, год.: від ікцех. До сув. 
8:30 - 6:00 ве'ч^ в неділю 

від 10-2 по' йол. 
XI 

ї Real Estate 

(Закінчення зі ст. 1-ої) 
пу. тікої реакційної ідейки, журнальних сторінок. 
яку б він не поширював лис
тами та іншими засобами се
ред своїх однодумців, не 
спробував би передати через 
певні іноземні кола за кор– 
дсн. в редакції націоналіс
тичних газет і журналів. 

Довелося майстра ідеоло
гічних диверсій позернути 

кон
верти — все це негайно було 
перетворено на засоби кон
спіративного поширення но
вих наклепів. У цій писанині 
він злобно твердить, що був 
і лишається ворогом радян
ського ладу і. як тільки змо
же, буде йому шкодити. 

Внготвив Караванський 
до повного відбуття строку, і навіть звернення до Сілого 
визначеного вироком суду. Дому в Влшінгтоні. Колиш– 

Иому дозволили лнетува– | ній гітлерівський розвідник 
тися з дружиною, одержува– j радить зокремт. його госпо– 
тн поштою книжкові новн– дарям , . . . .зібрати в один 
ни. потрібні, як твердив він, кулак, збратати всіх і внру– 
для наукової роботи. Але об– шити в похід на соціялістич– 
кладинки книжок, міжряддя ( ні країни". 

„КАРПАТСЬКА РУСЬ" ІНФОРМУЄ 
(Закінченая зі стор. 2-ої) 

рокьі: 1967. 19oS в 1969 вюл нсторИчньги диялог, який 
лемковскьі т у р к стичньї 
группьі до Совітского Сою– 
за, Польшьі, а бьіл ем тоже 
л в Чехословакнн.Я русекий 
человік, то я хотіл видітн 
Москву. Києв, Львев, но^ н 
хотіл см видітн землю н іа– 
гу мого отца, котіїу я оС̂ й– 
анл в 1929 року. Я тч) neito 
зиділ. Я опруся лем на тбм. 
згто я виділ в селі моїх) отца 
и в хаті мого отца. Треба 
Вам знати, што на 6 і хиж 
з Верхомлі Малой. коли я 
ІСТЧВИЛ землю МОГО отца, я 
иашол заледво 1 хижьі. Всьо 
го бьіло розрбрано, штобьі 
нашьі люде не мали до чого 
вертатися назад на Лем но
вину. Миколи во евойом ко– 
ротком жнтью я не бьіл так 
гмутньїм человіком, як я 
5ьіл тбгдьі, коли я у виділ 
свой краіі Лемковпну н хи
жу мого отца и всі другьі 
/сижьі н ціле село зннще– 
ньім! О том можна бьі гово
рити бапз дуже, але на тото 
часу ніт, то я огр'дннчуся 
дуже короткьша вьіводами 
о том, чого я ту днеска иічі– 
шол и што я бьі л:о5нл ви
дітн зо стороньї Амернкьі, 
другой и прибраної! отчнз– 
ньі нашого лемкопекоіе на– 
рода." 

Стслрін Ж. Кнчура ска– 
зал, што он собі не жнчнт 
запричинятн между Амери– 
ком н краннамн. іде жиют 
іашм 
ЗЬІЛИ !ЮНеВОЛеНЬІ, HH.'IKMXj 
непорозуміний, но стонт за і 
людскьі права свого народа. 
як За тьім стонг и КОЖДЬШ 
американец п каждьін чело-

вік любящий свободу. Сте– j 
фан М. Кичура передал і 
урядникам Державного Де– 
партамента С 0 с диненньїх ' 
Щтатсв написану пч н–' 
глнйскьі просьбу к Амернкі. 
сердиу свободьі ЦІЛОГО ( і!іта. 
о помочь кпаю його отца и 
отца соток ТЬІСЯЧ нашьіх 
ЛСМКОВ, ЯКЬ! бЬІЛИ ІІОНС!ЮЛе– 
ньі наснльньїм перссе.іени– 
ем. Стефан Кнчура передня 
тоже урядникам газету 
,,Карпатску Русь", в котрой 
5ьіла помішена фотографію 
Президента С о єднненньїх 
Штатов Ричарда Никсона. 
Мило єй принялн и зараз 
сказали, што тота газета 
пркблнжена свонм писа– 
ньом к русекому письму. 

Тут в бесіду вм і шал ся 
Д-р. Йван Гвода, котрий 
доложил к бесіді Стефана 
М. Кнчурьі, што лем пару 
тьіждней в ,.Карпатской Ру– 
сн" бьіяа помішена фото-
графня одного лемка, якиж 
послі многьіх стараннй. от– 
почиваючн, о палиці, пер– 
татея назад на землю свого 
отца на Ле.чковииу. То ост, 

гам за себе говорнт. 
Юлиян Котляр послові л 

о том, што еден лемко, хотя– 
чи вернутися назад на Лем– 
ковнну, постзанл наперед 
зобі ДОм на Лемковині, с по– 
мочом свонх родньїх в Аме
рнкі, и уж бьіЛо всьо гото– 
зе. то рішнл вернутися на 
іапад н привести свою жену 
л дочкьі, бо сьша уле мал зо 
-:обом. Но коли вернулея на– 

їгад. то нашол, што иолякьі 
Ьпалилн його нову хижу и 
/ж не бьіло до чого верну

тися. 
Біллі: обговорень! и д р у 

^ьі справьі дуже подробно, 
НО о том всьом в газеті мьі 
не будеме писати, бо то єст 
Ьінньї н тайньї секретьі, о 
,чом лем мьі будеме знати, а 
Як приде час на то. то мьі 
0 том всьом напншеме так 
рткрьіто, як открьіто мьі 
написали о всьом другом 
тут поміщеном. 
1 Треба Д-ру Йвану Гвозда 
погрзтулювати за його пре– 
данность свому народу в 
смілость в дипломатичньїх 
справах в обороні землі сво– 
іих отцов, дідов н прадідов 

Стефан Мн\. Кнч^-ра 

INSTltUCTION 

' UNTRAINED - UNSKILLED 
j Many many openings In the 
I'field of ШМ Keypunch. No ex-
1 perience. No hig`h school re-

Ho`Acvr`r. must be uill-люде-лемкьі. котрьі І quired. However, must be \ 
поневолень!, ннякмх tog.to Start immediately 

Cull for appointment 
(101) 623-8118 

SERVICE 

CAR SERMCE 
We go to all 5 boros. Special 

service to airports. 
Statewide Airport 

Transportation 
80 Iv"e Avenue, ВгоокІ.лти S.Y. 

Tel.: 884-0006 - ЗЯ4-8523 

ПОВІДОМЛЕННЯ! ПОВІДОМЛЕННЯ! 
К Р А М Н И Ц Я 
Р о м а н а І в а п и ц ь к о г о 
(Del to S p o r t s w e a r ) 

Мав на складі : Р і зного рода Імпортовані светери 
- ж і н о ч і , муікееькі і дитячі т італійські дощо
вики ш жуетки і шалі т бліозочкн А костюми 0 ка
н н є панчохи є скарпетки в скіряні куртки о ім
портована з Німеччини ж і н о ч а спідня білизна. 
УКРАЇНСЬКІ Д Р У К О В А Н І ОБРУСИ, Д О Р І Ж 
КИ, С Е Р В Е Т К И та М А Т Е Р І А Л И Н А М Е Т Р И . 

Нитки Д М . Ц . , Юта і панама. 
Великий вибір кераміки. 

R o m a n I w a n y c k y 
(DELTO SPORTSWEAR CO.) 

136 RRST AVENUE NEW YORK, N.Y. 10009 
(Bet 8th A 9th St) Tel.: 228-2266 
Ш І Н Н Я М Н І Н І І 1 І Я В Н І І 

HXXX1... 

ДОГЛЯДАЧА ВУДИНИВ 
(MAINTENANCE SUPERVISOR) 

ПОТРІБНО 
НА СОЮЗЮКУ 

О с е л ю Українського Народного С о ю з у 
в Кергонксоні , Н. И. 

МУСИТЬ М А Т И Д О С В І Д В Н А П Р А В І Т А 
Д О Г Л Я Д А Н Н І Б У Д И Н К І В . 

Постійна праця з доброю платнею та іншими 
бенефітами, включно з пенсією. 

Голоситнсь: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 

4 81 -83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 
3 (201 ) 435-8740 (212 ) 227-5337 
t l l T t T t y t T T t t T T t t l T t l t l H I I I I T I I I I I i r i l l l l l l H 

Z Немає щасливої майбутності? без певності!; 
Z Н е м а є певності! без забезпечення; 
Z Немає забезпеки без життьового забезпечення 

7 ПОТрібНІЙ ВИСОТІ. 
Z Забезпечіться достатньо 

В У К Р А Ї Н С Ь К О М У Н А Р О Д Н О М У СОЮЗІ! 

ЦІНИ О Г О Л О Ш Е Н Ь 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА' 

1 ШЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
sa культурні імпрези (академії, посмертні згад
ки, розшуки, подяки) 

1 ШЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
за приватні концерти. Овзнесові оголошення 

52.00 

(забави, фествнн, пікніки, бенкети, банки, про
даж домів і т. д.) 13.00 

1 ШЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
ЗА ПОЛІТИЧНІ ОГОЛОШЕННЯ 
кампанії) 

(виборчі 
54.00 

53.00 
ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ 8 ШПАЛЬТ (ціла сторін

ка) по — , 
за іпгч за кожного рода оголошення. 

ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на одну шпальту 54.75 
ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на дві шпальти 56.50 
О Г О Л О Ш Е Н Н Я Н А Ч Е Р Г О В Е Ч И С Л О (2 Д Н І 
П Е Р Е Д П О Я В О Ю ) П Р И Й М А Є Т Ь С Я Т І Л Ь К И 

Д О 12-ої Г О Д И Н И Д Н Я . 

П О В І Д О М Л Я Є Т Ь С Я всі організації , установи і 
поодинокі особи, які довгують з а оголошення, 
що адміністрація б у д е змушена відкинути чер

гове оголошення, доки не будуть вирівняні 
попередні рахунки. 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУЦИТН 

будинок, бнзиес--аЗо зежАо, 
звертайтеся до української 

фірми ^ г 

GEMINI REAL ESTATE Об. 
98 — Second Avrane ; 

New York, N.Y. T/eLi 477-в40^ 
` ЙГ TUXEDOS ,REJTTAL, S 

,шттттшттшатттштш,т,татштящтт,шт 
SOPOLSKY РОШІАІ.в 

84. 2nd Ave., Ne^"York,j(^ty 
Tuxedo до вітозичмадя.– 

Всі стнлі-фасони^,еІ шкро– 
кимн і вузькими вилогами, 
одно і дворядівки, Звичайні 
І поширені в долині (bell 
panta). ВідкрвтО(ДО 9-ої eetv 

Тел. (21?) OR 4-9271 

W ' I I IV ГИ 

^ Business 
^ Opportuiit|r 

НА ПРОДАЖ 
в Ірвіїїгтоігі, Н. Дж. 

П Е К А Р Н Я 
роздрібної продіикі. Добре 

полон сон ня. Huff ліпша с 
оферта. 

Тел. 10-12 дня ЕВ 5-9974 

Купуйте в підприємствах, 
які оголошуються 

в ,jOeo6Qiiinf 

Ш' Ц Funernl Directors Ц 
Theodore WQUNNIN^c. 

Діфектор .'^ -
Похоронного ЗаМедіийВК 

123 Eaet 7th Street; 
NEW YORK, ЖДГІ 109ft 

Tel.: О В Й Ш ;.' . e 
СОЛІДНА ОБСЛУГА...' , 

' і і і і 

4 

ПЕТРО ЩЩ 
УКР. ПОГРББШШ 
Займається І^ейфрхяамп. 
в BRONX, BROOKLYN. NEW YORK і ОКОЛ1ЩЯХ 

Контрольована теігаерату^ 
pa. Модерна каллнзді до 

ужитку ДАРОМ, 

PETER 
129 EAST 7th 

NEW YOR!tЖУь 
ORegon 43Щ 

а м ш м м м м м ш и to 
SINKOWSKY 

FUNERAL SERVICE 
2844 Westcheflter Aveone 
NEW YORK, N.Y. 10491 

TeL: 899-9478 ' 
Д и р е к т о р 

ПОСНФ СЕІГКОВСЬКНИ 
Завідує ВДМтувШНШ по
хоронів в каплицях, поло
жених в кожніви районі 
кіота. Похорони - пл міні– 

иальннх ЦІЯВТГ 

КОВАЛ^ИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займаеться Похорояаюі -. 
в стейті NEW JERSBT. 

Ціни нрнступні для adx. 
Обслуга чесна в найкраща. 
У випадку смутку в родині. 

кличте, ях в д а й , тая і 
в so`d ` 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. WarreU Street) , 

Jersey CHy, N.J. 07302 
HEnderson 4-5131 

шш—шшшшшшштт ` -mm 
S 5 5 S 

ТАРЗЛН, 4 . 6506. Тарзан ІДякнй Кіт у дорозі до бонґів 

HO, САРТА1М WIU/CATi 
k,SCNGO-M,TUSl WAR 

САЧ SET 0СС А 
ШДТЛЦКМ. C0NTtWE4TAL 

K\l\ AFR'̂ A WILL WE 
USEP РІЖ TESTiNS 

ТЙЄ TERtiSLr WEAP0SS 
CiVIUZATiOW WASN'T 

I PARE7 YET TO USE 
,AcA!KST CIVILIZE? MEN 

V -

P1N7 THE 
c7 WITW ^ , 

KS7 eATUSt 
' TA<E LQS5 FCHSOMEfOPy 
`7l`7PiY IKTUSVS^ CR SOWS 
"SR TRiK, MTH ATOJ,MC, J 
OEAMCAL, OR BOLCXSiCAi. ` 

ViSA?OKS... A(-7 SEiSK ANOTHIR 
tYOZIP MK! 

`EJ/fl "̀"̂  
E6M ANOTHIR , 

^ ^ 

` 

Коли о я мав голосувати, 
Тараане, після нашого дос
віду з батузамн, то я сказав 
би — хан бонгн з;гіквідутоть 
бпту.-.ів! Це було б заоща
дження прикростей! 

Ні, сотнику Дикіш Коте! 

Війна між б о т а м и й бату– VM.WU-H 
замн може запалити багато
племінну к о и т инентальну 
війну! Африку використають 
для випробовування стра
тегічних родів зброї, що їх 
культурні народи іце не зиа– j 

вживати проти ку– ужнватн проти списів бату– 
льтурннх людей! j зів. Не забере декому багато 

Я не подумав про це, Тар– | часу постачати батузаи, або 
зане! ! деяким іншим племенам, st-

Ти знайдеш бонґів добре | томову, хемічнучігбактеріо– 
вивінованих крісами, щоб їх\ логічну зброю! І іХ)зпочагв 

і нову світову вШвх! 

: ЛІ' 


