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В А М Е Р И Ц І 
ПРЕДСТАВНИКИ СВІТУ БИЗНЕСУ ДОРАДЖУЮТЬ 

президентові Ніксонові, щоб після 90-денного „заморожен
ая" цін і заробітків Уряд надалі провадив керівництво еко
номічною політикою в країні, а приватний сектор мав би 
відігравати лише ролю дорадника. Але представники 
профспілок дораджують Урядові створити для проваджен
ня ново! економічної політики окрему Раду, складену з 
репрезентантів профспілок, працедавців та громадянства. 

27-ЧЛЕШІА УРЯДОВА КОМІСІЯ У ВАШИНГТОНІ, 
в справах світової торгівлі, вважає, що надійшов час пла
нувати закордонну економічну й торговельну політику ЗСА 
на довгі роки вперед. Комісія висловилась за тим, щоб не
гайно розпочати міжнародні переговори в справі закор
донної торгівлі й змагати до того, щоб до 25 років злікві
дувати всі перепони в міжнародній торгівлі і русі капіталів. 

НА ПІДСТАВІ ОПИТУВАНЬ ІНСТИТУТУ ГЕЛЛУ– 
ПА виходить, що нову економічну політику президента 
Рпчарда Ніксона схвалюс 49 відсотків населення ЗСА, в 
тому й частина найновіших потенційних виборців — мо
лодь від їй років життя. 48^ опитуваних ствердили, що 
вони задоволені тим, як Президент виконує це своє зав
дання. Однак, у перші дні проголошення нової економічної 
програми її підтримували 51 ̂ ` людности країни, а тепер 
4 9 ^ . 

ЗГІДНО ІЗ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ, найбіль
ше в ЗСА. заробляють тепер лікарі, що викликає почуття 
Невдоволення серед різних прошарків населення. Заробіт
ки лікарі^ в середньому хитаються від 45 до 60 000 дола
рів на рік,. Після лікарів ідуть щодо розміру заробітків 
банкіри, зубні лікарі-дентнсти, професори в медичних шко
лах, адвокати, інженери. В тому ж списку священики й 
інші служителі культів стоять аж на 245 місці. 

ТРИДЕННІ ДОЩІ В НЮ ИОРКУ И ОКОЛИЦЯХ на
робили чималої шкоди: в деяких районах міста потвори
лись „річки" й „озера", на Бруклині водою затопило по
над 150 будинків, чимало доріг були закриті для переїз
дів, бо дороги нагадували бурхливі річки. У Лассейку, Ню 
Джерзі, випало на 7 інчів дощу, і увесь той стейт потер
пів найбільше від зливи. У Вавнд Бруку випало дощів 
на 8 інчів. 

Д-РА ДЖОНА НОВЛЕСА ІМЕНОВАНО ПРЕЗИДЕН
ТОМ Рокефеллерівської Фундації, на місце д-ра Джорджа 
Геррарі. Новий президент могутньої Рокефеллерівської 
Фундації був кандидатом в 1969 р. на пост керівника офі
су у. справах .аяорю'яЗл'бСАг пяе; -Sew наявдидатурй-г-Мді 
перепала через спротив: консервативних республіканців та 
Американської Медичної АсопДяції. 

у С В І Т І 
ПАПА ПАВЛО УІ ЗМІНИВ обряд миропомазання. Па

па змінив" текст слів, що їх священик вимовляє при Тай
ні миропомазання. Папа покликався на Другий Ватикан– 
ськнн Собор, що доручив перевести таку реформу. 

У МОСКВІ ПЕРЕБУВАЄ голова опозиційної бритій– 
ської Партії Праці, колишній прем'єр Гаролд Вільсон. Він 
мав довгу розмову з совстськнм прем'єром Алексссм Коси– 
гінпм. Згодом Вільсон заявив, що він хотів дізнатися без
посередньо про погляди совстських проводирів на різні 
міжнародні справи. 

СОВЄТСЬКИИ СОЮЗ ПРНГОТОВЛЯС відновлення ди
пломатичних взаємин з Ізраїлем — твердять арабські дип
ломати, вказуючії на такі познаки, як збільшена емігра
ція жидів З СССР до Ізраїлю, запрошення групи жидівсь
ких діячів на візиту в СССР, та різні „приватні" совстсько– 
ізраїльські контакти. Відновлення офіційних совєтсько-із– 
раїльських взаємин мало б наступити з початком наступ
ного року. 

У ЛОЙДОШ ПЕРЕБУВАВ 2 дні лідер амернкансько– 
жядівськях екстремістів, рабін Меір Кагане, голова так зва
ної Жидівської Оборонної Ліги, який плянує прихилити 
жидівські громади в різних країнах Західньої Европи до 
Його ідеї і тактики — нагальних демонстраційних актів 
проти СССР, які ніби найбільше помагають жидам в СССР, 
бо спонукують Москву до поступок. 

СУД В ІТАЛП ВИРІШИВ, що проголошена там у 
травні минулого року амнестія стосується також обману, 
що Його допустились італійські студенти, які незаконними 
підступами отримали університетські дипломи. В Італії с 
тепер коло 10.000 осіб, які дістали дипломи — за вийнят– 
ком докторів медицини — купивши докторські дисертації 
у різних авторів - спеціялістів. Багато з-посеред них пра
цюють на становищах, де університетський диплом і титул 
необхідні і тому відібрання їм докторського титулу мало б 
для них надзвичайно прикрі матеріяльні і моральні нас
лідки. 

БАНК ЛЛОИДА У ЛОНДОНІ ВПАВ жертвою влом– 
нпків, які дістались туди підземним тунелем, розбили сей
фи і втекли, пограбувавши банк на поверх мільйона дол. 
Ведеться слідство проти поліції, чому вона не перешкодила 
вломникам, коли один радіоаматор повідомив поліцію, що 
він перехопив на короткій хвилі розмову, що її вломникя 
вели один з одними. Поліція під'їхала перед той будинок і 
від'їхала, вдоволившися поглядом на головний, ненару– 
шеннй вхід: у тому самому часі вломннкн робили свою 
роботу всередині банку. 

В ІТАЛІЇ ДІЮТЬ північно - арабські шпигуни, які 
вступили в спілку з Італійською злочинною „мафією", щоб 
погрожувати і схоплювати арабських політичних емігран
тів — твердить італійська преса. Стосується це особливо 
нового „революційного" режиму' в Лібії. Поліція внемож– 
ливила схбплеяня бдатанка детронізованого лівійського 
короля Тдріса. ` 

О. -Д4Р М. МАРУСИН ВІДБУВ ВІЗИТАЦІЮ 
УКРАЇНСЬКИХ ПАРАФІЙ У КРАЇНАХ 

БЕНЕЛЮКСУ 
Цього року мі тоді відбувся Соборчик. 

Отець д-р Мирослав Мару
снн відвідав місцевості, де 
живуть українці, деякі ма– 
настнрі, взяв участь в тра
диційній українській прощі 
в Бельгії до чудотворної міс– 
цевости в Ванн. У тій прощі 
взяло участь 700 українців. 

В наслідок тюремної револьти в Аттиці 
згинуло десять закладників і тридцять 

й один в'язень 
Аттика, Ню Иорк. — Під

сумки кривавої револьти 
кримінальних в'язнів у міс
цевій виправній тюрмі і П 
збройного удушення вияви
ли видатне збільшення втрат 
у людях. Усіх тюремних сто
рожів, що їх схопили в'язні, 
як закладників, згинуло ра
зом з тим, що був убитий 
першого дня бунту, десять. 
Кількість смертних жертв 3-
поміж в'язнів збільшилася з 
28 до 31, трупи двох в'язнів, 
вбитих мабуть самими збун
тованими арештантами, були 
похоронені,на подвір'ї тюр
ми. Всупереч попереднім по
відомленням більшість за
кладників з-поміж тюремних 
сторожів згинули від ран, 
спричинених кулями насту
паючих з'єднань поліції і 
крайової гвардії, а не в на
слідок підрізання їм горла 
в'язнями. Встановлено цей 
факт після медичних огля
дин загинулих закладників. 
Усіх поранених поміж в'яз
нями має бути понад 150; 
деякі з них не виживуть. За
раз на другий день після 
здушений бунту почали пе
ревозити в'язнів до Інших 
тюрем, бо всі келії, в яких 

вони перебували, цілком 
сплюндровані: повибивані 
вікна, понищені або й попа' 
лей і меблі, повиривані двері 
тощо. Під час упорядкову
вання подвір'я, коридорів 1 
приміщень тюрми знайдено 
цілу масу зроблених в'язня
ми бомб і запальних матері 
ялів. Для розшукання і зве 
шкодженяя цих бомб треба 
було викликати спеціальні 
команди з бомбовими дедек– 
торами. Досі невідомо нічого 
про долю активних провід
ників бунту, між якими були 
в'язні засуджені за бомбові 
замахи. Між прізвищами 
тих, що згинули, їх немає. 
У зв'язку з револьтою і П 
здушенням почалися три ок 
ремі слідства, що їх започат
ковано — одне з доручення 
губернатора Рокефеллера, av 
кий вважає, що слричиннн– 
ками бунту були посторовні 
елементи, але ж вимагає за– 
ґараятувайня конституцій 
них прав для" в'язнів, які 
брали участь в револьті, дру 
ге — сенатською комісією 
для кримінальних справ 
третє — прокуратурою пові
ту Вайомінґ, в якому нахо
диться тюрма в Аттиці. 

та залишення в них чи вик
лючення Вільного Китаю з 
його осідком яв Тайвані 
(Формозі). Хоч У Тант не 

-сказав виразно, як це ста
неться, то з його завваг ви
ходило, що Комуністичний 
Китай діб'сгься перемоги і 
що його прийняття буде спо
лучене із виключенням з О– 
б'сднаннх Націй Вільного 
Китаю. Комуністичний Ки
тай заявив рішуче, що він 
де прийме членства в Об'єд
наних Націях, якщо зали
шиться там „кліка Чіянґ 
Кай-шека .знову ж уряд 
Вільного Китаю заявив був, 

Палата Репрезентантів відкликала закон 
про табори відокремлення 

Вашингтон. — На вимогу ма негрів, що низ міг бн бути 
президента Ніксона Палата 
Репрезентантів уневажнила 
356 голосами проти 49 схва
лений ще 1950 року закон, 
який давав право федераль
ному урядові затримувати в 
час війнн^або лублічасігр не; 
спокою небезпечних для'дер
жавного ладу й порядку о– 
сіб, зокрема ж підозрілих у 
шпигунстві й саботажах, у 
таборах відокремлення. По
чинаючи від часу його схва
лення, аж до сьогодні, про
тягом двадцять й одного ро
ку цей закон не був ні разу 
застосований. Тепер сам у– 
ряд звернувся до Конгресу з 
вимогою уневажннти цей за
кон, щоб розвіяти побоюван
ня деяких кіл у ЗСА, зокре– 

уведеннй в дію, зокрема в 
нинішні неспокійні часи. З 
Палати Репрезентантів Пере
дано справу відкликання 
цього закону до Сенату, де, 
як сподіваються, нона також 
буде ,^крвр^пслагюджеяа. 
Схвалюючи відкликаний за
кону з 1950 року, Палата Ре
презентантів пішла далі, як 
пропонував уряд: вона вирі
шила, що такі табори відок
ремлення можуть бути уве
дені тільки у висліді окремої 
постанови Конґрееу. В на
слідок цього, Президент не 
зможе застосувати у випад
ку потреби навіть акту з 
1941 року, яким після Перл 
Гарбору були уведені конц
табори для японців. 

Аргентинський уряд заборонив імпорт 
товарів, поборює кризу 

Буенос Айрес. Арген
тинський уряд заборонив ім
порт будь-яких товарів з за
кордону, щоб таким засобом 
припинити відплив твердої 
валюти за кордон і не допу
стити до фінансової кризи. 
Цей захід був несподіваний, 
і відбувся тим способом, що 
з центрального банку Арген
тини потелефонували до всіх 
інших банків і доручили не 
робити більше жадних ім– 
портових трансакцій. Пред
ставник уряду повідомив, що 
відбулася тригодинна урядо
ва нарада в справах еконо
міки країни, з участю прези
дента Авґустина Лянуссе, і 
що на нараді вирішено вжи
ти такого драстичного захо
ду, щоб Аргентина не дій
шла до Kprag в закордонних 

виплатах. Вважають, що за
борона імпорту в країну три
ватиме від двох до трьох мі
сяців. Вперше за майже де
каду Аргентина мала знач
ний торговельний дефіцит. 
Улітку аргентинський уряд 
наклав високий податок на 
120 видів товарів, що їх до
возили з-за кордону, а мину
лого місяця заборонив довіз 
люксусових товарів. Однак, 
за рік в Аргентині кошти 
прожитку зросли аж на 40 
відсотків, а індустрія далі 
довозила собі з-за кордону 
сирівці, змагаючись Із ін
фляцією. За перші 7 місяців 
цього року аргентинська 
торгівля виявила дефіцит в 
76 мільйонів долярів, а ми
нулого року в той же час 
Аргентина мала 291 мільйон 
долярів прибутку. 

Богдан Футала леревибраний на голову 
ТУСМ 

Дітройт, Міч. (Н. Н.) -
В днях 10-12 вересня ц. р. 
відбувся тут при Вейн Стейт 
Університеті 4-ий Крайовий 
З'їзд Товариства Українсь
кої Студіюючої Молоді їм. 
М. Міхновсьхого (ТУСМ, А– 
мернки.) З'їздом провадила 
президія в складі: Ігор Ціш– 
кевич (Клівленд) — пред– 
сідник, Тамара Рехтедька 
(Дітройт) та Рома Лісович 
(Міннеаполіс) — секретарі. 
Світову Управу ТУСМ на 
З'їзді репрезентували: інж. 
Богдан Кульчицький — го
лова, Роман Сеньків — іде
ологічно - політичний рефе
рент та Осип Рожка, (Евро– 
па) — голова Товариського 
Суду. У З'їзді також взяли 
участь: голова Крайової У– 
прави ТУСМ Канади Орест 
Дубас, голова ЦБСУС Олег 
Ромаиишнв та секретар ЦЕ– 
СУС Зенон Зварнч, віце-пре
зидент СУСТА, Петро Дї– 

ченко та члени Управи Се– 
ніорату ТУСМ, містоголовн 
д-р Богдан Футей та д-р 
Дмитро Штогрнн. 

В рамцях З'їзду вистука
но дві доповіді активістів 
ТУСМ: мґр. Аскольд Скаль– 
ський доповідав про ..Диск
римінацію українців в Аме
риці", а мґр. Роман Сеньхів 
мав промову-доповідь. Допо
віді викликали жнву диску
сію як рівнож були довго 
оплескувані п р и с у т н и м и , 
понад 150 осіб. 

Крім багатьох усних та 
писемних привітів від прово
дів українських установ 3-
СА, Европи, Канади, Арген
тини та Австралії, вислуха– 
но обшнрннй та активний 
звіт з праці уступаючих ке
рівних органів Крайової У– 
правн ТУСМ Америки. 

Крайову Управу ТУСМ 
Америки на рік 1971-1972 
вибрано ' й такому складі: 

У Тант передбачає розв'язку справи 
членства Китаю 8 Об'єднаних Націях 

Об'єднані Нації. — Гене– що він радше зречеться сво– 
ральний секретар Об'єдна
них Націй У Тант заявив, 
що покращали шанси на 
розв'язання на1 найближчій 
сесії Генеральної Асамблеї 
ОН питання про членство 
Комунісппшого Китаю в ОН ний .Кнтай^ З'єднані Стейти 

го ` членства в Об'єднаних 
Націях, аніж ма-г залиши
тись у ньому, коли Комуніс
тичний Китай мав би діста
ти місце в Раді Безпеки ОН, 
що його тепер займає Віль– 

зголосплп дві резолюції, з 
яких кожна націлена на 
членство в Об'єднаних На
ціях „обох Кнтаїв", дарма– 
що однаково китайські ко
лі у н істи, як уряд Чіянґ 
Кай-шека стоять твердо на 
тому, що існує тільки один 
Китай. ЗСА мають труднощі 
дістати підписи під езою ре
золюцію, бо однаково Япо
нія, якАвстралія І Нова Зе
ландія отягаються з своїм 
рішенням. Шанси перемоги 
становища Америки/ ото ж 
залишення в Об'єднаних На
ціях Вільного Китаю, буцім
то погіршились. 

Сенатора МекГоверна вирятувала 
у Сайґоні американська поліція 

Сайґон. — Демократично
го сенатора Джорджа Мек
Говерна вирятувала амери
канська військова поліція, 
як він опинився у вівторок 
14 версня ц. р. у столиці 
Південного В'єтнаму Сайґо
ні у небезпеці, що загрозн– 
ла йому від в'єтнамських 
демонстрантів. Сенатор Мек– 
Говерн, який прибув до Пів
денного В'єтнаму для пере
вірення тамошньої воєнної і 
політичної сіггуації, поїхав 
на збори Комітету для ре– 
формн в'язниць у Південно
му В'єтнамі, що відбувалися 
в шкільному будинку ркмо– 
'католицької церкви. Назва
ний Комітет складався вик
лючно з противників тепері
шнього режиму у Південно
му В'єтнамі. Сенатор Дж. 
МекТоверн також віддавна 
виступає проти В'єтнамської 
війни і проти теперішнього 
південжьв'етнамського пре
зидента Нґусна Ван Tic та 
поручас прийняти комуніс
тичну ігролознцію, щоб ЗСА 
відкликали всі свої збройні 

сили з В'єтнаму до кінця 
цього року. Коли сен. Мек– 
Говерн був коротко у тому 
будинку — перед будинком 
зібралася велика юрба, яка 
обкидала будинок каменя
ми, вибила в ньому вікна та 
підпалила па вулиці неве
ликий автобус, що стояв бі
ля школи. Сенатор МекҐо– 
верн, який був у товаристві 
трьох своїх н а й ближчих 
співробітників, телефонував 
до американської амбасадн, 
звідкіля вислано три ,.джі– 
пп" з американською війсь
ковою поліцією. Юрба мит
тю розбіглася^ Но– виключа
ють, що ту демонстранцію 
зорганізували півдбняо– в'є
тнамські власті. Сен. МекГо– 
верн мав одногодинну при
ватну розмову з головним 
командантом американських 
військ у В'єтнамі, генералом 
Крейтоном Абрамсом, який 
запевнив його, що в'стнамі– 
зація власне й націлена на 
відкликання з В'єтнаму аме
риканських наземних військ 
і припинення летунських о– 
пераціЙ. 

Єгипетський президент прагне миру, але 
не бачить його шансів 

Каїро. - Президент Єгип
ту Анвар Садат заявив бри– 
тійському міністрові закор
донних оправ Алекові Даґ– 
лес-Гюмові. що Єгипет праг
не мирної розв'язки конфлі
кту з Ізраїлем, але розчаро
ваний щодо можливостей 
осягнення його. Анвар Садат 
підкреслив н є в і д.чильнісгь 
арабської вимоги, щоб Ізра
їль звільнив усі без вийнят– 
ку окуповані ним у червні 
1967 року арабські землі і 
бритійський міністер у прин
ципі погодився з ним, але 
звернув із свого боку увагу, 
що Ізраїль лякається, що ко
ли територіяльяо-політична 

ситуація повернеться до ста
ну з-перед червня 1907 року, 
то йому, Ізраїлеві, знову за– 
грознть можливість арабсь
кої агресії і що він мусить 
мати тверді гарантії, проти 
такої загрози. Єгипетський 
през. Анвар Садат потвердив 
бажання Єгипту, щоб по
кищо відкрито Суевькнй ка
нал, як вступ до загального 
замирення, але сполучив це 
теж з вимогою, щоб Ізраїль 
зобов'язався звільнити всі 
арабські землі І щоб тепер, 
коли ізраїльські війська ві– \ 
дійдуть на певну віддаль з 
східиьсго берега Суезького 
каналу, могли вступити туди 
єгипетські війська. 

СВЯЩЕНИКИ ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОЇ 
АРХИЄПАРХІЇ УКЦ ЗАЙНЯЛИ 

СТАНОВИЩЕ В СПРАВІ ПАТРІАРХАТУ, 
ДИШОНІВ, ЦЕЛІБАТУ І ЦЕРКВИ 

В УКРАЇНІ 
Філадельфія. — В офіцій– j постановляється негайно за– 

ному пресовому повідомлен– j початкувдтн програму обме– 
ні з канцелярії Філядель– ( женого засягу (перевірки 
фійської Архиспархії Укра– j можливих кандидатів) на 
їнської Католицької Церкви j експериментальній базі, 
інформуються: 3. Тому, що нелюдське і 

Понад 100 священиків Ф1- жорстоке п е р е слідування 
лядельфійської Української І наших братів в Україні клц– 
Католицької Архнспархії на 
трьох надзвісчайннх конфе
ренціях 24-го серпня в Га– 
зельтоні, 25-го серпня у Вор– 
рінгтоні та 31-го серпня в 
Шттсбурґу в Пенсильвенії 
обміркували деякі нагальні 
питання дня. Зібрання від
булися на інструкцію Мігт– 
рополнта-архиспнскопа Ам– 
врозія Сенишпна, ЧСВВ, та 
в світлі недалекого Вселен
ського Синоду Єпнскопіз. 
що.мас початися в Римі, Іта
лія, 30-го вересня, як також 
деяких невідкладних проб
лем в українській громаді. 

1. Постановлясться про
хати Апостольську Столи
цю, щоб вона негайно поши
рила Верховне Архклшс– 
копство на Українську Ка
толицьку Церкву в світі. Та
кож постановляються, щоб У– 
країнська Католицька Церк
ва поробила всі зусилля пе
реконати Апостольську Сто
лицю для піднесення Укра
їнської Католицької Церкви 
до патріархального стану і 
гідностп у відповідному ча
сі. 

2. З уваги на те, що орди
нація постійних д и я к о нів 

че до справедлнвостп, пос
ти новлясться довести до у– 
ваги Вселенського^ Синоду 
долю наших братів і сестер 
в Україні та інших опанова
них комуністами країнах. 
що їх позбавлено їхніх ос
новних людських прав і ві
льної молитви. Постановля
сться прохати членів Все
ленського Синоду вжити 
всіх можливих засобів для 
прігвернення тих прав на
шому народові. 

4. 3' уваги на те, що бага
то факторів спонукали ук
раїнських католицьких свя
щеників піднести tic голос 
невдоволення відносно тепе
рішньої дисципліни приму
сового священичого целіба
ту, в цьому і фактори дав
ньої традиції Сходу, крити
чний брак покликань та 
право людини вибирати ро
бі самому свій стиль життя, 
як і журба про майбутнє У– ' 
країнської Католицької Цер
кви в цій країні, постанов
ляється прохати відповідні 
власті про зміну в цій Двйк 
цппліні,,себто про повернен
ня до практики Сходу і до
даткового права па вільний 

зв'язана з деякими практн– вибір целібату для всіх кая– 
чншш проблемами, проте ' дидатів на священиків.' -

Перед відзначуванням сторіччя з дня 
народження Василя Стефаника був 

знищений пам'ятник письменникові 
у Снятині 

Балтімор (УТС „Смолос
кип"). — У зв'язку з відзна
чуванням сторіччя з дня на
родження великого письмен
ника Галицької Землі Васи
ля Стефаника, до його рід
ного села Русова на Покутті 
з'їхолося в половині травня 
якігх двадцять тисяч людей 
з різних кінців України та 
інших республік СССР. По
вернувшись із цих святку 
вань, вони привезли вістку 
про те, що в районному місті 
Снятині, в I960 р. було зни
щено працівниками КҐБ і 
міліції пам'ятник В. Стефа– 
никові, який стояв біля міс
цевої десятирічки, яка но 
сить ім'я письменника. Па
м'ятник цей був поставле 
НИЙ в Снятині в 19G1 р. у 90-

річчя від дня народив пись
менника. Однієї ночі пам'ят
ника біля школи не стало, 
затерто сліди, а відважним, 
які запитували, що сталося 
з пам'ятником, грозими роз
мовою з представниками К– 
ҐБ. а то Гі арештом. Не зва
жаючи на це. багато місце
вих людей почали писати 
протести до урядових чин
ників. СПУ та літературних 
видань. Всі листи, як зго– 
том виявилося, опинилися в 
КГБ. Рух в обороні пам'ят
ника В. Стефаннкові поши
рився на цілу область і 
представники влади були 
примушені повернути па
м'ятник, але інший. 

Вістка ця дуже скоро по– 
ґЗакІнчвння на crop. Я-ій) 

На нараді Правління 0ПЛДМ 
обмірковували створення Видавництва 

Торонто. - В днях 11-12 
вересня ц. р. відбулося в при
міщенні школи св. Мнхолая 
пленарне засідання Правлін
ня ОПЛДМ під головуван
ням ред. Богдана Гошовсько– 
го, з участю членів Правлін
ня письменника Романа За– 
вадовича з Чикаго і Л. Пол
тави з Ню Иорку, та при 
активній присутності інж. 

Богдан Футала — голова, 
заступники: Аскольд Лозп– 
нськнй, Олесь Черень, Нес– 
тор Щебрій; секретар—Ля– 
риса Лозинська, фінансовий 
референт — Роман Богда
нович, пресовий референт 

Лев Іваськів, вільні чле
ни управи: Борис Потапен– 
ко, Петро Дяченко; Контро
льна Комісія: голова Ігор 
Цішкевич, члени: Ярослав 
Березовськнй, Роман Лісо
вич. Закрито З'їзд відспіва– 
нням .,Не Пора". 

Вацика, маестра М, Левиць– 
кого, д-ра Ол. Копач, інспек
тора шкіл КУК проф. І. Бод– 
нарчука, д-ра Булата, пред
ставника Контрольної Комі
сії В. Кушмелина, який про
вадить центральною Висил– 
ковою Станицею видань ОП
ЛДМ, І касира Об'єднання Р. 
Ґеника-Березовського. 

Голова Об'єднання їм. Л. 
Глібова ред. Б. Гошовський 
поінформував учасників на
ради про важкий стан укра
їнської книжки для дітей і 
молоді за кордоном, про на
магання чл. ОПЛДМ добро– 
ю книжкою протиставитись 
московсько - большевнцькому 
„залнвові" часто шкідливих 
видань з СССР українською 
зросійщеною мовою, про апа
тію збоку деяких організова
них чинників до стану укра
їнської національно - христи
янської літератури і письме
нників у вільному світі. Про 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

Збірка Степана Риндика „Логос" вийшла 
третім виданням 

Чикаго. - Н'чладом ав– ^^^Ш^ЩІЬ ` 
тора і з підтримкою друзів '-
поета Степана Риндика поя
вилася тут уже третім видан
ням збірка ного поезій і вір
шованих сатир, писаних у 
різні часи, між 1925 і 1970 
роками і публікованих у 
двох перших виданнях збір
ки тієї ж назви — 1942 року 
в Празі і 1961 р. в Чикаго, 
як також у журналах і в га
зетах, зокрема у „Свободі", 
в якій Степан Рннднк висту
пав також часто із своїми 
статтями і фейлетонами. Тре
тє доповнене набагато супро
ти двох перших видання збі
рки ,Логос'' включає також 
низку найновіших сатир, пи
саних на злободневні теми 
З приводу тих чи Інших не
гативів в області політично
го, суспільно - громадсько г о 
чи літературного життя. По
діляється ця 156-сторінкова 
збірка, на вісім циклів і ви
дана вона з мистецькою об
кладинкою мистця - графіка 
Роберта Лісовського, Степан 
Риндик, Інженер-механік за 
фахом, колишній проф. Ук
раїнського Високого Педа– І каґо, як також віршованих 
гогічного Інституту у Празі, j оповідань для молоді П.н. 
є також автором ннзки на у–'.Пригоди Сірка Клаповухо– 
ковпх пращ, з механіки. З го". що булі видана 1961 
195І року живе у 3CAV в pbky в Чикаго. 

ШШШ!: 
Степан Рннднк 

Чикаго. Народжений в Ду– 
наївцях на Поділлі 1887 ро
ку, він в 1972 році відзнача
тиме своє 85-річчя. Крім збі
рки ,,Логос" Степан Рннднк 
є також автором збірки опо
відань „Смілянська хроніка", 
що була видана 1944 року у 
видавництві Геррозе в Німе
ччині та, збірки оповідань і 
чЬейлетонів „Пригоди і Лю
ди", виданої I960 року в Чн– 
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В'язнична трагедія 
Бунт у в'язниці в Аттика біля Боффало в Нюйорксь– 

кому стейті, що почався 9-го і скінчився 13-го вересня ц. рг 
масакрою, яка залишила на в'язничному подвір'ї 40 тру
пів, — мас. як кожна велика подія, багато різнородншс 
моментів і насуває чимало' рефлексій. 

З-посеред 30-ох різних вимог, що їх зголосили 
в'язні, цілком певно були н справедливі вимоги, які сто
сувалися надто важких внутрішніх в'язничних умовин. Хоч 
в'язниці ніде у світі не є санаторіями, а американські в'яз
ниці дають в'язням більші вигоди, ніж в будь - якій 
іншій країні, напевне ft американська в'язнична система 
вимагає реформ. А втім, на велику свободу рухів, що ними 
користуються в'язні в Аттика, вказус факт, що вони змо
гли схопити 38 сторожів і цивільних службовців в'язнич
ної адміністрації. Як це сталося, — як можна було допус
тити, щоб важкі злочинці з довготерміновими карами ма
ли можливість дбайливо ПІДГОТОВИТИ такий масовий бунт. 

- як можна було допустити, щоб вони дістали в руки 
зброю і могли стероризувати та схопити стількох сторо
жів і службовців? Це безумовно вина в'язничної системи. 

Стейтові власті зробили все можливе, щоб визволити 
закладників і привернути лад мирними способами. Вимо
га бунтарів, щоб їх проводирям дати повну амиестію і 
дозволити виїхати до якоїсь „неімперіялістичної країни", 
свідчить наявно, що в цьому бунті грали ролю комуністи й 
анархістичні екстремісти. Один із фахових американських 
коментаторів стверджує, що бунт в Аттика був ..продук
том щораз вищої хвилі чорного радикалізму в мурах біль– 
шости великих американських в'язниць". Ті чорні в'язні 
вважають, що вони є невинними жертвами імперіалістич
но - капіталістичної системи, проти якої можна і треба 
боротися всімя засобами, між ними й убиванням поліціян– 
тів. В очах тих бунтарів вся Америка є в'язницею, а во
ни, в'язні, є героями, що борються під гаслом ..влада на
родові". Ясно, що супроти тієї породи людей треба стосу– 
вати інший підхід — поза мурами в'язниць, в цілому сус
пільно - політичному житті і цілому судочинстві. 

40 трупів всередині в'язниці — це ще один показник 
нашого жорстокого часу, наших внйнятковнх життьових 
умовин. Правильно оцінив події в Аттиці один з американ
ських коментаторів, кажучи, що бунт у в'язниці припине
но, але трагедія продовжується. 

ПОМЕР КАТ УКРАЇНИ 

Закордонні радіовнсильні 
В останнім місяці багатьма наворотамн совстська пре

са критикує працю закордонних радіовиснлень. т о пере
дають з країн вільного світу свої програми мовами наро
дів Центральної і Східньої Европн, в тому числі україн
ською, білоруською та російською. 

„Радянська Україна". „Культура і Життя". ..Молодь 
України", журнал ,Лерець" та інші виступають з крити
кою програм ..Голосу Америки", „Вільної Европн", „Сво
боди", бо вони нібито „отруюють етер злобною, наклеп
ницькою пропагандою проти СССР та інших СОЦІАЛІСТИЧ
НИХ країн". Газета ..Культура і Життя" з 5-го вересня у 
статті „Інші часи, інша тактика, а суть?" інформувала, 
що в Мюнхені біля будників радіовиснлень ..Вільна Евро– 
па" і ..Свободі'' чути, „крІмГ німецької і англійської мов. 
польську, чеську, словацьку, угорську, болгарську, румун
ську, а також російську, українську, білоруську та інші 
мови". Газета твердить, шо радіовнсильні „продовжують 
свою наклепницьку роботу", і повторює слова обербурго– 
містра Мюнхену Фоґеля. який нібито сказав, що передачі 
..Вільної Европи" і „Свободи" — „це продукт холодної 
війни": „Як бп не міняли своєї тактики радіоднверсантн. 
як би не пристосовувались до нових обставин, суть їх пе
редач була і залишається антикомуністичною, реакцій
ною", а тому „викриття ідеологічних диверсій імперіаліз
му, рішуча відсіч отруйній діяльності його агентури відпо– 
підас інтересам народів соціалістичних країн". 

Такі голоси совстської преси свідчать про певний ус
піх закордонних радіовнсилань різними мовами. Хоч і які 
стримані ті програми, часто „з огляданням на задні ко
леса", все таки воші дають слухачам радість Богослужень 
і чимало відомостей та фактажу, особлігво з життя в ззхід– 
ніх країнах, зокрема в Америці. Сама українська мова, 
т о лунає з країн свободи до знедолених, російщених бра
тів і сестер, є вже певним політичним актом. Ніяких за
кликів до боротьби проти комунізму ті радіовнсильні не 
передають. Але 4га кт їх існування непокоїть диктаторів з 
ЦК КПСС. які не все і не всім можуть диктувати. 

Совстська пресова агенція 
з майже дводенним запізнен
ням повідомила про смерть 
77-літнього „с п є діяльного 
Пенсіонера", к о л ншнього 
прем'єра і генерального сек
ретаря' ЦК КПСС Нікіти 
Хрущова. Аякже, треба було 
Брежнєву з товариством по
сушити собі голову, в якій 
формі подати до відома сві
тові це повідомлення, як і де 
ховати ще недавно „мноґоу– 
важасмого Нікіту Серґсєвн– 
ча", як його титулувати і як 
характеризувати. 

Повідомлення вийшло су
хе, коротке. І поховали Хру
щова тихцем, не замурував
ши його грішний попіл у 

лівському мурі, як 
робиться з останками найви
значніших большевнків, а 
загорнувши землею в зви
чайній могильній ямі на Но– 
водівочому цвинтарі в Моск
ві. 

На відміну від більшості! 

„чистокровний п р олетар”і 
„шахтар", який з льоту ло^ 
внв і виконував усі сталінсь
кі накази. 

На той світ Хрущов пішов 
із тавром „ката України". З 
1934 року, бувши вже членом 
Центрального Комітету КП
СС, став він фактично конт
ролером, що перевіряв, як ви
конує ЦК КП(б)У сталінські 
директиви. Внаслідок надр 
звичайно хитро заплетених 
інтрнґ добився він фізично! 
ліквідації 809с членів ЦК 
КП(б)У і с а м став першим 
його секретарем. 

На чорній совісті Хрущова 
у великій мірі мільйони 
жертв т. зв. розкуркулення. 

Н01 
ДОК 

колективізації і внаслі– 
її великого голоду на 

Р. Вояновеький 

Ш ТСЕ-ТУНГ і ЙОГО „ЧЕРВОНА 
КНИЖЕЧКА" 

Китай в той час, коли на
родився Мао Тсе-тунґ (1893) 
знаходився в незавидному 
положенні. -Китайській імпе
рії, яку її жителі вважали є– 
днною цивілізованою краї
ною світу, впродовж минуло
го півстоліття судилося заз
навати чимало тяжких пони
жень від західніх потуг. Во
єнні поразки ft політична та 
економічна опіка, накладана 
західніми потугами, переко
нували китайський нарід, що 
із встряванням Заходу мож
на боротися лише наслідую
чи його ідеї і техніку, щоб 
так перетворити Китай у мо
дерну державу .1 

Мао Теє - тунґ народився 
у розмірно багатій селянсь– 

Україні, що на довгі роки п і - І к і й родині. Та Що вже змал 
дірвав біологічну субстанцію 
українського народу. На со
вісті Хрущова, „вірного ста 

ку визначався неспокійним, 
непосидющим духом, — по
кинув рідині! дім. Учився 

совстських „ВОЖДІВ" вийшов (убитих в підвалахі НКВД і 
Хрущов з самих низів росій– j замордованих п о в і льною 
ського народу: свою жита,ву і смертю в концтаборах укра– 

лінського соратника'', тисячі | десять років у вищій народ
ній школі. В Пекіні дістав 
підрядну посаду в' універси– 

, 

кар'єру почав з пастуха. Пас 
спочатку панські гуси, далі 
свині, корови... З села К'їлі– 
новки на Курщнні переїхаь 
на Донбас, де працював 
батько, і там зв'язався з 

інськнх священиків, поетів, 
письменників, науковців. 

На ІУ з'їзді КП(б)У в 
червні 1938 р. Хрущов заяв
ляв: „Зараз треба повести 
роботу так, щоб викорчувати 

большевнками. Став фактич– всі рештки ворогів, де б вони 
чно не шахтарем - пролета-|не причаїлись... Наша спра– 
рем. а платним большевиць– j ва свята. І той, у кого здриг– 
ким агітатором. Проте, до ко– і неться рука, хто зупиниться 
муністнчної партії вступив:на півдорозі, у кого колінця 
чомусь аж у 1918 р. Далі — затрясуться перед тим, щоб 
кар'єра політрука в червоній знищити десяток, сотню во

рогів, той піддасть револю
цію небезпеці... Хай живе 
наша більшовицька партія! 
Хай живе наш геніальний 
вождь — великий Сталін!" 

В 1939-41 роках під керів
ництвом Хрущова і його не
змінного помічника, началь
ника НКВД Ссрова переве
дено в Західній Україні ма
сові арешти і депортації про
відної верстви населення, 
..буржуазних націоналістів" 
і інших „ворогів народу". 

Бувши під час війни пред
ставником Політбюра ЦК 
КПСС і керівником т. зв. пар
тизанських груп у німецько
му запіллі Хрущов реалізу
вав наказ Сталіна про „спа
лену землю'' і винищування 

армії, що воювала тоді з Де– 
нікіннм. 

Нікіта Хрущов сам себе 
завжди називав „русекнм 
человском", свої промови за
любки перелікував російсь
кими народними прислів'я
ми, але це не завадило і не 
заваджас західнім „совстоло– 
гам" і навіть деяким україн
ським публіцистам називати 
ного українцем. 

Систематичної освіти Хру
щов не мав: партійні курси, 
т. зв. Промакадемія ім. Ста
ліна, якої він не закінчив. 
Проте, як партапаратчик. на
був він величезного досвіду, 
який багато допоміг йому в 
боротьбі за владу. 

В 1931 р. став Хрущов се
кретарем Б а у манівського 
райкому партії в Москві, а 
вже наступного року другим, 

Любов Коленська 

КОЛИ КІНЧАЛИСЯ ВАКАЦІЇ 

„зрадників батьківщини". По 
закінченні війни під його на
глядом переводилась гран– 

а потім і першим секретарем j ДІозна чистка „німецьких ко 
московського комітету — го
ловної партійної твердині. 
На тому пості просидів до 
1938 року, отже повністю оп
равдав довір'я Сталіна в пе
ріоді найбільших чнеток. 

Таємниця, чому Хрущов 
сам вийшов живим із тих чи
сток, пояснюється його осо
бистими прикметами. Це був 
вроджений актор, який за 
вдаваними вибухами гніву, 
скерованого проти „ворогів 

ляборантів". колишніх восн– 
нополонених і примусово ви
везених до Німеччини 'Лю
дей. 

Хрущов із Ссровим особи
сто керували діями дивізій 
НКВД, стягнених для побо
рювання УПА, розстрілів і 
депортації на Сибір полоне
них упівців і членів револю
ційного підпілля. 

Чи не найбільшим пара
доксом в історії совстської 

народу", вмів приховувати і комуністичної партії є те, що 
повний спокій. Це був у від–! на XX з'їзді КПСС, через три 
ношенні до Сталіна беззас– 

ітережно слухняний раб, я– 
!кий умів переконати його у 
і своїй абсолютній відданості. 
Це був надзвичайно дина
мічний і енергійний, а рівно
часно жорстокий чоловік, я– 
кнй імпонував Сталінові сво– 

роки після смерти Сталіна 
на закритій сесії того з'їзду 
виступив Хрущов з промо
вою на 50.000 слів, в якій 
,^разоблачнв" Сталіна, як 
жорстокого диктатора, що, 
створивши культ своєї влас
ної особи, „винищив десятки 
тисяч кращих синів нашої 

тетській бібліотеці Тут на 
нього мали великий вплив 
два професори, які гостро 
критикували суспільний ус
трій. Були це: Лін Тао-чао 
та Чісн Ту-гсію. - пізніші 
засновники китайської кому
ністичної партії. Мао зрозу
мів силу селянських мас і, 
покладаючн на них усі свої 
надії, став організувати їх 
для революції. 

В самих початках був Мао 
прихильником монархії, піз
ніше співпрацював із куомін– 
тангом', займаючи у ньому 
різні становища. Коли ця 
партія стала помалу розпа
датися, Мао зорганізував 
перший селянський бунт, але 
його скоро здавило військо 
куомінтангу. Мао втік у го
ри з якою сотнею однодум
ців і почав партизанську вій
ну. В горах вдалося йому 
створити кілька міцних баз 
і проголосити їх ,,совстською 
республікою". К у омінтанґ 
знову розбив його і з решт
ками однодумців пройшов 
Мао величезну частину кра
їни в так званому „Довгому 
Поході". Так узяв він під 
свою контролю комуністич
ну партію і проголосив свої 
напрямні, які назвав догмою. 
В 1949 році ввесь Китай став 
комуністичною республікою. 

Пекін рік-річно заливає 
ввесь Китай сотками мільйо
нів примірників догм і цитат 
Мао Тсе^ -– тунга. „Червону 
книжечку" його думок чита
ють повсюди молоді люди, 
селянки беруть її з собою, 
як ідуть на роботу. Хлопці 
й дівчата вивчають напа
м'ять думки Мао, щоб реци
тувати їх голосно, так, як це 
робили китайці в минулих 
століттях, рецитуючи думки 
Конфуція. „Червона книжеч
ка" стала „біблією" китайсь
кого народу. 

Ось кілька думок із тієї 
книжечки: 

І сю працьовитістю. Власне в 
j усмішці Хрущова фізіономіс– І партії". 
Іти розкривали його жорсто–! Цієї промови, яка діста– 
кість. Це не був інтелігент, | лась до Америки через юґо– 

I теоретик чи ідеолог типу Бу–' славських комуністів, в СС– 
I харіна або Радека — це був І (Закінчення на crop. 3-ій) 

а одиниця не сміє ніколи на
казувати парті!. 

Хто хоче з'єднатися з ма
сами, мусить поступати згід
но з потребами і бажаннями 
мас. Вся праця для мас му
сить починатися від їх пот
реб, а не від бажань одини
ці хоч ті бажання одиниці 
були б у доброму намірі. 

Якби ми починали офен– 
знву, коли маси ще не про
будилися, то це було б аван– 
турництво. 

Атомова бомба — це папе
ровий тигр, якого американ
ські реакціонери вживають, 
щоб застрашувати нарід. Са
мо собою, атомова бомба це 
зброя для масового крово
пролиття, одначе про вислід 
війни рішає нарід, а не я– 
кийсь там один або два но
ві роди зброї. 

Чи комуніст, який є інтер
націоналістом, може бути 
рівночасно патріотом? Не 
тільки може, але й мусить 
бути. 

Ми, китайська нація, му
симо бити ворога до остан
ньої краплі нашої кровн, щоб 
відвоювати втрачену терито
рію власними силами і всто
яти на власних ногах се
ред сім'ї народів. 

В час наших труднощів не 
сміємо забувати гїро наші о– 
сяги, мусимо бачити ясну 
будуччину. Є стара казка 
про дурного старика, який 
усунув гори. Жив він у Пів
нічному Китаї давшім давно. 
На стежці до його хати сто
яли дві гори. Взявся він із 
синами розкопувати ті горн. 
ІНШИЙ СИВОВОЛОСИЙ старик, 
званий Мудрий Старий Чо
ловік, сміявся з нього, що 
взявся до такої роботи. Дур
ний старик відповів: „Як я 
помру, цю роботу робити
муть далі мої сини, мої вну
ки, їхні сини, внуки та прав
нуки — і так без спочинку. 
Гори не виростуть уже ви
ші, а за кожним рискалем 
будуть ставати усе нижчими. 
Чому ж їх не розкопати?" 
Не послухав Мудрого Стари
ка Дурний Старик. Бог по
міг йому й синам: зіслав ан
гелів, і вони забрали горн. 

Сьогодні дві великі гори 
налягли на китайський на
рід: імперіялізм і февдалізм. 
Китайська комуністична пар
тія вже здавна рішилася усу
нути ті горн. Не сміємо зу
пинятися в цій роботі й ми 
теж зворушимо серце Бога. 
Наш Бог це ніхто Інший, як 
маси китайського народу. 
Якщо вони повстануть і роз
копуватимуть разом з нами, 
то чого ж ті дві горн не мо
жна прочистити? Навіть як
що ми осягли б велетенські 
успіхи в нашій праці, то не
ма причини бути зарозумі
лим і арогантним. 

Скромність допомагає лю
дині йти вперед, а зарозумі
лість плентатися у хвості. 
Цю правду мусимо завжди 

З кінцем серпня на Міжна
родному летовищі ім. Кенне– 
ді була велика Метушня, го
мін, вітання, оклики. Велика 
трансатлантійська міграція 
американської молоді повер
талася додому з Европн, з 
наплечннками, гітарами — 
заплативши від особи за, 
свою подорож туди ft назад 
тільки по 200 дол. 

Кожного дня прибували 
сотні молодих людей з Лон
дону, Парижу, Риму... Уря
довці очікували, що в триден
ному відступі часу „Дня 
Праці" прибуде ще багато 
тисяч молоді, що поверта
ється на осінні семестри до 
коледжів і університетів. 

Немає ще точного обчис
лення, скільки молодих лю
дей (у віці нижчому за 28 
років) туди поїхало, але дея
кі туристичні бюра ствер
джують, що міграція амери– 
канськдг-–молоді до Европн 
досягнула цифри 800 000. У– 
рядовці летовнща кажуть, 
що деяким молодим людям, 
через велике переповнення 
прийшлося трохи підождати 
на свою чергу. Про цих мо
лодих мандрівних птахів ці
каво розповів недавно в на– 
друкованолу в „Ню Иорк 
Таймсі" репортажі Роберт 
Ліндсей. 

Багато поверталися пара
ми чи більшими гуртами. Од
на третина з них маршувала 
під тягарям помараячової чи 
піскової барви наплечннків, 
заладованнх мішками для 
спання, шатрами й іншими 
необхідними для туриста ре
чами. 

— Я виїхав до Европи під 
впливом хвилини, в можли
вості переїхати світ з допомо
гою юнацького квитка, -
каже мідяноволосий юнак 
в „гренні" окулярах. — Ця 
подорож була незвичайна 
— лросто фантастична! 

Багато з них перепоєні ен
тузіазмом, але деякі вислов
люються і критично, кажу
чи, що масова інвазія амери
канської молоді в Европі ви
кликала й негативний відго
мін. 

— Обличчя деяких євро
пейців сповнювались нена
вистю. - – стверджує студент 
із Сйлського університету. С. 
Бредфорд Гуменний (мож
ливо, українець), якому во
лосся сягає вершка--^О-фун-
тового наплечннка. — На 
жаль, в Европі поширились 
крадежі, пияцтво, непошану– 

I вання місцевих звичаїв, що 
j мусіло вражати європейців. 
Особливо ви могли це зав
важити з кінцем червня і 

липня. Більшість юнаків зу
міли прожити за мінімальні 
гроші, інші, недородкв не по
трапили знайти балянсу і 
виправляли різні дива. Осо
бливо багато крадіжок було 
в молодечих гуртожитках. 

19-літній Ранді Бекер, сту
дент Делаверського. універ
ситету, каже, що якраз тому, 
що молоді американські ту
ристи мусілн обходфгвїея дво
ма долярами на ..щоденний 
прожиток — це ^надавало 
барви їхньому подорожуван
ню. „Ви тоді речі по^Інакшо-
му розцінюєте, — каже він, 
— ви тоді шатруєте,.і це дає 
нагоду заводити знайомства 
з різними людьми і пізнава
ти їх ближче. Я повернувся 
із сорокома адресами нових 
знайомих... .,, \ 

В загальному, молоді по– ' 
дорожники розпов|дали, що 
з усіх найбільше ішрдобала– 
ся їм Голляндія, Скадинавія, 
Швайцарія. ФрандЦо і Ні
меччину вони схарактеризу
вали як холодні й," неприязні 
країни. Деякі хвалили Еспа– 
нію, кажучи, що там низькі 
ціни, інші ганили,,заявляю
чи, що уряд там цадто стро
гий відносно наркотиків і 
критично ставився до спосо
бу н стилю їхнього життя. 

Хоч вони заперечували, 
що заживали наркотики, але 
признавались, що. поміж ни
ми їх можна було дістати. 
В Амстердамі є ^"ещяльна 
радіовисильяя. з якої пода
ють інформації, скіЛькн кош
тує гашиш, а в Копенгагені 
наркотики дешевшу .за папі– 
роси. - ^ 

Джордж К. Бравн,4 урядо
вець митного бюра летовнща 
ім. Кеннеді, сказав, що цьо
го року менше молодих лю
дей перепачковували нарко
тики, хоч для деяких — це 
фінансова база для студій. 

Повернулися молоді аме
риканці, а з ними в калейдо
скопічному резюме фрагмен
ти їхньої подорожі: енту– 
зіязм, близький контакт з ін
шими людьми на фоні окре– 
мішнього духового обличчя. 

„Політична сила виростає 
із цівки рушниці. Наш прин
цип: партія наказує одиниці. 

' Куомінтанґ - китайська 
націоналістична партія, була 
при владі від 1928-го до 
1949-го року, коли комуніс
тичні армії перемогли її в 
громадянській війні і прогна
ли на острів Формозу (Тай
вань). 

мати в пам яті. 
В червоній армії теж трап

ляються такі люди, яких ін
дивідуальність виявляється 
у пошуканці приємностей. 
Вони все надіються, що їх 
відділ перший вмаршус до 
велігкого міста. Вони хочуть 
туди дістатися не на те, щоб 
працювати, а на те, щоб вті
шатися. 

Не тяжко для людини зро– 

РОЗБУДОВУЮТЬ 
ПОЛТАВУ 

бити щось добре. Але тяжко 
робити добре все життя й ні
коли не зробити 
працювати безупнну для до
бра широких мас, юнацтва 
н революції та включатися у 
важку боротьбу десятки літ. 
Це найтяжча річ. 

Армія без культури це не
розумна й тупа армія. Вона 
не всилі перемогти ворога. 

Всі люди мусять умирати, 
одначе смерть може бути різ
ною щодо значення. Старо
винний китайський письмен
ник Шумо-Сісн сказав: „Хоч 
смерть суджена всім людям 
однаково, вона може бути 
тяжчою, ніж гора Таі, або 
легшою, ніж перо". 

„Перлина української і ро
сійської архітектури, ,старнн– 
на Полтава розбудовувати
меться за пляном. розрахова
ним на найближчі 10 років", 
сказано в „Радянській Укра
їні" з 24 серпня. Важко зро
зуміти, як можуть стилі „ук
раїнської і російської архітек
тури" створювати „сдин н й 
архітектурний ансамбль"? У 
центральній частині міста 
вже височать кілька 9-тнпо– 
верхових будинків, їх буде 

щось зле, кілька десятків. Там же бу
дуть збудовані: дім фільгар– 
монії, приміщення для Тор
говельно-економічного інсти
туту, критий плавальний ба
сейн, великий готель тощо. 
Довкола стадіону „Колос" 
„запроектовано цілу корону 
багатоповерхових будинків". 

Місту Полтаві через 3 ро
ки сповниться 800 літ. 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ 
КНИЖКИ І ГАЗЕТИ, БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ, ВЕ
ДЕ ДО ПРОСВІТИ. А 
ПРОСВІТА - ЦЕ СИЛА. 

Не так давно англійські 
історики й археологи після 
тридцятирічних дискусій по
годилися, що знамениті руї
ни храму Стоунгедж в Ан
глії належать народові за
хожих людей, що прийшли 
в XVI ст. до н. є. зі степів 
Середнього Н а д д ніпров'я. 
Цей народ пройшов через 
Нормандію й приніс на Бри
танські острови бронзову 
культуру, торговельний об
мін і своєрідний спосіб по
ховань. Самі поховання про– 
стежено від Шотляндії. че
рез Нормандію до Наддні
прянщини. Якщо зваяснтн 
на свідчення Геродота. то ця 
подія відбулася з а царюван
ня вже згадуваного Тарги– 
тая. Що сталося 9 країні 
наших предків у середині П 
таеячолхпя до в. e.t за доба, 

(5) 

що передувала появі ірансь
ких племен у Надчорномо– 
р'ї? Який грандіозний пере
ворот так трусонув Наддні
прянщиною, що змусив хвн– 
ЛІО емігрантів дійти аж до 
Британських островів? 

За повідомленнями Геро
дота. на XVI-XV ст. до н. є. 
припадає революційна ре
формація культу головної 
богині орачів Дани - Лелі. 
Ця реформація, за тодішні
ми уявленнями старовірів, 
робила неможливим не ли
ше життя людніш .а й зни
щувала її нащадків - увесь 
рід. Важко уявити собі рево
люцію тієї доби, але вона 
дуже відбилась на людності 
з-над берегів Дніпра. Царс– 
ством заволодів Колоксай — 
поборник реформації куль
ту Дали. Це сталося в зв'яз

ку з невідповідністю давньо
го культу скотарів і нови
ми вимогами орачів. За ле
гендою з неба ніби впав ЗО
ЛОТИЙ плуг, якому мусів по
клонятися народ. Богиня 
Земля стала втіленням по
ля. Жіггтя й достаток наро
джувалися вже від одружен
ня світла у вигляді золотого 
плуга й поля. Так Русь ста
ла уніфікованою державою 
орачів. З того часу народ 
зберіг свято „весілля плуга", 
до молодою виступає „зора
не поле",а далі й самих ора
чів і воїнів февдалів-земле– 
власників. 

Це сталося за 15 століть 
до нової ери. Чому реформа
ція культу Дани — втіле
ної водн повинна була ста
ти великою революцією в 
історії наших предків? Тре
ба зважити, що на Наддкі– 

і прянщнні наш народ жив 
і споконвіків. Мабуть, іще за 
умов первісно - общшшо г о 
ладу, за первісної форми ре
лігійних вірувань — тоте
мізму, їхнім тотемом була 
„Свята Русь" — „Свята во
да". Цей вислів зберігся до 
нашого часу. Найвищим та
їнством наших предків було 

занурення у воду в священ
ній річці Буг (Бог). Це був 
обряд очищення — поєднан
ня з основами Всесвіту -
водою і світлом. До ріки Бу
гу з усіх кінців ішли тисячі 
прочан. Природа то т є м зі 
Русь свідчить про надзви
чайну стародавність нашої') 
народу, що посідав басейн 
Дніпра, і про гаку ж старо
давність назв головних рік 
Східньої Европн, що одер
жали їх на честь нашої бо
гині Дани — втіленої води. 

Племена й територія Над
дніпрянщини, можливо, бу
ли прабатьківщиною філо
софії і космогонії найстаро– 
давніших культурних наро– 
дів, які вбачали праобраз 
матеріальної природи світу 
в поєднанні світла і води, 

Пізніше ми бачимо подіб
ну картину вірувань по-зен– 
дському в Пра Армузді, що 
поєднував ці основи матері 
яльного світу. „З водн, 
говориться В ІНДІЙСЬКІЙ CBV 
щенній „РигвеДі", — утво
рився світ завдяки силі ча
су, бажанню, розуму й теп 
лу". 

Лише великі досягнення 
сучасної фізики, хемії, ас

трономії та інших неук доз
воляють нам наблизитися 
до правильного розуміння 
світогляду та космогонічних 
і філософських уявлень то
го часу. 

За доби родового ладу на
ші предки уже не поклоня
лися тотемові Русь ніс бого
ві, але вшановували його з 
магічними обрядами як свя
тиню. Вони взяли участь у 
створенні нанстародавнішої 
мітології того часу, що по
ширилась до Індії і Єгипту 
та Британських островів. На 
нашу думку, у сучасних 
християн хрнщення у воді 
є зал шиком стародавнього 
обряду — занурення в воду 
з метою очищення через по
єднання з основами матері– 
яльного всесвіту — водою і 
світлом — першопричиною 
я першоджерелом усякого 
життя. 

Коли після реформації 
культу Данн-Лелі назва то
тема Русь стала, визначати 
вже не воду, а зоране поле 
(орачів), з'явилася нова бо
г и н я — мати Земля. Звідси 
й обряд залрнсягання з'їсти 
крихту „святої землі", що 
потім перейшов 2 христн. 

ЯНСЬКИЙ обряд причащання. 
Ми бачимо стародавність то
тема наших предків Русн і 
їхньої мітології з головною 
богинею Даною, що пере
жила неоліт і вік бронзи, ко
ли в третьому тисячолітті 
до н. є. відокремилися ско
тарські племена .і дожила 
до наших днів. Наша старо
давня мітологія пережила 
добу замінн патріархальної 
родини державою, що ста
лося за царя Таргитая в 
другому тисячолітті до н. є., 
за часів'великої революцій
ної реформації культу боги
ні Дани. 

Цей процес відбувся на 
Наддніпрянщині задовго до 
приходу кочових іранських 
племен у п і в н і чно - східно 
Надозів'я. 

Звичайно, що іранці, які 
ніколи не кочували на Над
дніпрянщині і які прийшли 
в Надозів'я через тисячу ро
ків після реформації культу 
богині Дани ,нс могли да
ти своєї пазвн ріці, яка про
стяглася по наших землях 
на 2223 км. 

Найстародавніша й най– 
прекрасніпіа богиня еллінів 
Артеміда прийшла аа острів 

Делос із нашої країни. Це 
була Дана - Леля н а ш и х 
предків, ім'я якої мас „нез
рівнянна серед річок". Про 
високу давню культуру на
шої землі промовляє істори
чне Ім'я Дніпро - Данаприс. 

Бентежне, але і спонукальне 
слово краєзнавця 

Увагу багатьох істориків 
і мовознавців упродовж три
валого часу не раз привер
тала проблема походження 
назв Русь (Рось) і Дніпро. 
Щоразу висувались нові до
кази, залучались нові мате– 
ріялн. доповнювались, уточ
нювались, переглядались а– 
бо заперечувались поперед
ні побудови й висновки. І 
майже постійно з поля зору 
дослідників випадали дані 
мітології, етнографії та фол– 
кльору. 

Вивчати ж факти старо
давньої топоніміки й гідро– 
німікн. тобто географічні на
зви певної місцевості! і її во
дних об'єктів, зокрема річок, 
назви, які є одним із найва
жливіших джерел стародав
ньої історії цієї місцевостя, 
без залучення даних не тіль

ки історії, археології й мо
вознавства, а й мітології, ет
нографії та фолкльору, не 
можна. Одне слово, намір 
вичерпно й п є р є к о нливо, 
розважливо й правдиво до
вести ту чи ту гіпотезу про 
походження досліджувано
го прадавнього найменуван
ня вимагає широкого, різно
бічного проникнення в гли
бину відповідної доби й та-` 
кого ж висвітлення її. 

Краєзнавець О. Знойко, 
багато років вивчаючи ста
родавню історію, ,р і дного 
краю, мітологію нашого на
роду і його далеких, предків, 
а також мітологію територі– 
яльно чи культурні/ (або н 
за обома критеріями^ близь– 
юіх народів і досліджуючи, 
зокрема, походженні! дуже 
давніх назв Русь та'Дніпро, 
дійшов деяких своєрідних 
висновків, котрі викликали 
(як іще на І Республікансь
кій топономастнчній конфе
ренції в Києві 1959 Р–) і 
ЗНОВ викличуть збецуеженнн 
серед досівдчелнх Зрнхівців 
та зацікавлять наншпрше 
коло читачів, а водночас 
спонукуватимуть учених по– 

(Закінчення tu?ctup. Я-ійІ 
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Перед відзначуваннйм сторіччя з дня 
народження Василя Стефаника... 

(Закінчення з і-оі crop.) 
тирилася серед учасників 
VI З'їзду СПУ. 

Київські учасники святку
вань В. Стефаника в с. Ру– 
сові привезли також багато 
вісток про рух олору, терор 
і переслідування на Покутті. 

В травні 1970 p., в .день 
перемоги", студенти а Чер
нівцях мали знищити в ме
дичному інституті портрет 
Леніна, повісити на його мі
сце тризуб, а на місці чер
воних драпорчиків - виві
сити — жовто-сині. Під па
м'ятником Ленінові хтось 
мав зробити напис: „Тут бу
де колись стояти пам'ятник 
борцям за Україну". 

У місті Святині мали су
дити трьох малолітніх учнів 
десятирічки, а в тому ft 15-
річного Вахнюка з с. Русо– 
ва, за те, що вони мали по
палити червоні прапори в 
день перемоги. 

В ряді сіл Покуття — в 
Устю, Звалю, Джурові та ін
ших було спалено колгосп
ні скирти з сіном. 

.В ряді сіл вищать старо
винні українські церкви. У 
Снятині закрита Троїцька 
церква, а Вознесенська — 
перемінена в магазин. В ба
гатьох селах церкви закри
ті, перемінені в магазин або 
знищені. 

Селяни з Драгасинова ма

ли розказувати київським 
письменникам про те, як во
ни боронили свою церкву. 

Деяким письменникам, які 
бували на святкуваннях В. 
Стефаника, місцеві л ю д и 
мали розказувати про коли
шніх НКвД-йстів. які жорс
токо знущалася над сотня
ми українських в'язнів — 
Філатова, Ґульнішина, Єр– 
моленка (з Чернігівської 
обл.) Літскова, Шептуна, 
П'явкова. Вони просили, 
щоб письменники написали 
книги про жорстокі сталін
ські часи та викрили коли
шніх еякаведнетів. 

Не зважаючи на те, що 
сини В. Стефаника — Семен 
і Кирило та внуки — Роман 
і Юрій, які ОПИНИЛИСЯ в не– 
ласці, брали участь в усіх 
урочистостях s с, Русів і в 
Івано-Франківську, їм навіть 
не дозволено було виголоси
ти слово чи кілька слів по
дяки учасникам святкувань. 

Відзначення 100-их роко
вин з дня народження В. 
Стефаника а в. Русів, Свя
тині, Коломиї, Івано-Фран
ківську, Косові ft інших мі
сцях на Івадо-Фрамківщниі 
з участю письменників з Ки
єва. Львова й інших міст У– 
країни, перемінилися все ж 
таки у велику всенаціоиа– 
льну маніфестацію. 

Н І Н И 

Дивізійні Дні в Ге 
Український Гаатер пере

жив веселий товариський ве
чір в суботу, дня 31-го Лип
ня 1971 p., дякуючи дивізій
ній братії, а особливо органі
заторам пп.: Степанові Ше– 
паровичеві, сот. Мирояові За– 
лійському та майорові - судді 
Левові Вербеяцеві. Почесним 
господарем вечора був відо
мий дивізійний діяч та пуб
ліцист, мгр Лев Стеткенич, 
постійний житель Гантеру. 
Душею вечора був колишній 
кааельмайстер дивізійної ор
кестри, маестро Іван Голо– 
вацькнй, що не тільки приг
равав до танцю, але своїми 
жартами - сміховинками за
бавляв присутніх. Атмосфе
ра, що царює на ,,Кобзярів
ні" переносила присутніх на 
Ґуцульщнну, в рідні Карпа
ти. 

Розвішані в залі мистець
кі полотна ЗКа (Едварда Ко
зака), що саме в цей саме 
час влаштовував малярську 
— виставку свою та його си
вів — додавала рідній атмос
фері духово-культурвий на
стрій. 

Сліпа судьба у формі внг– І 
рашу нагородила полк. Юрія 

в Коли НОВИЙ член рахується подвійно? 
0 Коли ЙОГО забезпечите додаткове Акцндентовою 

Грамотою! 
0 Забезпечуючи, виповніть дні аплікації! 
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Комітет Будови Церкви 
св. Володимира в Глен Спей, Н. Й. 
запрошує Мешканців Ґлен Спей й околиці 

— на — 

С Х О Д И Н И 
НА ЯКИХ БУДУТЬ ПОДАШ РІЧНІ ЗВІТИ 

З ДІЯЛЬНОСТИ КОМІТЕТУ. 

Субота, 18-го вересня 1971 року 
Годіша 7-ма вечора 

Заля Церкви св. Володимира 
КОМІТЕТ 

И Д 1 Х Х Х Г Г Г З 

Лонагтивсвкого та друга Ми
рослава Малд і вони щасли
ві в крузі своїх побратимів -
комбатантів дивізій н и к і в 
приспівували: 

, Л ми собі заспіваєм, 
поки нам сн хоче, 
Поки нам пуста доля -
голов не клодоче" . . . 

В слідуючу неділю, 1-го 
серпня" 71 р. та сама дивізій
на братія зібралася у ган– 
терській, мальовничій церко
вці, де о. совітник Іван Про– 
коповвч відслужив Панахи
ду, а присутні товарнлгі по 
зброї спом'янули та віддали 
поклін своїм незабутнім то
варишам, при чому о. Совіт
ник жертвував 15 дол. на 
охорону воєнних могил на 
руки Братства „Броди - Лев". 

Успіх дивізійних вакацій– 
них днів на Гаятері у вели
кій мірі завдячусться - п. 
Іванові Кобзяреві, власнико
ві ресторану та мотелю „Ксе– 
ня", що в вакаційному часі 
- н а одну суботу, вже від 
ряду літ безкоштовно віддас 
залю днвізійннкам, щоб во
ни мали нагоду зібратися. 

, ні , м, ІЧІІІ ІІІ 'ІІІ і ні мі м gas 

На нараді Правління ОШІДИ... 
(Закінчення я І-оі crop.) 

9 1 
яеяв 

Мґр Л. л . 

25-лгття „Українських вістей ЙЯ 

t i n x i i m u m n 

Цього року, газета „Укра
їнські вісті", що виходять раз 
у тиждень в Новім Ульмі, 
Німеччина, відзначає два– 
дцятьп'яті роковини її поя
ви. „Українські вісті" засно
вано відразу, після капітуля
ції Німеччини, і вони — єди
на газета, що вціліла з-по– 
Між багатьох іяпнтх, що роз
почали видаватись п і с л я 
другої світової війни в Ев– 
ропі. 

Перших 18 чисел газети 
„УІї." були видані цикле– 
стилем, а інші числа набира
лися черенками. З самих по– 
чатків виходу газети - від
повідальним редактором був, 
Іван Багряний — лідер зор
ганізованої в ті часи Укра
їнської Революційно - Демок
ратичної Партії (УРДП). 

„Українські вісті" неофі
ційний орган УРДП змістом 
і духом були загально-демо
кратичним, антикомуністич
ним часописом, до якого гор
нулися тисячі людей із Схід– 
ніх областей України яким 
в той час загрожувала при
мусова репатріяція на ,,ро– 

й 
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н 
И ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ПІВНІЧНО! АМЕРИКИ 

ВІДДІЛ МЕТРОПОЛІЇ Н Ю ИОРК 
ЗАПРОШУЄ З НАГОДИ 

ВІДЗНАЧЕННЯ 20-ЙЧЧЙ ВЩДІЛУ 
всіх ЛІКАРІВ а РОДИНАМИ на 

ОСІННЮ ЗУСТРІЧ 
в днях 9-го і 10-го жовтня 1971 року 

ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ СВЯТКУВАНЬ ВЕЛИКА, БАГАТА, 
РІЗНОМАНІТНА МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА 

О Багата програма для молоді і дітей (та опіка над дітьми).. 
п Відпочинок і дозвілля в горах серед чарівної природи золотої осені 

на СОЮЗГВЦІ. 
З Замовлення кімнат безпосере(Кньо в Адміністрації Союзівкн: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 Тел.: (914) 826-5641 

tiiitTimiHmmiiiiiiumtnminiimiiitmniititMninnT 

Український Музичний Інститут Америки, Інк. 
ВІДДІЛ НІО ИОРК 

Ш К І Л Ь Н И Й РІК 1971/72 
ПРЕДМЕТИ НАВЧАННЯ И УЧИТЕЛІ 

Фортеїііяи: 
М. Валлона 473-8064 
Г Мнрошниченко– Кузьма 

254-6943 - 264-2024 
А. Омельськня 937-4634 
Л ПеЛвХ 963-1191 
Д-р І. Сонсницмаги OR 4-6669 
Е. ЧаІКЛЬґЬКВ. 254-3464 
Марта Чалельська „ 254-34В4 
К Чічка-Андріснкп 982-5705 

Скравша: 
Р. Всяке (201) 762-0766 

ВІОЛОТПРЛ я: 
Проф. Л. ГГолевська 873-9487 

Ссльостйи: 
К. Таранова — Е. Крахпо 

787-1197 І 787-3300 
В. Здраякавсмшй VI 6-2670 

Бандура: 
Р. Лвинцькнй (201-) 364-3607 

Теоретичні предмети: 
Д-р І СонеиіщькнП OR 4-6569 
К. Чі'гкя-Лклр!снко . 982-5705 

Музичний Садок: 
Г. Мкрошнттнхо-Кузьжя 

264-6043 - 264-2024 

Інформації в УМІнстнтуті, 149 2-га Евеню, Ню Норк, Н. И. 
в пополудневих годинах. 

діну". В обороні пересліду
ваних, стріляних і ледострі– 
ляних виступив відкрито, 
Іван Багряний. Його брошу
рка „Чого я не хочу верта
тися до СОСР" видана в кі
лькох мовах багато допомог
ла тим, що були приречені 
на вивіз в Совстський Союз. 

За цих 25 років, редакто
рами ..Українських вістей" 
були: Іван Вагряиий, — ві
домий письменник, поет і по
літичний діяч, Павло Маляр, 
Юрій Дивннч, Михайло Вос
кобійник, Віталій Бендер, Ва
силь Ромашко та. Андрій 
Глиніи, який с редактором 
по-сьогодні. 

У видавництві „Українські 
вісті'' вийшло багато різних 
книжок, брошур, журналів, 
памфлетів. Чверть століття 
виходу в світ „Українських 
вістей", вже відзначено в кі
льканадцятьох містах Анг
лії, Австралії, Канаді. В Чи
каго, ЗСА, відзначення „Ук
раїнських вістей" відбудеть
ся 9-го жовтня 1971 р в залі 
катедри св. Володимира — 
бенкетом на якому з доповід
дю виступить один з редак
торів — Павло Маляр та ми
стецькою частиною, в якій 
візьмуть участь мистецькі о– 
днпнці ОДУМ-у Чикаго та 
інші виконавці. 

О. К. 

Купуйте о підприємствах, 
які оголошуються 

9 Свободі"! 

той стан і відношення свід
чить хоча б такий факт, що 
зразковий журнал УНСоюзу 
„Веселка" розходиться три
тисячним накладом на всю 
понад мільйонову спільноту 
в ЗСА і Канаді, а кращі ви
дання ОПЛДМ і до вині ще 
практично не включені в си
стему українського шкільни
цтва, як обов'язкова лекту
ра для учнів. ОПЛДМ до 
до 25-річчя свого заснування 
прийшло із значним дороб
ком, але також із магазином, 
в якому лежить запас літе
ратури для дітей і молоді, в 
тому й перевидання наших 
кляснків, разом вже на по
над 50 000 дол. і 

Після виступів сливе всіх 
учасників нарад, звітів та їх 
обміркувань, вирішено щ е 
раз прохати всі молодечі ор
ганізації, як Пласт, СУМ, О– 
ДУМ. СУМК та ін., заснову
вати в себе українські моло
дечі бібліотеки, співпрацюва
ти з ОПЛДМ, допомагати 
розповсюджувати й читати 
книжку; прохається всі Ук
раїнські Церкви активно під
тримувати справу українсь
кої національно, християнсь
кої літератури для дітей і 
молоді поза Україною, бо та 
лектура, відповідно по-мис– 
тецькояу оформлена, с укра
їнською духовою базою ви
ховання в діяспорі. Об'єдна
ння сподівається також пов
ної співпраці з українським 
Шкільництвом і Дошкіллям 
у всіх країнах Вільного Сві
ту, з усіми відповідними ор
ганізаціями, від я KICK необ
хідна моральна підтримка -
збоку КУК, УККА, СКВОР, 
СКВУ. 

Ня нараді прийнято ріше
ння вивчити ft проробити під
готовну працю для переве
дення видавничої справи О 
ПЛДМ на базу Видавничої 
Спілки ОПЛДМ, з уділами в 
50 дол., членами якої можуть 
стати вчп' українські націона
льні організації, уетано в и, 
парохії, іггколп та ія.. як і 
індивідуальні особи. Видав
нича Комісія ОПЛДМ пред
ставлятиме вчасно видавни
чі пропозяції-плянн на дов
шу мету, а Видавнича Спіл
ка реалізуватиме їх у формі 
готової книжкової продукції, 
окремо для дошкільного 1 
для шкільного віку та для 
молоді. Прн такій новій фор– 
мі праці сподівано зменши
ться бодай частково вага збі
рок на Видявнкчий Фонд, хо
ча в ділянці культури пос
тійно необхідні дотації гро
мади там, де немає держав
ної дотації. Під час проведе
ння чергового, вже 6-го Дво
місячника Української Дитя
чої і Молодечої Книжки. ДУ 

ІДМК. у місяцях листопаді-
і грудні 1971 р. буде провади– 
Ітпсь також і роз'яснювальна 

Ред. Богдан Гошовськнй 

ТОВАРИСТВО 
УКРАЇНСЬКИХ 

ІНЖЕНЕРІВ 
АМЕРИКИ 

МЕТРОПОЛГТАЛЬїит 
ВІДДІЛ 

прн співучасті 
ВІДДІЛІВ СХІДНІХ СТЕИТ1В 

та. 
КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЛ КЛЮЄ 

мають шоку запросити Вас на 

ОСІННЮ 
ТОВАРИСЬКУ ЗУСТИЧ 
в днях 2-3 жовтня 1971 року 
на Оселі УНС „ООЮЗІвКА" 

ПРОГРАМА ЗУСТРІЧІ: 
Субота, 2-го жовтня 1971 р. 

1. Реєстрація гостей і членів ТУТА й КЛ”К 
2. Тенісові змагання за чашу д-ра Я Рожалковсько– 

то. Початок: год. 10-ти раїго За Інформаціяжи звер
татись до : 
Mt. V. Shjrprykrvyeh 
(М6) 575-ТТОІабо (бів) 485-1332 (веч.). 

3. Сходини члеіПн ТУТА Початок: год 3-тя по пол. 
У програмі: актуальні справи Т-ва. 

і. Коктейл та спільна печери год. 7-ма ВРЧ 
5. ЗАБАВА а ТАНЦЯМИ. Початок - год 9.00. 

Неділя, 3-го жовтня ІЇУ71 р. 
1. Вогослужетпт п каплиці Сотозйпси. 
2. Закінчення змагань КЛК. 
3. Спільний обід. 
4. Розваги. 

ВП. Гостей та Членів ТУІА U КЛК просимо замовляти 
Кімнати в Управі Союзівкн, тел. (014) 626-5641 

РУСЬ\ ИЧКА БОГИНІ Д А М 
4 (Закінчеввв зі crop. 2-оі) 

було 6 
(тлумачення) явами слів 
(імен,) і перевірите вірогід
ність, леадість деяких пер
вісних форм, проте найбіль
шою мірою щодо цього^ - -
значно ґрунтовніше ПІДІЙТИ 
до розгляду другої частини 
назви Данадрис. 

Якщо в своїх побудовах 
О. Знойко не скрізь, належ
но переконує (адже вів — 
не мовознавець), то хай це 
не викликає на нього нарі
кань. У кожному разі вівг 
щнро виносить на суд і на 
раду читачів, передусім — 
висококваліфікованих лінг
вістів, свої пошуки, своє 
бентежне слово краєзнавця. 

Іван Варчешса, 
кандидат філологічних наук 

(Кінець). 

вернутись до згаданих назв, 
тим білдеое, що я частині 
своїх побудов (5. Знойко ви– 
оувас спірні або не цілком 
чи не до кінця вмотивовані 
твердження. 

У пропонованій читачам 
статті О. Знокка вражав до
сить цікаве заглиблення в 
прадавню мітологію насе
лення Середньої Наддні
прянщини й мітологію ін
ших народів ,а також у дея
кі дані етнографи й народ
ної творчоотн минувшини. 
Однак з погляду мовознавс
тва, а вужче — з погляду 
етимології, яка вивчав по
ходження й Історію окремих 
слів, частина фактів і мір
кувань О. Знойка потребуй 
уточнення, перевірки й до
повнення. Наприклад, слід 

J 

праця щодо заснування Ви
давничої Спілки ОПЛДМ на 
уділах - ,,шерах", як остан
нього заходу Правління ОП
ЛДМ для продовження пра
ці і збереження існування 
самого Об'єднання перед за
грозою ліквідації 

Стверджено, що останнім 
часом громадянство починає 
виявляти все більше уваги 
до становища ОПЛДМ. до 
долі рідної книжки в діяс
порі, і що від квітня 1970 р. 
до кінця серпня 1971 р. бу
ло розпродано видань ОПЛ
ДМ на суму в 11 000 дол.. 
що дало нетто в 8,474 дол. 
і що дало змогу, впарі із 
збірками на Вндавни ч н й 
Фонд — пожертвами окремих 
громадян та допомогою Чле
нів - Прихильників ОПЛДМ. 
видати низку книжок для 
дітей і молоді, з яких най
новішою с люксусове видан
ня ,.Марусі" Марка Вовчкя. 
Однак, саме видання ..Мару
сі", що вийшло без ніякого 
авторського гонорару, обій
шлося в понад 4 000 дол., і 
тільки його швидке розпов
сюдження та приходи на Ви
давничий фонд, на який пла
нувалось в Ювілейному Році 
ОПЛДМ зібрати 50 000 дол., 
уможливлять дальшу видав
ничу діяльність Об'г.днання. 
Усталено найбільш скромні, 
але принципово виплатні го
норари для письменників, 
мнетцін - ілюстраторів і осіб, 
безпосередньо зайнятих в ре
дагуванні ft друкові видань 
та веденні діловодства. Схва
лено, як дуже позитивну, ді
яльність Представництва О– 
ПЛДМ в Австралії під керів
ництвом проф. Д. Ннтченка, 
де проходять Двомісячники 
Книжки, діяльність Предста
вництва ОПЛДМ у ЗСА -
п-і С. Нагірної, п-і мгр О. 
Ґной. п-і К. Червоняк. під 
керівництвом ред. Л. Полта
ви, працю постійного Пред
ставника ОПЛДМ у Мінне– 
соті проф. Вас. Пакуляка. 
роз'яснювально-організацій
ні заходи проф. Вол. Маць– 
кова у Філядельфії та ін.. з 
винесенням подяки органові 
УНСоюзу ..Свободі" і орга
нові СУК ..Провидіння" ,,А– 
мериці" за помішення окре
мих „Сторінок ОПЛДМ", та 
всій українській пресі в ЗСА, 
Канаді й ін. країнах за ува
гу до проблем Об'єднання. 

До ініціятивної комісії ство
рення Видавничої Спілки 0-
ПЛДМ з палми-уділами вві
йшли: голова ОПЛДМ ред. 
Богдан Гошовськнй, Р. Зана– 
довнч, Л. Полтава, як члени 
Правління, п-і д-р Ол. Ко
пач, маестро М. Левпцькнй. 
проф. І. Боднарчук, мґр В 
Кушмелия. інж. Вацик, Р.Ге– 
яик^Верезовсьіотй; б у д у т ь 
кооптовані ще кілька осіб із 
ЗСА і Кавадп 

Проф. Іван Боднарчук, пи
сьменник й інспектор укра
їнського шкільництва КУК у 
Канаді, пообіцяв т і с н і ш у 
співпрацю шкільництва в Ка
наді з ОПЛДМ. Правління 
Об'єднання сподівається цьо
го також від Дошкілля та 
ІІЬо^іьництва в ЗСА і в ін
ших країнах Вільного Світу. 

ПОМЕР КАТ УКРАЇНИ 
(Закінчення 

СР і досі не опубліковано. А– 
ле вона завдала глибокої 
рани не тільки КПСС. а й 
всьому світовому комуністич
ному рухові, вона розколола 
„комуністичний моноліт". 

Газардовний грач у полі
тиці, Хрущов не раз протя
гом злочинної кар'єри ставив 
„ва-банк". І тим разом, ви
голосивши ту промову, пос
тавив він „ва-банк". І ви
грав. Виграв передусім то
му, що витеребяена „батьком 
народів" його власна партія 
стала вже безвольною, апа
тичною масою комуністич
них чиновників. А внаслідок 
внутрішніх інтриг і маніпу
ляцій, усунувши конкурен
тів, Хрущов сам став на міс
це Сталіна і створив культ 
своєї власної особи. 

У внутрішній політиці пе
ревів „регабілітацію" зни
щених Сталіним комуністів, 
зліквідував частину концта
борів, розпочав період т. зв. 
„відлиги" в літературі, зре– 
організував структуру пар
тії і державного апарату, пе
ревів рнзиковні експеримен
ти в сільському господарс
тві. В зовнішній політиці від– 
гребав ленінську тезу про 
„мирну коекзистенцію" з 
капіталістичними країнами, 
розпочав дипломатію ..віч-
на-віч", перший із советсь– 
ких вождів відвідуючи сто
лиці країн Заходу. 

зі crop. 2-ої) 
Проте, непогамовний, над

міру балакучий і егоцент
ричний він, в початках сво
го правління викликавши' 
до себе симпатії не лише 
партійної маси в СССР, але 
й певних політичних кол на 
Заході, став об'єктом насмі
шок і анекдотів. Провал на 
„цілинних землях", ОПОЗИ
ЦІЯ колись вірних Хрущову 
секретарів обкомів партії, 
спричинене ним загострення 
відносин з Китаєм і його не– 
фортунні потягнення В ЗОВ
НІШНІЙ політиці остаточно 
підірвали престиж Хрущова, 
і спритні, молодші від нього 
Коснґін та Брежнєв, що зав
дячують Хрущову своєю 
кар'єрою — усунули його В 
1964 році на спочинок. Не 
останню ролю в цій операції 
виконав „вірний соратник" 
Хрущова, чекіст Ссров. 

Востаннє дав про себе 
знати Хрущов своїми вида
ними на Заході „Спомина
ми". Хоч він рішуче запере
чив у пресі своє авторство 
„Споминів". автентнчвість 
зібраних у цій книжці його 
розповідей безсумнівна. Під 
кінець свого життя, в об
личчі смерти, Хрущов зали
шився самим собою: в тих 
„Споминах" хотів він вип
равдати себе перед історісю, 
перекласти свої злочини на 
інших, передусім на Сталіна. 

ІНЖ. 

Інж. 
ІІІЖ. 
Іиж. 
ІІІЖ. 
Інж. 

ЗAMІ<vть квітів на свіжу могилу 

6л. п. 
лісника Богдана 

складні o n 
на Фонд КЇЩИКЛОЯРДІЇ У 

в Сарсвлі, Фраинія. 
Івдя Шятовяк 
Роман Ярнмоаогч 
Ярослав Зуиаль 
Орест Клюфас 
Пгтро Пяетькмй 

лісп. Микита Драґанчутч 
йок. Анатоль Гудзоогнкяй 
інж. Володимир Оиишксвич 
д-р 
ЛІСИ 

Роман Клюфас 
. Лев Прншдяк 

Лучаковського 
краінооїіааствк 
приятелі: 

вздоо 20.00 
20ЛЮ 
20.09 
10.00 
1 0 4 0 
10.00 
10.00 
10.00 
6.00 

Замість квітів на могилу 
св. п. ТЕОДОРА ГАЛЯРНИКА 

складаю 100.00 доларів 
на Фонд Українських Студій 

в Гарвардському Університеті. 
Л-Р І. А. Г А Л Я Р Н И К 

і і і і і і ї ї і v \Ш 

ПОДЯКА 
в імені родини Покійної 

СТЕФАНІЇ ЧАПЕЛЬСЬНОЇ 
складаємо щиру подяку всім нашим Приятелям, які в ідда
ли останні послуги нашій 6л. п. Мамі, впали учжтгь у по 
хоронних відправах, склали пожертви на Богослужеимя і 
добродійні цілі та висловили нам особисто або листовно 
спот; співчуття. Окрема подяка ітлежнться в ід в а с Яч. о. 
Поснфові Федорикояі з Еліааблту, який проводив Похорон
ними відправами, Вч. о. м о н с Степанові Сулмкок4 з Порт 
АмФой. о. Орестолі Команові з Клізабету. о. Семенові Іва– 
ночкопі з ТрвЬіґтоігу та папам М. Демчншвнові й М. Ло– 
зинському. Ред . Ярославові Ларембі дякуємо з а Тепле, 
сповнене, родюпшин спогадами славо після ПМІКУИДИ. 
Пан О. Кеґш, директор похоронного заведення a l t j ' .n f iy j f . 

U . Д ж . багато нам допоміг своїм тактом і дружнім 
відношенням. 

РОМАН ЧАПЕЛЬСЬКИП 
МИРОСЛАВА ГОРДННСЬКА 

шмммшшнмяшшшншншшшнмшшмшшшмжнмммшшшншнмшнммшмшшнншшм S 
Субота, 

М 18-го вересня 
Ш 1971 року 

год. 8x39 веч. 

2 ШИСГГЕЦЬКЛ 
3 ПРОГГАНІЛ 
Z ТЕШООВШЇ тягаор 
5 В ПОДВШНШ І Ш Ш А Й Й І ГРІ 

Субота і неділя, 18-го і 19-го вересня 1971 року на СОЮЗІВВД 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Субота, 18-го вересня -
ІВАНКА Ш ! Г А Л Ь - меццо-сопрзяо; акомпаньямент - POWL\H СТКЦ5ТА. Твящомальнии Ансамбль ,ЛИМАІГ' з ВТжжвйку ;; 
під кер. РОМАНА СТЕЇ!СЕВЙЧА, ВОЛОДИМИР ЮРЧЕНЮК - шмШхЯфкмр. Койгртттнгм: - ВОЛОДИМИР ГЕЕПЯИГ. | 
ЗАБАВА при оркестрі „АМБАСАДОРИ" під керівництвом п. Кушніра та ВИБІР 
МІСС СОЮЗІВКИ НА 1972 РІК 

Просимо /У 
Округи f j 
І Мщщіли 
організувати 
прогулгьки 
на цей день. 

ЇШМШМШШШМЖМЩЖШММШШШМШММШШШШЖММШщ̂  
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СВОБОДА, Ч Е Т В Е Р , 1в-гв В Е Р Е С Н Я Ш І 
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ч.хтс' 

Комунікат Сенату УВУ 8 справі праці 
проф. Д. Дорошенка лро гетьмана 

П. Дорошенка 
В зв'язку із запитами спря– j О. Оглоблннпм, який — у 

аюваннмн до Секретаріяту У– 
(pff в справі долі рукопису 
шж. сл. п. проф. Д. Доро– 
ШШОЛ, Сенат інформує: 

Т І Сенат УВУ отримав в 
дні 14 листопада 1970 р. ори
гінальний рукопис праці пок. 
сл. п. проф. Д. Дорошенка 
Про „Гетьмана Петра Доро
шенка", який то рукопис збе
рігався понад 25 літ в неві
домім місці, правдоподібно в 
Попереднім місці осідку УВУ. 
Праця наспіла до Мюнхену 
рекомендованою посилк о ю, 
окружною дорогою, із однієї 
західньоевропейської країни, 
без подання зворотної адре
си, — очевидно за посеред
ництвом особи, що мала змо
гу виїхати на деякий час з– 
позл залізної заслони. 

-П. В переведених негайно 
консультаціях, члени Сенату 
висловили думку, що працю 
треба якнайскорше видати, 
- ^ п о змозі із ІНШИМИ науко
вими установами спільно — 
а саме з Установами, до яких 
Покійний Автор мав безпо– 
середнс відношення. Після 
отримання рукопису Сенат 
намагався ще увійти в кон
такт із Вдовою по сл. п. Ав
торові, але стан її здоров'я 
у т о м у часі — майже безпо
середньо перед смертю — не 
дозволяв на зустріч, а ще ме– 
HHje на ділову розмову. 

"!|Три найближчій нагоді, 
поставлено питання спільно– 
гуг видання на Засіданні Н– 
TJm в Европі, 25 листопада 
1970 p., але Виділ НТШ в 
Европі зрезнґнував із мож– 
лнвости співвндання — за 
браком фондів на ту ціль 

внсліді — у листі до Редак
тора із 12 січня 1971 р. зая
вив бажання УВАН стати 
співвидавцем, а сам заофі– 
рував охоту обняти редакцію 
праці. Обидві пропозиції ак
цептував Сенат УВУ на сво
єму засіданні з 26 січня 1971 
р. Деталі засад співвндання 
мали бути обговорені в часі 
поїздки Ректора до ЗСА, в 
особистій зустрічі з проф. 
д-ром О. Оглоблиним. 

V. Перед виїздом до ЗСА, 
Ректор УВУ, повідомляючи 
проф. д-ра О. Оглоблнна офі
ційно про рішення Сенату 
(лист із 12 квітня) пропону
вав одночасно дату та місце 
зустрічі — в Ню Иорку, під 
час засідання Делегатурн У– 
ВУ, яке було заповіджене на 
25 квітня; Тому що проф. 
Оглоблнн на пропонований 
день не зміг прибути з при
чини недуги, проф. д-р В. 
Яціз вже з дорога по Ка
наді, листом із Монтреалю 
(із 11 травня) запропонував 
другу дату, — перед -своїм 
виїздом до Европи ( 2 4 - 2 6 
травня (, але проф. д-р Ог
лоблнн знову вибачився лис
том із 21 травня, суґеруючи 
одночасно, що деталі будуть 
обговорені в часі нової по
їздки проф. Янева, восени 
1971 р. 

VI. В часі гостини в Домі 
УВАН, 26 травня, проф Янів 
порушив із присутніми Чле
нами Президії справу вида
ння праці (спільного), про 
що була коротка згадка в 
Бюлетені УВУ ч. 4/19 з 10 
червня 1971 p., crop. 21. 

VTL Сенат УВУ й надалі 

НЕ ПОГОДЖУЮТЬСЯ, АЛЕ ПРИЯТЕЛІ... 
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В Україні встановлять пам'ятний 
Грігорію Капустіну 

В минулому тижні відбулася конференція у Вашингтоні, 
в якій взяли участь сім американських і сім японських 
міністрів та ще й голова економічних дорадників прези
дента Ніксова. Конференція стосувалася головно фііглн– 
сово-еконолцчних справ. На світлині бачимо голову япон
ської делегації, міністра закордонних справ Таксо Фукуда 
(ліворуч) і голову американської делегації, державного 
секретаря Вілліямв Роджерса. Конференція не зуміла по– 
лагоднти конфлікт, який постав між Америкою і Японі
єю в наслідку проголошення 15 серпня ц. р. президентом 
Ніксоном додаткового 10-відсоткового мита на всі імпор
товані до Америки товари. ЗСА вимагають редукції япон
ського експорту і підвищення вартости японського єна, 
Японія вимагає скасування згаданого імпортового мита. 
Але однаково Японія як Америка свідомі, що ті дві дер
жави мусять жити у приязні Тому обидва державні мужі 

— всміхаіоться один до одного. 

Київ. — Цього року від
значається 250-ліття з часу, 
коли з надр Донеччини, 
Донбасу, розпочали вперше 
видобувати вугілля та різні 

Праця 
FEMAT.K 

жшки– 
ПРЦБЦРАЛЬННЦІ 

на кілька годин. Пон.-четвер 
4 по пол. - 8 веч., п'ятниця 1:80 
— 6:30 п. пол. Приватна шко
ла в "Ню Иорку. Добра плат
ня, постійна праця, добрі умо
вили праці. Не телефонувати. 

Голоситись особисто 
100 East End" Ave, N.Y.C. 

10 AM to 3 PM. 
Ask for Mrs. WERNER 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
У НСОЮЗУ 

ш і и - і д щ 'і 

руди. Хоча місцеве яаселен– 
мінь", себто чорне вугілля, і 
для власних опалових по
треб нам користувалось, про
мисловий розробіток „горю
чого Каменю" започаткував 
російський „землспроходсц" 
і дослідник на прізвище Грі– 
горій Калустія. Знаючи про 
розвиток вугільної проми
словосте в Англії й ін. кра
їнах, він першим вказав то
гочасній Російській імперії 

на „чорну перлину" - До
нецьку область в Україні. 
Тепер у м. Макіївці на Дон
басі, в „сквері ім. Г. Капусті -
ва", закладено основи під 
пам'ятник. На двометровій 
плиті з червоного граніту 
висічено: „Тут буде спору
джено пам'ятник російсько
му рудознавцю Капустіну Ґ. 
Ґ., першовідкривачеві кам'я
ного вугілля на Донбасі". 
Перед плитою встановлена 
брила кам'яного вугілля та 
якийсь геологічний інстру
мент. 

e s s 
Різке 

^ Real Estate 4 

'"pL Засідання Сенату УВУ (стоїть на становищі, що вн– 
^.дня 5 грудня 1970 р. рішн– дання праці Покійного с 
ло, Що працю треба за вся– І справою чести українського 
ку ціну видати, незалежно 
вф того, чи УВУ мав би са– 
Мий її фінансувати та фірму– 
Ватн. чи спільно із іншою 
установою. 
``ife пересуджуючи МОЖЛИ

ВІЇ розв'язки, рішено: 
а. для упрнступненяя ру

копису до необхідних 
редакційних робіт та 
для забезпечення тек
сту якнайскорше пере
писати його на машин
ці, із збереженням усіх 
засобів обережно С Т H; 

f` щоб рукопис яе про
пав. 

З' 1S. просити Декана Філо
софічного фа культе т у 
підшукати відповідно
го Редактора. 

:Ц в. просити Р є д а к тора, 
щоб він запевнив фі– 

УАСТ „Леве" — Чикаго у . лись вирівняти, однак тяж– 
фіналі за чашу губернатора ) ко їм було перейти через лі– 

наукового світу, а видати В 
повинні насамперед УВУ (я– 
кого професором був Покій
ний) та УВАН, Що його пе
ршим Президентом був сл. 
п. Д. Дорошенко. При тому 
Сенат УВУ вітас радо спів
працю і інших Установ, про 
що повідомлено ще раз проф. 
д^ра О .Оглоблнна листом з 
22 серпня 1971 р. 

V m . Якщо б виявилося, 
що був установлений лега
льний спадкоємець пок. про
фесора Д. Дорошенка, Сенат 
УВУ готовий йому передати 
кожночасно рукопис, звичай
но, за пред'явленням відпо
відних документів та за від
повідним засвідченням пере
браная рукопису, яке зніма
ло б із Сенату моральну від
повідальність перед особою, 

нансові засоби для ви– яка рукопис зберегла та до 
дання із бюджету на УВУ передала. 

нію оборони Іваника і Кра 
та. „Леви" мали ще кілька 
догідних лідворітних позицій 
(Андрущишня, Рой), однак 
внслід змагань уже не змі
нився. 

Цісю цінною перемогою 
„Леви" закваліфікувалися до 
фіналовнх змагань із німе
цькою дружиною ,,Швабен", 
які відбудуться на другий 
місяць. 

Попередні висліди УАСТ 
,,Левп" за чашу губернато
ра: Леви - Оро 4 : 1. Леви 
— Олімпікс 4 : 3, Левн —` 
Спарта 3 : 1 . 

Склад УАСТ „Леви": Мі– 
шалов В., Крат, Іваник, Мі– 
шалов В., Медина, Грій, А– 

1971 рік. 
IV. ЇІроф. д-р Н. Полонсь– 

ка-Василелко, як Декан Фі
лософічного факультету уві
йшла в контакт із Прези
дентом УВАН, проф. д-jpoM 

Мюнхен, 26 серпня 1971 р. 
З доручення засідання 
Сенату УВУ — проф. д-р 
Наталія Половеька - Васн 
лейко Декан Філософіч
ного Факультету УВУ. 

Концерт учнів'Студентів проф. Зої 
Марковим 

Дня 19-го червня 1971 p., 
в залі Горожанського Клю– 
біу, при вул. Френклін у Фі
ладельфії Па., відбувся, чер– 
jrx?BHH, концерт М у з и ч н о ї 
Студії проф. Зої Маркевич. 
ІІя Студія, одна з найбіль
ших, і найкраще - технічно 
я музично, поставлених в 
9СА. 

Проф. Зоя Маркович по
ходить з родини відомих ук
раїнських артистів; знана зі 
своїх концертів, піаністка, в 
країнах Европи і Азії. Вона 
продовжує методику школи 

'ф, Лішта, бо й її вчитель А. 
Янкелевнч був учнем генія– 

тльного Лішта. Проф. Зоя Ма– 
ркович навчає кляснчної гри 
на фортепіяні творів світової 
слави кляснків, але велику 
вагу приділяє вивченні му
зичних творів українських 
кляснків, як оце показує 
програма концерту. Проф. 

-3. Маркович, й сама, збага– 
-чус український музичний 
репертуар, своїми компози
ціями. Знамениту гру на 

^фортепіяні проф. 3. Марко– 
-внч доцінюють теж амерп– 
. донці, неукраїнського похо
дження, і посилають своїх 

/Дітей до неї вчитися. 
; ,– Проф. 3 . Маркович - зраз
кова українська громадянка. 

`jfyoBA вславилась теж зорга– 
пкізуваяням, і вивченням, спі– 
jjanbKoro тріо „Соловейки". 
М. Програма концерту скла– 
далася з двох частин. У пер– 

” — це, цочаткуючі учні, 
зі середнім знанням. У 

частині це вже заа– 
'Щ'шмшь-яі студентя. В Цілос
ті концерт охопив 27 оольо– 
щрх T040Kt 16 ансамблевих, 

на чотири руки, і на два фор– 
тепіяяц — на вісім рук. Два 
ансамблі на два о^юртепіяни, 
виконали Люїза Гравр і Зоя 
Корсун, яка б й асистенткою 
Студії проф. Зої Маркович. 
3. Гравр Корсун була також 
Ансамбль на два фортепі– 
яни, на вісім рук, відігра
ли Лявра і Поршп Райбріч, 
Люїза Гразр і Еріка Райб
річ. 

В сольових точках, в пер
шій частині, грали: Оля Ва
силів, Рената Яремовнч, Ле
ся Крих, Ніна Пацовська, 
Ґанзало Квінтеро, Таня Ні– 
мнлович, Люба Прнш л я к, 
Марія Прншляк, Галина Но– 
бесна, Рома Касіяя, Зоріял 
Дубенко, Марта Німнловнч, 
Александер Гравр, Патриція 
Леонард. 

Концерт започаткувала Ві
ра Лришляк і молоденькі 
учні. 

В другій частині, виступи
ли вже заавансовані студен
ти, як: Ярема Скіра, Еріка 
Райбріч, Юрій Іваськів, Са– 
ра Клевель, Олег Кондрат, 
Юрко Іваськів, Еріка Райб
річ, Світляна Мельник, Лю
їза Ґравр, Христина Кушнір, 
Марія Мадай, Лавра Райб
річ, і її сестра Поршп Райб
річ. На двох о)юртспіянах 
грали Юрій Іваськів і Олег 
Кондрат та Ярема Скіра і 
Юрко Пенцак. 

Під час перерви концерту 
вдячні учні - студенти і бать
ки вручили своїй учительці 
- проф. Зої Маркович чудо
ву кптицю квітів із висло
вом подяки. 

Ироф. Іван Попель 

Іллняой 

В суботу 4-го вересня 1971 
рг УАСТ ,Левн стрінулись у 
ггів-фіналовій зустрічі в роз– 
гривках за чашу губернато
ра стейту Іллиной зі силь
ною польською дружиною 
,,Іґельс" та перемогли ЇТ по 
завзятій грі вислідом 4 : 3 . 

Розгривки за чашу губер
натора зорганізовано на міс
це колишніх розгривок за 
чашу д-ра Піла і переможець 
тієї чаші уважастьсл неофі
ційним першуном стейту Іл
линой. Останній раз „Левп" 
добули чашу д-ра Піла в 
1956 р. 

„Іґельс" виступили до тих 
змагань у 3MinHeni.M` складі 'І ріяс, Андрітцппшн, Шлапак, 
і докладали всіх зусиль, щоб j Рой. Яворськнй, Ансельмі. 
ці престижеві змагання ви– і Полюхович, Еліяшевсь к и й. 
рішити у свою користь. Гра– j Дежурко С, (Ванах, Рой). 
ючп із вітром натиснули на Останні 2 змагуни мали від– 
,Левів" і по 20-ох хвилинах пустку під час вакацій і гра

ли в професійній дружині у 
Сейні Люїс. До ..Левів" по
вернулися на останні змага
ння із ..Іґельс". 

12-го вересня „Леви" роз– 
щишнна (головка), Ґріна та І починають осінню рунду ми– 
Е. Мішалова. Останні ворота стецькнх розгривок у Вищій 
найкращі — стрілені нашим ! Дивізії. Під теперішню пору 
знаменитим молодим поміч– j „Леви" займають перше мі– 
ником Е. Мішаловим із від– І сце у своїй грчтті із різни– 
далі 30-ох метрів. По-лоло– j цею 5 точок від другого мі– 
вині ,,Левн" підвищили ВИС-Ісця. Резерва та Юньйорн 
лід до 4 : 2 зі стрілу Роя. І УАСТ „Леви" о теж першу– 
Поляки добули ще одні во– j нами у своїх групах, 
рота і за всяку ціну стара– І Роман В. Припхай 

СУБОТА, 
18-го В Е Р Е С Н Я 1971 р. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, на. Звичайні 
місячні збори В-ва св. Юрія 
239 Идд. від год. 3:30 до 
4:30 по пол. в домі Укр. Ам. 
Горожан, 847 N. Franklin. -
Д-р В. Ґалан, гол., М. Ко
вальчук, секр. 

ПАОСЕПК, В. Дж. Місячні 
збори Т-ва Т. Шевченка 42 
ВІДд. о год. 7:30 веч. в УН– 
Домі, 237 Говп Еіве. Просить
ся вилачч-иатн вкладки на 
зборах. — В. Марутцах, ре– 
кордовня секретар. 

Н Е Д І Л Я , 
19-го В Е Р Е С Н Я 1971 р. 

ВУНОАКБТ, Р. Ай. ЛИсячні 
збори Т-ва Запор. Оч — 208 
Відд. о год. 1-ій по пол. в 
парафіяльній залі, 74 Гар– 
рас Аве. На зборах бу-де за
ступник гол. предс. Іван Те– 
люх. По зборах о годині 
3-ій по полудні будуїь на
ради Округи стейлЧв Ровд 
Айленд і Массечусетс. Про
сяться чл. прибути. — Упра
ва. 

БРЩаШОРТ, Кони. Збори 
Т-ва Укр. Січ — 59 Відд. о 
год. 2-4й по пол. в УНДовй. 
500 Галлет вул. Проситься 
чл. прибути на збори. — 
Управа. 

П А Т Ь Р С О Н , Н. ДЖ. МІСЯЧНІ 
збори Т-ва Т. Шевчеіоса — 
64 Відд. о год. 2-ій по пол. 
у Віяярського, 482 Мейн ву
лиця. Проситься чл. прибу
ти. — І. Бурний, секр. 

Maplewood: 
1 род. дім, 6 кімнат, олив, 
огрівання, гарна площа. 

Щна 532,500. 
Maplewood: ( н а й к раща 

дільниця). 1 родинний, З 
роки старий, 7 кімнат, 2 
Гаражі, газове огрівання, 
центральне охолоджуван
ня, купальний басейн, 
можливість - добудувати 
кілька кімнат, для профе
сіоналі стн (лікар, деи– 
тист). Ціна 559,900. 

Irvingtoii 
і родин., 8 кімнат і 4 кім
нати окремо, гай вішай-
мас лікар, вигідне помеш– 
каїшя для власника та 
високий рент з офісу, 
олігвне огршашш. 2 гара
жі, великий чудовий го
род. Ціна 539,900. 

Irvingtoo: 
З род., 5, 5ІД. 3 ^ кімнат, 
2 гаражі, олЬвне" огрівай -

ші, близько школи, кра-м– 
ніщь і транепортації. Ці
на 546,000. 

Irvington (найкраща діль
ниця). 11 род. апартамен. 
будинок, 5 років старий, 
усі кімнати охолоджува
ні, площа для паркуван– 
ня авт^ річний дохід з 
ренту 522:800. Щна — 

5165,000. 

РОМАН РИЧОК 
REALTOR 

1302 Springfield Ave. 
IRVINGTON, N.J. 07111 
373-6434, веч. 762-8806 

Також 
РОМАН К А Н Ю К А 

веч. 687-3146 

ггтїіжмі,тп.пміім УлраХжсьил 

н о ш р ж а SERVICE 
141 2nd Avenue, New York. Сіtgr 
Т А : 476-7430. - ВмжмиїШ 
ПАЧКИ а ОДЯГОМ І ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ І де ОССР. 
рівнож приймадме алшвттвят 
на МОТОЦИКЛІ, холодільнихж, 
твлгвізорй І шшпшш до прав
ая. Уряд, год.: від попвд. да 
суб. 8:50 - 6:00 аеч. В неділю, 

від 10 до 2 по пол. 
КЖЖИЖЖХЦТІТТЇЛІ)ГДППВ 

EtfUVING SCHOOLS 

гри провадили 2:0. „Леви" 
однак не заломились, переб
рали ініціятнву і до кінця 
першої половини стрілили 
трос воріт зі стрілів Андру– 

STOP! 
EAST VILLAGE 
DRIVING. SCHOOL 

120 F i r s t Ave. 
New V o r k City 

К У Р С И Т А ІНСТРУКЦІЇ Н А П И С А Ш ТЕСТИ 

У В А Ш І Й МОВІ. 

Власник - RYSZARD MAKSON 

Н а тім самім місці - CIOSEK AGENCY 

FOR ALL TYPES INSURANCE 

Phone 254-7840 

ВЕТЛЕГЕМ. Ila. Збори Б-ва 
св. Димитрія — 288 Відд. о 
год. 12:30 по пол. в Укр. Ам. 
Клгобі при 817 Лшпч Аве. 
Проситься вирівняти вклад– І 
кн. - А. Данилток, предс, і 
В. Заґвоськнй, кас., Д. Му– 
шастий, секр. 

ДГГРОИТ, Wra. Місячій збо
ри Б-ва св. о. Миколая — 
175 Відд. о год. 1:30 по пол. 
в УНДомІ при в\'Л. Мартіи. 
Проситься прибути на збо
ри та вирівняти вкладки. — 
Управа. 

ЕШЛАЛЕТ, Н. Дж. З тріпсввр– 
талмгі збори С-ва Любов — 
37 Відд. о год. 2-ій по пол. в 
УНДомі. 216 Fulton S t На 
порядку: звіт Коїггр. Комі
сії та інші важні справи. 
Проситься приєднувати но
вих членів до Відділу. — 
Управа, 

ЗМІНА АДРЕСИ 
Д О А Д Ш т С Т Р А Ц П „СВОБОДИ" 

81-вЗ GRAND STREET 
(P.O. Box 346) 
JERSEY CITY, N.J. 07303 

Д О Л У Ч У Ю 25 Ц Е Н Т І В - прошу змінити 
м о ю адресу: 

Моя СТАРА А Д Р Е С А б у л а : 
ЧИСЛО В І Д Д І Л У (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Моя Н О В А А Д Р Е С А така: 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Zip Code 

Експедиція розшукує човни і зброю 
у Дніпрі довкола Хортиці 

скресання криги на Дніпрі. 
Тепер експедиція знаходить 

Київ. — На острові Хор
тиці, одному з центрів запо
різького козацтва, вирішено 
влаштувати історичний запо
відник. Закн на острові роз
почнуться більші підготовні 
роботи, група ініціятнвннх 
робітників, інженерів, студе
нтів та аквалангістів-водола– 
зів з міста Запоріжжя вирі
шила здійснити впродовж кі
лькох років докладне обсте
ження досить глибокого rfHa 
Дніпра довкола острова Хо
ртиці і створити із знахідок 
Музей. Експедиція дістала 
назву ,,Скіф-71", треба б по-
українському „Скнт-71". У– 
часннкн експедиції вивчають 
різні історичні джерела, в 
тому й праці академіка Яво– 
рннцького, збирають перека
зи й відомості серед народу, 
і вже тоді усталюють чергове 
місце підводних пошуків. Бі
ля острова Хортиці в мину
лому пропливали княжі ко
раблі, грецькі судна, туре
цькі ,,каторги", а за козач
чини в хортнцьких затоках 
стояло сотки козацьких ,,ча– 
йок'\ На початку 18 століття 
російський уряд збудував по
близу Хортиці, на меншому 
острові Байди, корабельню, 
яка будувала судна для бо
ротьби проти турків. Але ма
йже всі ті судна затонули 
під час страшної бурі аа Дні
прі, а потім, у І739 році, за 

рештки тих суден, якорів то
що. Знайдено кілька ядер з 
козацьких гармат. Експеди
ція підняла з Дніпрового 
дна велетенський козацький 
дуб. 

Запорізька експедиція пра
цях: ,,на громадських заса
дах", без державної допомо
ги, на власні кошти. Про 
,.громадські засади" коротко 
була згадка в „Молоді Ук
раїни" з 5-го вересня. 

ЗАГАДКОВЕ ЗНИКНЕННЯ 
УКРАЇНЦЯ 

Мельборн, Австралія. — 
Двотижневик „Українець в 
Австралії" ч. 19/1971 приніс 
вістку, що поблизу Мельбор– 
ню, в місцевості Гастінгу' 
за невняснених ще обставин 
зник українець, актив н и й 
пластовий діяч Юрко Сав– 
чак, 30 років. Поліція знай
шла авто з відчиненими обо
ма дверцями, в якому ще 
працював мотор, але його во
дія не вдалося знайти, без 
огляду на дуже уважні роз
шуки. Подія сталася 28 сер
пня, а число „Українця в 
Австралії", датоване 12 ве
ресня, закінчується словами: 
„До цього часу немас жад
них слідів по ньому". Ю. Са– 
йчак виїхав вранці о 10 г. на 
доручення фірми, в якій пра 

Телеф. : (201) 872-0468 

ROSE-HILL MONUMENTS' 
Ш UNION AVENUE 

S. ZEUNSKY 
IRVINOTON, N.J. 07111 
ПИЛИП ЧУИ 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАД
ГРОБНИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ 
ЦВИНТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. БАВНД БРУК, 

НЮ ДЖЕРЗІ. 

GRANITE MARBLE BRONZE 

ВЧІТЬСЯ 
ИО-АНГЛШСЬКИ 
ПРИ "NYIT 
14-тнжпева програма . „ . 
в день, вечорами 1 в субота. 
Курси: англійської 
торговельної коресподенцЦ, 
граматики, читання, 
справленая акценту 1 -
мовна лабораторія. 
Реєстрація від 7-го до 25-го 
вересня 1971 року. у 
Курс" починаються 20-го 
вересня 1971 року. -ve 
За Інформаційна 
телефонувати: 
598-3931 5 f e V 
або пнеатн: ' 
THE AMERICAN " 
LANGUAGE INSTITUTE 
1 Washington Square W. 
New York, N.Y- 10003 

- ЩЛ ; 
^ Real Estate , -4 

GLEN SPEY AREA 
COUNTRY ft ІЛЖк– 

PROPERTIES ' . 4' 
CAi Gibson McKeeJi 
DAVIS R. CHANT Ь 

REALTORS 
Eldred, N.Y. (914) 956-842fl 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

будинок, бнзнес або 
ч звертайтеся до - - f -і 

УКРАЇНСЬКОЇ ФШМВ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

88 - S e c o n d Avtnao 
New York, N.Y. ТАїШ-Мт 

Шш F A R M A CO. Н О М Й 

12 KDI. УМЕБ. Д Ш 
З кухлі, 3 лааничкн, внкіня. 
підвал, вернена криннця^ бон– 
гало — 2 спальні і Гараж на 

1 авто —все на 2 U, акрах. 
^20.500. ; 

NTREVBBRG-SPADlAv-" 
REAL ESTATE, INC. 

EllenviUe, N.Y. 914-647-9180 

ЧЮ4ЛИТЕ УКРАЇНСЬКІ 
КНШККИ І ГАЗЕТИ. BO 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ, І Е – 
ДЕ ДО ПРОСВИПс А 
ПРОСВІТА - ЦЕ СШІА– 

П Funeral Directors || 
Theodore VVOLINNIN^taC 

Директор 
Похоронвого Заведенні 

US EMt 7th Streal' 
HEW YORK. N.Y. lMjH 

TeL: GRe,1457 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

тттштттштттттттштШІіт 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Й К 
Займається Похороналої 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каллнпн щ 
ужитку ДАРОМ..' 

PETER JARENDl 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N . Y . 
ORegon 4-2568 . 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

S844 Weetcheeter AventHj 
NEW YORK, N.Y. Ш в і 

TeLt 863-2475 ` '-
Д и р е к т о р 

ИОСНФ СВВЮЕМ^СМЩІІ 
Занідув влаявгувниж 
коренів н каплщяЖ( 
жених в кожнійм 
ніохв. Похорони нн" нЬб^ 

ч и ч и р І0ИНІЬ .ь 
кищИння^вншнняінняніїіяаі 

ТАРЗАИ, Ч. 6822. Треба віднайти таємннх злочяннДв 

^3 50^5 VMCiSMT T M S r ` 
6ENER\LYEATS4^EN 
а и б н т STEW.WS НАС 
THEIR HANTS ОЯ Or?. 

`WT IHAVEN`THEAW 
OP THAT PUNISHMENT 
SS'.N6 USEf F0? WANY-

PJIS...NEVEK 
A6A1NST BOYS!^ 

У.5и.,50ЛЄ307У HJ6 RSVNE7 ТНлТ t ? 
CKUELTY-AW A6WNST Л И З Я К 
THE JWSSK)W ҐЖ ASC ì5 OP MX) Є TO 
УЕМТІРУ THESE RAl?Ei?S,nS0 WB,̂ TTH^ 
FftOOF, ON САГПЖЕ AW PW3SH ТНШ 

цював, і не повернувся ш до 
тонули ще 43 cyftRfc, нід час'тій фірми, ні додому. 

Якась банда переводить 
нічні наскоки на мирні пле
мена і відрубує руки безбо
ронним мужчинам і хлоп
цям! Звідомлення вказують, 
що напасники мають свою 

І ба:іу десь у тому „Зеро”-об–,, 

ширі, з якого вдаряють на 
північ, схід, південь і захід! 

У деяких старовинних 
пяеЗгенах, генерале ггее, від– 
рубумяо руки мужчинам, 
що їх приловлено на краде– 

і 

жі. Але я не чув від бага
тьох літ. щоб стосовано ту 
кару - будь-колн супроти 
хлопців! 

Ну що-ж, хтось відновив 
той жорстокий звичай — і то 

проти миролюбних, ляежен! 
Твоя місія, за яку прощу те– . 
бе, — щоб ти ствердно то
тожність тих напасників, 
щоб :мн, маючи докази, мо
гли ЗЛОВИТИ ЇХ І nOKAJ)jlJlfcT 


