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В А М Е Р И Ц І 
ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ ЩДТРИМУС ЗАКО-

НОПРОСКТ про надання федеральної фінансової допомог 
ги нрШ,уІвверситетам і коледжам у ЗСА. Сенат уже зах-
верднв подібний законопроект, за яким вперше в історії 
ЗСА федеральну допомогу одержуватимуть всі без виклю-
чення вищі навчальні заклади. При тому, зазначено в дьо-
му заиойотроекті, дирекціям коледжів і ректоратам уні-
^ерситвгЬ.не будуть давати вказівок, як саме і на що са-
ме вовагйкужуть витрачати одержувн ну федеральну допо-
МОіу.РіійЙде таку допомогу діставали не всі вищі школа, 
а колиши одержували, то на фінансування певних робіт, 
як роізвудолу приміщень, створення бібліотек тощо. 

ІЙбїЛ?УБОТІІ ПО П О Л Я Н І НА ОСТРОВІ АМЧГГВА 
на Алясці, запляновано провести експеримент з нуклеар-
намУвИбухом дуже великої сили. Хоча вибух буде здійсне-
Ио^під землею, на значній глибині, все таки деякі нау-
ксУзці вважають, що він може викликати високі хвилі в 
океані та деяке стрясення землі типу землетрусу. 

НАСЕЛЕННЯ НЮ НОРКУ І НЮНОРКСЬКОГО 
СГЕИТУ "проголосувало проти випуску „боядів" на суму 
2 3 половиною більйона доларів, що мало б забезпечити 
незмінну ціну за переїзд „сабвесм" в 30 центів. Але те-
пер, коли -пропозицію відкинено, доведеться вишукувати 
ті фонди 8 інших джерел. Як припускають, ціна за переїзд 
,,енбвесм" покищо залишиться незмінною, але будуть на-
кладені додаткові оплати за переїзди мостами, шляхами і 
деякими тунелями в Ню Иорку. Оейтова влада зменшить 
також допомогу школам й окремим містам та місцевостям. 

ФЕДЕРАЛЬНА ЛАВА- ПРИСЯЖНИХ ПОЧАЛА роз-
гляд справи двох поліцаїв у Ню Иорку, обвинувачених в 
корупції, на підставі зізнань у Комісії Кнаппа. У Нюарч 
ку обвинувачено в тому ж 8 поліцаїв, які перебували або 
с тепер на активній службі. 

СПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ЗАГРОЗИЛА СТРАИ-
КОМ. з lS^rJo листопада на залізниці Лонґ Айлеяд, якщо до 
того часу Не буде складено й підписано нового контракту 
праці, Коли б розпочався страйк, то потерпіли б кругло 
100 000 ядюей, які звідти щодня приїздять на працю до 
Ню Иорку. 

У СВІТІ 
у СЕКРЕТАР ОБОРОНИ МЕЛВІН ЛЕРД ЗАЯВИВ у 

С4ІІҐОНІГ Південний В'єтнам, що він не сумнівається, шр 
їібнтнй'Сенатом закон про допомогу закордонові буде вІД-
Вовленнй, бо „тепер пора виявити свою силу, а не сла-
бісгь". Мелвін Лерд прибув на три дні до Південного В!ет-
наму, щоб перевірити тамошню воєнну й політичну снтуа-
цію і "скласти про неї звіт президентові Ніксонові. 

?-Щ l ( S ^ ) ^ P ? ^ ^ ? J t
c e , ^ e T a p с к а Р б у . ' ? ^ - і Я Я І Ї ф Щ ь ' - Щ ж т . загальна АкЙн прибув туди 'з СЗігону, де він репрезен-

нта НІксона на інавгурації президента Піа-
стнаму Нґувяа В?н Тіє. Коннелі заявив, ЩО 

раптове припинення всякої дальшої допомога закордонові 
рівнялось; би ззгинові всього того, що осягленО впродовж 
останніх'десяти років.. Конеллі відлетів з Таі до Індояе-
ай. ,.'., :' 

У ПІВНІЧНІЙ ІРЛЯНДП СТРАЙКОМ ЗАГРОЗИЛА 
полшДя1 на знак протесту проти відкидання урядом її вн-
могн, Щоб поліціянтів озброїти скорострілами. Від серпня 
цього pUKjJ згинуло у Північній Ірляндії з рук терористів 8 
поліціянтів і 80 інших, цивільних та військових осіб. Уряд 
покликав 'під зброю резерву поліції. 

ЛИВАН ПІДПИСАВ з Совстами договір про купно за 
^5 мільйонів долярів ссвстських військових ,джіпів", пан-
церкнх авт'і гармат. Це перший випадок, що Ливан звер-
нувся до,СЬвєтів по зброю: Ливан — найбільш з арабських 
країн прозахідня держава — традиційно спроваджував 
свою зброю тільки з західніх держав. 

ПЩ^РЖТОР ЕТІОПІІ ГАИЛЕ СЕЛЯССІ ВІДЗНА-
ЧАВ у1 столиці Етіопіі Аддіс Абебі 41-ші роковини свого 
вступленкя на престіл. Він мас тепер 79 років. З цієї на-
годи Він проголосив обширннй декрет про земельну ре-
форму. 

У ГОЛЛЯНДП ПРИЙШЛО ДО публічної суперечки 
між чоловіком королеви Юліяни князем Бернардом і пре-
м'ером'Барендом Бюсгувелем: князь Бернард висловив 
у пресовому інтерв'ю думку, що уряд міг би більше вдіяти, 
як би парламент не втручався занадто часто в його дії. 
Прем'єр, жалівся, що князь Бірнард крнтнкус парлямен-
тарний устрій. 

КАТАСТРОФА ЦИКЛОНУ В ІНДП ЗАБРАЛА кругло 
5.000 понятих, і це число ще певно зросте. Вона сталася яа-
переломі минулого і цього тижня в стейті Орісса, про чо-
му, гудаг^н сполучений з повінню змітав з поверхні зем-
лі цілі'села. Сотні людських і звіряннях трупів все ще 
ПЛИВІТЬ нерозпізнані бурхливими течіями рік. В деяких 
околнщбс люди були без ніякого харчу впродовж 5-ти 
ДНІВ. 

гстрричщ Д ш И ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В РИМ 
Посвячення відновленого 

Храму свв. Сергія і Вакха, 
відзначення роковин Bepe– 
етєйської й Ужгороської У-
ній та, головно, відбуття 
П'ятого Архисіїископського 
Синоду, схвалення конститу^ 
цЯ й встановлення постійно" 
го правлячого Синоду Помі-
сноі Української Католщь-
кої Церкви однодушним рі-
щенням всіх Владик під npo– 
водом Первоісрарха Влажен-
нішого Верховного Apxucnu– 
скопа і Кардинала Иосифа 
Сліпого були тими історич-
ними подіями в Римі цього 
тижня, що викликали най' 
більше зацікавлення і увагу 
не тільки серед українців, 
але й в цілому світі На фо-
т о : фрагмент з відправи 
Святої Літургії у відновле-
ному храмі свв. Сергія і Вак-
ха в неділю, Sl-го жовтня. 
Ліворуч Верховного Apxuc– 
пископа стоїть Митрополит 
Амврозій Сенишин, праворуч 
(дещо закритий жезлом і 
свічником) Митрополит Ма-
ксим Германнж, а по боках 
спископи - помічники Іван 
Стах та Василь Лоствн. 

Ректор УВУ проф. В. Янів відбув зустріч 
з проф. 0. Оглоблином в УВАН 

Ню Иорк. Під час відвідин сл. п. проф. Дмитра Доро-
ректора Українського Віль-1 шенка п. н. „Гетьман Петро 
ного Університету проф. Во-
лоднмнра Янова в У країнсь-
кій Вільній Академії Наук у 
ЗСА, які відбулися в понеді-
лок 25 жовтня, і зустрічі з 
президентом УВАН проф. 0 -
лександром Оглоблином, уз-
гіднено 

Дорошенко". Буде видана 
пя монографія спільно Уй-
раїнської Вільною Академі-
ею Наук й Українським ВІ-
льним Університетом за го-
ловною редакцією проф. 0 -
лександра Оглоблииа. На 
фото: проф. В. Янів (зліва) 

Оглоб-

АРХИСРЕЯСЬКА СВ. ЛІХУРГ1Я В ХРАМІ СВВ. СЕРГІЯ 1 ВАКХА В РИМІ 

Сенатська комісія схвалила два 
тимчасові законопроекти про 

закордонну допомогу 
Вашингтон. — Сенатська тобто на протяг 

комюя для закордонних 
взаємин схвалила і переда-
ла на розгляд сенатського 
пленуму два тимчасові зако-
нопроекта про допомогу для 
закордону, один окремий 
для економічної допомоги і 
другий для мілітарної. Про-
поновані в цих законопроект 
тах суми на закордонну до-
абмогу на 1.2 більйона доля-
рів нижчі, як вимагана уря-

сума цісі^ допомоги у висоті 
3.5 більйона долярів. Пропо-
нований урядом законonpo– 
SKT в ЦІЙ справі був відкнне-
ннй Сенатом у п'ятницю мн-
нулого тижня. Щоб вийти із 
створеного сенатським рі-
шенялм імпасу, сенатська 
комісія вирішила запропо-
нуватв на переходовий час, 

поточного 
фіскального року, що почав-
ся 1 липня ц. p., один зако-
нопроект про асигнування 
суми 1 144 мільйонів доля-
рів на економічну й гумані-
тарну допомогу і другий у 
висоті 1 185 мільйонів доля-
рів на мілітарну підтримку. 
Уряд през. Ніксона вимагав 
на першу допомогу 1 560 
мільйонів і на другу — вій-
ськову — 1 983 мільйонів. 
Проти цього рішення СЄНЯТ-
ської .комісії заявився р^шу. 
чв през. Ніксон, стверджую-
чн, що пропоновані суми 
цілком ненястарчальні для 
вимог здійснюваної ним за-
кордониої політики. Запро-
поновані комісією законоп-
роекти перейдуть на розг-
ляд цілого Сенату вже ма-
буть з найближчого понеді-
лка. 

У жовтні в ЗСА продано понад один 
мільйон автомобілів 

Дітройт. - У ЖОВТНІ МІСЯ-
ці ц. р. в З'єднаних Стейтах 
Америки було вродано ре-
кордово високу кількість ав-
гомобілів — понад один 
мільйон. Представники авто-
інд^'стрії висловлюють дум-
ку, що такій активізації рнн-
ку сприяла нова економічна 
політика уряду президента 
Ніксона, зокрема зменшення 
податку від авт, заборона 
підвищувати Ціни на нові мо-
делі, а також підвищення 
цін на імпортовані авта з-за 
кордону. Однак, не зважаю-
чи на такий успіх, покищо 
не вдасться створити значної 
кількосте нових місць праці, 

місць затруднецня для робіт-
ників створено в автомобіле-
вій промисловості небагато 
і покищо немає перспективи 
на розбудову різних ділянок 
автопромнеловости. Речник 
автоіндустрії повідомив, що 
нині не передбачається особ-
ливого збільшення продукції 
автомобілів. Залишилося ще 
яких 25 днів до початку зн-
мового сезону, коли продаже 
автомобілів завжди спадає 
Серед представників автоін-
дустрії панує також деяка 
непевність щодо дальшого 
розвитку економічної ПОЛІТН-
кн уряду та її впливу на цю 
промисловість, ціни на авта, 

Ніксон нараджується з прем'єром Індії 
, Індірою Ґанді про конфлікт Індії 

з Пакістаном 
Вашингтон. — У четвер 

4 листопада ц. р. президент 
Ніксон конферував з індій-
ськнм прем'єром Індірою 
Ґанді понад дві години про 
„ситуацію у Південній А-
зіГ' — як заявив згодом пре-
совий секретар Білого Дому 
Роналд Зіглер, признавши, 
що треба під цнм розуміти 
Індію, Західній і Східній Па-
кістан. Коли у короткій 
привітальній промові прези-
дент Ніксон ВИСЛОВИВ СПІВ-
ЩттХ Індірі Ганді з приводу 
катвстрофи тайфуну, що" 
кілька днів тому навістила 
Індію. Індіра Ганді у відпо-
віді заявила, що ще гірши-
мн від природних катастроф 
с ті, що їх наносять людські 
руки. Вона цнм виразно на-
тякнула на Пакістан, який 
від 25 березня ц. р. почав 
збройно винищувати схід-
ньо-пакістанськнх бенгаль-
ськнх автономістів. спричи-
нивши тими переслідування-
мн втечу до Індії коло 9 мі-
льйоїгів людей із Східнього 

ців Шеїха Маїбури Рахма-
на і дійшов із ним до полі-
тичної злагоди, яка вможли-
вила б поворот до дому бен-
гальськнм втікачам. На п'ят-
ницю 5 листопада була за-
повіджеаа дальша нарада 
Ніксона з Індірою Ганді, яку 
мали вечером приймати па-
радннм бенкетом. І н д і ра 
Ганді мала теж виступити у 
Клюбі Крайової преси. Але 
пресові коментатори твер-
дять, що президент Ніксон 
н е ^ п о г о д я в і ї і ^ ^ и м о г у - і н г ц ^ ; тдо^були видані первісно 
діри, пкхЗ ЗСА припинили 
всякі дальші достави Пакі-
станові та наполягали на па-
кістаяського п р є а й д є нта, 
щоб той обов'язково звіль-
нив.названого бенгальського 
діяча і пошукав із ним по-
літичного компромісу. Тим 
часом у Сенаті демократич-
ний сенатор Вдмунд Москі. 
найповажніший демократич-
ний кандидат на президен-
та, таврував у промові Па-
кістан і вимагав, щоб Уряд 
припинив всяку дальшу під-

аяі підвищити платні. Нових і заробітну платню тощо 

ЗСА погрожують виходом із Паризької 
конференції про В'єтнам 

Париж. — На 133-му :; 
черги засіданні Паризької 
конференції про В'стнам в 
четвер 4-го листопада ц. р. 
голова американської дсле-
ґації Вілліям Портер заявив 
комуністам, що вони можуть 
поґратулюВати собі того ус-
піху, що американські деле-
гати все ще вислухують їх. 
У пізнішій зустрічі з жур-
налістами речник амернкан-
ської делегації назвав кому-
ністів на. тій конференції 
.,кловнами". Амбасадор В. 
Портер конкретно закинув" 
комуністичним д є л еґатам. 
що вони не мають навіть 
права ближче з'ясовувати 
власні мирові пропозиції і 
що вперто обмежуються до 
деклямування свого ультн-
Иату. Далі. Портер закинув 
Сіваічло-в'ствамсьішм кому-

ністам, що вони затримують 
листи американських восн-
нпх полонених в с упереч 
міжнародній конвенції. Від 
травня до жовтня ц. р. нас-
пиіо від американських вій-
ськовнків у полоні у Північ-І більш успішного організато-
ному В'єтнамі всього 170 ли- ра української громади за її 

В Бостоні відбулися громадські збори 
і нарада урядовців Відділів УНС 

Бостон, Масс. — Минулої і дискусії порушено ряд ак 
неділі, 31-го жовтня ц. p.. туальних справ, союзових і 
тут в приміщенні парафіяль- загально - громадських. Н.-
ного дому української като- відмічення заслугову . зак-
лнцькоі церкви відбулися лик о. Чомка приспішитн 
громадські збори, на яких j збірку на Український Hay 
головний секретар Україн-j новий Центр у Гарвардсько-
ського Народного Союзу, д-р і му Університеті. Після збо 
Ярослав Падох, виголосив j рів відбулася нарада со-
доповідь на тему громадсь-1 юзовнх діячів, в якій взя-
кої функції УНС, як наіі-

стів у порівнант із 1300 
листами за той сам час в 
минулому році. Тих 1300 
листів написали були всі 
339 американських полоне-
них. до яких признаються 
комуністи, а тепер написа-
лн листи несповна 50 поло-
неннх. Комуністи навіть не 
заперечили тих фактів, але 
не дали ніякого пояснення 
своєї поведінки. Згодом Ре-
чник американської делега-
ції відмовився з'ясувати 
журналістам ближче norpo– 
зу виступлення з конферен-
цц. 

останніх 77 років, та її завж-

лн участь ceKjHrrapi. предсі-
дннки й інші урядовці п'яти 
ВІДДІЛІВ Округи. ПІД ППОВО-
дом своєї окружної голови 

дн актуальних завдань і обо- j н водночас головної радної 
в'язків на полі громадсько- п-і д-р Аннн Чопик. Д-р Я. 
му. культурному і фінансо- ( Падох на початку наради 
во-забезпеченевому. Окрему яку відкрила др А. Чопик 
увагу присвятив доповідач 
значенню органу УНС ..Сво-
бодн". як важливого лучнн-
ка еміграції між собою й з 
Україною. В зборах взяли 
участь численні місцеві гро-
мадяни. в цім також пред-
ставннкн громадських ycra– 
нов, між якими м. ін. були: 
парох о. Степан Чомко і го-
лова Відділу УККА інж. 
Кйн^ад,г '̂са4і.Б ожавледій 

з'ясував важливі проблеми 
УНС взагалі, а бостонської 
Округи зокрема, та подав 

Пакістану. Індія наполягає, тримку Пакістанові .поки не 
щоб президент Пакістану буде заведений лад і спокій 
Мохаммед Яхія Хан звіль- у Східньому Пакістані на 
нив із в'язниці лідера схід- базі політичного компромі-
ньо-пакістанськнх бенгаль-' су. 

Президент Чіл є домагається 
централізації легіслятивних установ 

СантіяГо. - - Виступаючи 
в Сантіяго з нагоди першої 
річниці перебрання влади, 
президент - м а р к с нст д-р 
Сальвадор Алленде Ґоссенз 
закликав здійснити в країні 
далеко йдучу реформу, а са-
ме - скасувати двопалатний 
Конгрес і перейти на 0ДНО-
палатну ..Народну Асамбле-
.о". іівопалатннй Конгрес 
перебуває тепер під KOHTOO– 
лею опозиційної до марксн-
стів і лівиці Христнянсько-
Народної партії. Однак, саме 
ця партія підтримує npono– 
зицію президента-маркснс-
та, вважаючи, що вона мо-
же виграти у виборах і та-
кнм чином - легально пе-
ремогти комуністів та лівих. 
Якщо ж двопалатний Конґ-
рес спротивиться такій ре-
формі. то президент країни 
зможе провести ,.всенарод-

у спільній розмові і в розмові з проф. О. 
справу видання монографії j лином у конференційиій за-
першого президента УВАН і лі УВАН. 

„Історія української індустрії'1 проф. 0. 
Оглоблина вийшла в Гарвардській Серп 

'Українознавчих Дослідів 
Кембридж, Масс. — В за-

початкованій Комітетом Ук-
раїнськнх Студій прн Гар-
вардському Університеті під 
проводом проф. Омеляна 
Пріцака, як головного ре-
дактора. Гарвардській Серії 
Українознавчих Дослідів вн-
йшла великим 892-сторінко-
вим томом „Історія украІнсь-
кої індустрії", що Ті автором 
є відомий український icro– 
рнк, сьогоднішній президент 
УВАН Олександер Оглоб-
лнн. В цьому виданні nepe– 
друковаяі три томи цієї пра 

в '1925-1931 роках Держав-
ним Видавництвом України, 
два із них — перший і тре-
тій — в 1925 році російською 
мовою, як і багато інших на-
уковнх праць видаваних у 
той час в Києві й Одесі, і 

першому із цих томів п.н. 
„Очеркн нсторин украннской 
фабрики" подана історія ма-
яуфактури в Гетьманській 
Україні. Другий том, впда-
ннй 1931 року вже українсь-
кою мовою п.н. ,,Нарисп з 
історії українсько! фабрики" 
трактус про кріпацьку фаб-
рику 18-ого і початку 19-ого 
сторіч. У третьому томі, з Ті-
сю ж назвою що й перший, 
автор розглядає історію ук-
раїпської передкатталістич-
ної фабрики першої половя-
ни^ 19-ого сторіччя. lloaepe– 
джекни. передрук усіх трьох 
томів передмовою гол. ре-
дак-ора Гарвардської Серії 
Українознавчих Дослідів 
проф. О. Пріцака 8 коротким 
оглядом біографії і наукової 
діяльносте проф. Олександ-
ра Оглоблина та із вибраною 

тільки другий українською ; бібліографією його важляві-
мовою щойно в 1931 році. В 1 (Закінченим на crop. 4-tft) 

юзові збори відбулися без-
посередньо після Служби 
Божої, в часі якої парох о. 
Степан Чомко виголосив 
зворушливу проповідь про 
боротьбу Української Като-
лицької Церкви за свою по-

ряд практичних порад для місність під проводом най-
союзовнх організаторів. Зоо-
ри накреслили завдання і 
зобов'язання всіх Відділів в 
часі цьогорічної кампанії й 
запевнили представника ек-

внщого свого а в т оритету 
Верховного А р х непнекопа 
Иосифа. Перед зборами п-і 
Анна Ремнк, Пелагія Федо-
рів і Ярослава Галонзка та 

зекутиви, що Відділи вико-1 Володимир Г є т ь м енський 
нають свос завдання вповні, вгощували принвннх nepc– 

Грамадська нарада і co– J кускою та кавою. 

ний плебісцігг". Д-р Аллен-
де вист^тіав на стадіоні, під 
час відзначення першої річ-
ниці свосї влади а Чіле, ко-
ли до проводу країни прнй-
шли шляхом голосування 
ліві елементи. Він повідомив, 
що незабаром до Чіле прн-
буде на відвідини прем'єр 
Куби Фідель Каетро. але не 
сказав, коли саме. Однак, з 
поінформованих кіл пові-
домляють. що Каетро при-
буде до свого давнього дру-
га д-ра Алленде наступно-
го тижня й перебуватиме в 
Чіле 10 днів Д-р Алленде 
у своїй промові заперечив, 
що в Чіле вже с економічна 
криза. Він виступив проти 
..лівих екстремістів", які хо-
чуть без рекомпенсації не-
гайно з н а ц і о н а лізувати 
землю та великі підприємств 
ва, можливо, побоюючись, 
що така націоналізація вн-
КЛИЧЄ ЩЄ бІЛЬШУ ЄКОНОМІЧ-
ну кризу. На стадіоні про-
мовця слухали яких 80.000 
людей, переважно робітнн-
ків, студентів і урядових 
службовців. 

Окружні Комітети УНС Пенсильвенії 
відбули спільні наради 

Лігайтавн, Па. (С.Г.). - К 
В неділю 31 жовтня ц.р. від-
булися тут спільні наради 
представників Окружних Ко-
мітетів Відділів УНСоюзу 
округ басейну твердого ву-
гілля - Шамокін, Лігай 
Веллі, Аллонтавну і Філя-
дельфії. Наради відкрила і 
ними проводила голова Іні-
ЦІЯ1НВНОГО КоМІТвТу, ГОЛОВ-
на радна п-і Анна Гарас, а 
обов'язки секретаря сповня-
ла п-і Галина Словік. Від-
криваючи наради, пані Гирас 
згадала річницю Першого 
Листопада, при чому вшано-' му вона коротко з'ясувала 
вано поллглих борців за во-' ціль міжокружних нарад, 
лю України хвилинною мов-! Головний прсдСІДНик Ио-
чанкою. Відтак вона прнві- j сип Лисогір коротко інфор-
тала представників Округ та, і цував niw загальні союзові 
зокрема, головного предсід-J справи, вказуючи на позйти-
ннка Поснпа Лнсогора, який, ви і деякі негативи. Він ви-
не зважаючи на злу погоду, словнвея оптимістично про 
п р н б ^ на наради. В дальшо- (Продовження на crop. 4-ІЙ) 

Михайло Гентош 

THE UKRAINIAN 
WEEKLY 

which appears regu– 
larly each Saturday, will 
be published Monday, 
November 8, along with 
the week's first issue of 
BvobOda. 

Бельгія „ступнево і тихо" видалить 
ЗО совєтських шпигунів 

Брюссель. Бельгійський 
уряд дістав від Анатолія Че-
ботарьова. формально рад-
ннка совеггсьхої торговельної 
місії, який З жовтня ц. р-
втік до американської амба-
сади і буцім-то знаходиться 
вя:е на території ЗСА, спи-
сок 30-ох совегських пшнту-
НІВ, ЧЛеНІВ РІЗНИХ COBCTCb– 
ких установ у Бельгії. ..Ас-
сосісЙтод Пресе" подає тепер 
Із Брюсселю, т о бельгійсь-
кий уряд рішив не видалю-
ватн всіх тих спвг:тськнх 
.дипломатів" гуртом і в од-
НОМУ часі, а позбутися їх з 
Бельгії помалу і ступнево. 

ного концерну, а насправді 
полковник ославленої шпн-
гунської централі КҐБ у 
Москві. В і д к л н кано теж 
дв”х службовиків Представ-
ннцтва совстської летуись-
кої компанії ..Аерофлот" у 
Бельгії. Олег'а ГЛушенка і 
Юрія ПарсфюнОва. Вельгій-
ський уряд віфішяв не нас-
лідувати Британії ,яка наро-
бнла великого шуму у світі 
масовим вндаленИям 90-ох 
сов тських дітлоИатів-шпи-
гунів з за-5ороною 15-ом 
дальшим вертатися до Ан-
глії і цнм погіршила свої 
відносини з Москвою. Бель-
гійці ..делікатно" повідомляв 

-Частина з тих шпигунів Мос ; ють совстську амбасаду„ що 
ква вже відкликала, не чека такі-то ..дипломати" й інші 
ючн. поки їх видалять. Між совстські громадяни в Вель-
ннмн с Константнн Леонтсв.І гії с ..небажаними": таким 
формально голова бельгій- чином Бельгія не хоче псу . 
сько-совстського торговелЬ'! ватн собі взаємини, з ( д Х К 
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Іетерични її! т и ж д е н ь ^ 
Це правда, що у нас часто зловживасться поняттям 

„історичностп", але це окреслення можна.з повним правом 
і оправданням вжити для характеристики тих подій, що 
відбулися цього тижня в Римі у зв 'язку із П'ятим Apxnc– 
пнекопськнм Синодом Української Католицької Церкви, 
схваленням конституції й помісностн і оформленням пос-
тійного правлячого Синоду з Верховним Архнслцсколо.ч 
Кардиналом Ноеифом Сліпим.у проводі та Архиспнскопом 
Іваном Бучком, Архнспискошшя - Митрополитами Амвро-
зісм Сенншиним і Максимом Германюком та .Єпископом 
Андрієм Сапеляком у своєму складі. Історичність тих подій 
подвійна як з удати на їх питоме значення і вагу д л я даль-
шого розвитку цієї Церква та її місце у Вселенській Церкві, 
так і з уваги на обставини, в яких ті події 'відбулись. 

Що-як-що, але події історичного значеная, навіть 
церковні, не „падають з неба". І якщо кажуть , що успіх: 
кожної акції міряється вложенимн в неї трудами, то enpa– 
ва встановлення помісности У КЦеркви та створення її 
правлячого Синоду це потверджує. Не входячи навіть у 
ті річки кровн й гори Tpynia,–які приніс у жертву в обороні 
своїх прав український нарід та про які так зворушливо і 
вимовно говорив Верховний Архнєппскоп на Світовому Со-
борі Єпископів у Римі попереднього тижня, навіть і це са-
ме змагання до признання УКЦеркві належних їй прав 
у Ватнкані коштувало досі в, мабуть, ще коштуватиме ба-
гато трудів. 

Історична вартість подій в УКЦеркві цього тижня та-
кож і в тому, що в тій срішальнш хвилині ми, як нарід, 
можна сказати — перескочили самі себе, бо спромоглися 
на сдиномисліс і на едність дії, відсутність яких майже зал-
ждн були едною з головних причин наших історичних 
невдач. Можна здогадуватись, бо на це вказують різні 
факти, що й в цих змаганнях не тільки ваші вороги, але й 
наші приятелі могли підсувати нам всілякі „домашні за-
дачі", що цілком певно використовувано давню і багато 
разів випробувану в історії методу „діли і пануй", але 
цим разом — слава Богу! — безуспішно. Ми спромоглися 
на те, що в наших обставинах і при нашій вдачі можна 
уважати справжнім чудом — спромоглися на едність, яка 
дозволила Проводові УКЦеркви стати на прю з усіми си-
лами і обстояти свос право. Це справді історія, без уваги 
на дальший розвиток. 

...ііа новому етапі 
Історичні події в Римі в Українській Католицькій Цер-

кві цього тижня становлять справжній межовий стовц 
в історії розвитку цісї Церкви, як і народу, частиною яко-
го вона с. Починається новий, преважливий етап, що на-
певно зустрічатиме як не більше, то ft не менше трудно-
щів та перешкод, як їх зустрічалося на шляху до нього, 
і що напевно вимагатиме від усіх ще більше зусиль, ще 
бІЛЬШе ВІДПОВІДаЛЬЯОСТИ, ЩЄ бІЛЬШе ЖерТВеННОСТИ І, ГОЛОВ-
но, скріплення нашої едностн. Власне цю єдність- треба 
при кожній нагоді наголошувати і активно, взаємним ро-
зуміяням і вирозумінням, скріплювати. 

Назавжди залишалось у. пам'яті, я к Верховний АрхиУ 
спископ під час аздіенції у Лапн Павла Уі, що відбулася 
після урочистостей інвталяції нових кардиналів в лютому 
1965-го року, повторив' відому кляснчну істину: „Убі ест 
конкордія, ібі ест вікторія!" — д е є згода, там перемога. 
Це була єдина фраза , -що її зрозумів Папа із виголошеної 
українською мовою промови -і' у відповідь на неї сказав : 
І Д е - живісінька правда! ' . . Я к щ о будете згідливі між со-
бою, то будете нацюнально живі, будете розвиватися, бу-
дете рости у добрих і величних.ділах, будете плекати яес-
ноти Євангелія, матимете т у велику енергію і відпорність, 
я к а є і буде Вам конечна, для того, щоб перенести всі ті 
жертви, труди і зусилля, що їх, без сумніву, жадатимуть 
від Вас грядучі історичні події в боротьбі за збереження 
Вашого національного імени" . . . 

І це головне зокрема на початку цього нового етапу 
в розвитку УКЦеркви. Уже самий факт, що про цю зго-
ду і едність так багато пишеться і говориться, вказує на 
те, як трудно їх досягнути. А л е в світі немає нічого НЄМОЖ-
ливого. Якщо ми спроможемось на те, щоб забути наші не-
давиі суперечності в цій справі, щоб позбутися персональ-

.Прем'єр Індії Індіра Ганді тель Індії, припинив бо дов-
за я вила в Лондоні на npeco– голітню ворожнечу між цими 
вій конференції, що на Захо- ' двома країнами. А в Іслама-
ді, а зокрема в Америці не 'баді , „опікованому" черво-
уявляють всієї небезпеки ! ним Китаєм, цього а ж ніяк 
становища-в її країні. ,.KO:K– jne хочуть, бо Індія має дого- ;ють механізації. Раділа, 
ного д н я , - с к а з а л а в о н а , - . в і р дружби з СССР. „Правда" (10. 7.), пишучи, 
приходять в Індію зі Схіл-1 І тоді Ягуа Хан під тискомYщо „в останні роки (вже за 
нього Пакістану 30-40 тисяч хунти відклав на неозначе- брежневського царювання — 
нових утікачів і розповіда- ний реченець скликання на-1 L В.) трудівники багатьох 
ють про неймовірні жахи, що . ціональної асамблеї, в якій j господарств навчились виро-
їх вони пережили. Я відчу- члени Ліги мали більшість І-щувати високі врожаї кар-
ваю, — додала вона, — що місць. В Західній Бенгалії j топлі". Серед „навчених" 

почалися бурхливі демонс- згадано білорусів,Московську 
трації протесту і заколоти.; область і „багато механізо-
23-го березня — в День Нс-1 ваних ланок України, які вн-
залежности Пакістану — в j рощують рекордові зрожаГ'. 

Індії - індійські війська н а , с Т О Л И Ш ' Західньої Бенгалії,jМосковське з часів Миколи 
кбрдоні із Східнім Пакіста- 'Дакка , що привернула собі j І „до нас в науку", за бреж-
ном уперше застосували давню "йазву Баитла Деш,! нєвщини перемінено на „ми 
збройну „контракцію" проти залопотіли^національні зеле-і навчили білорусів, українців 
урядових військ Західнього 

В. С-ко 

ТРАГЕДІЯ БАНГЛА ДЕШУ 
І. Вовчук 

НА ПОЛІ КАРТОПЛЯНОМУ 
(2) 

У плянах механізації і 
піднесення врожаю все вн-
глядас гладко, тільки забу-
р'янені поля лерешкоджа-

сиджу на вулькані, і не 
знаю, коли він вибухне". 

2-го листопада — повідом-
ляло міністерство оборони 

Пакістану, артилерія яких 
протягом 11 днів обстрілюва-
л а місто Камалпур у північ-
но - східній Індії. 
І Нещастя Східнього Ппкіс-

тану почалися з моментом 
відходу з Індії англійців у 
Д947 році, коли, з огляду на 
мусульманське віровизнання 
його населення, викраяно з 
Індії цю частину країни і ра-
зом із Західнім, також му-
сульманськнм П а кістаном 
створено окрему державу. 
Фак?гично ж Східній Пакіс-
тан,- або, як звуть його ще і-
накше Східня Бенгалія, за-
лишився як острів на тернто-
рії Індії - відокремлений 
від Західнього 1200 миль 
віддалі. Західні і східні па-
кістанці, крім релігії, мають 
між собою дуже мало спіль-
ного:' ВОНИ говорять різнн-
ми мовами, мають відмінні 
культури, традиції і навіть 

но 
ри. 

червоно - жовті npano– народн тисячолітньої хлі-
боробської культури, виро-

У цей час прибув до Дак- щувати високі врожаї - кар 
ки ген. Тікка Хан, команду-1 топлі". Дуже дорога MOCKOB– 
вач західньопакістанських ська колоніяльна наука. Во-
військ, за свою жорстокість,' на завдала необчнелимої 

Очманіле від комуністич-
ної догматики керівництво 
СССР не може бачити, що 
система державного колек-
тивізму, ідеалом ЯКОГО Є ПОВ-
на нівеляція особнетостн, з 
духом сірої безлнкостн є 
тим гальмом, що стримує 
продуктивну працю людей. 
На 4 жовтня, як ствердила 
„Правда" з 10 жовтня, „за 
даними Центрального Стати-
стичного Управління СССР 
городину в колгоспах і рад-
госпах зібрано на 609с за-
сіяяої площі". Практично це 
означає, що половина вро-
ж а ю залишиться в - грунті. 
„Немає кому вибирати" ви-
копану камбайнами-картоп-
лю, — пояснюють голови 
колгоспі з і директори радго-
спів, коли на них натиска-
ють різні бригади контролі і 
штаби перевірки. 

Тих бригад і штабів натво-

Читаг шЩкле 
книжки 

дить Америку у виробництві j З НАШИХ БУДНІВ 
рільничої продукції. Дві п'я- j 
тирічки гнались, а відставай, j 
ня не зменшилось, а збіль- і 
шилось. В статті „Економіч-j 
не становище СССР", опублі- І 
кованій у „Самвидаві", В. Сс- Старший колего за фахом, 
вєрний доводить, що продук- польський гуморист Всх, 
тивяість праці в сільському І розповідає в оелш-авто61р-
господаретві СССР на 40-50.1 гріфчній повісгі аП'яте че-
відс. менша, як в ЗСА, а в рез 'дЄеягер^ ЯЛ то він розда-
промнеловості - на -20-25'.'. вав автографи насадному ді-

повстання племені белуджі, 
прозваний „м'ясником Белу-
джістану". Слідом за ним ма-
сово напливали до Дакки 
переодягнені в цивільний о-
дяг вояки і старшини із За-
хіднього Пакістану. 

25-го березня Дакка струс -
нулась від вибухів, по її ву-
лицях загриміли танки, тут 
і там спалахували пожежі, 
розривались набої: Тікка 
Хан залізною рукою внрі-
шив упокорити бенгальців. 
Західньопакістанські вояки 
безжалісно убивали мирних 
жителів, грабували крамни-
ці. Спеціяльні відділи екзе-
куторів внстрелювали за за-
гдалегідь п р нготовленимн 

Коли б усі одурені 
прозріли, 

Коли б усі убиті ожили, 
То небо, від прокльонів 

посіріле,; 
Напевно б репнуло від 

страху і тули. 

Оці слова В. Симоненка 
визначають науку московсь-
кого колективізму. 

У „Комсомольській Прав-

різняться ШЯС собою з о в н і ш - ! с п и с к а м н професорів. ЛІКЯ-
рш, купців, у^штелш. Рагма-
на арештовано і вігаезено до 

HIM виглядом: західні — вн-
сокі й білошкірі, а східні -
маленькі н смугляві. 

Від самого початку ство-
роння цісї нової держави 
центральний уряд в столиці 
Західнього Пакістану Ісла-
мабаді трактував Східній 
Пакістан, як свою колонію, 
дармащо населення захід-
ньої частини становить 56 
мільйонів, а східньої 78. За-
хід”ні пакістанці 'займали 
809г державних постів і 90'-
командних постів в армії. 

Демократичного правлін-
ня в Пакїстані не було ні-
коли, а в 1958 р. владу в ньо-
му перебрали військовики, 
запровадивши Д”н ктаторсь-
кин режим. Однак, минулого 
року президентген.Агуа Хан 
розписав вибори, внаслідок 
яких мала' б бути вибрана 
асамблея, що уклала б кон-
ституцію і стала б першим 
у країні парламентом. 

У виборчій кампанії в За-
хідній Бенгалії на перше мі-
сЦв ^вийшов 51-річний Шейк 
Рагман, лідер т. зв. Народної 
Ліги, що провів 10 років як 
політичний в'язень у захід-
ньопакістанській тюрмі. В 
своїй популярній програмі 
вимагав він для Західньої 
Бенгалії автономії — само-
управн і власних міністерств 
закордонних справ і оборо-
нн. І рами, збросю і амуніцією Ін 

Народна Ліґа здобула у дія. 

виявлену під час здушення і шкоди т р ^ ш н и к а м понево-, рено дуже багато на різних 
левих націй. і щаблях урядової бюрокра-

1 тичної драбини. В звідомлен-
j нях, що частково попадають 
і і до преси, вони алярмують 
, і вияснюють, що „на збиран-
і ня картоплі виходить ледве 
і половина людей, зайнятих 
І у рільництві". Люди не ХО-
: чуть бути роботами. Із зві-
домлень виростають nanepo– 
ві гори. їх обробляють фахів-
ці у зведення, а „непомильні 
і премудрі'1 володарі, марячи 
про перебудову світу, вида-

ді" з 10 жовтня, під редак-1 ють укази. В „Правді" з 7 
ційною шапкою „На варті j жовтня читаємо: „Необхідно 
п'ятирічки" н а д руковано і подвоїти, потроїти зусилля, 
виховно - повчальну замітку 1 поліпшити організацію пра-
депутата Верховного Совєту ( Ці хліборобів і тих, хто прн-
Молдавської ССР - - Xap– - був до них на допомогу, щоб 
лампія Іпатія. -В цій замітці j впоратися із збиранням кар-
подається настанову для ро- ітоплі та городини, виконати 
бітників радгоспу, викснан- j плян продажу їх державі, за-

Західнього Пакістану. j н я я к о ї вимагає політика І довольнити потреби населен-
Зруйнувавши Дакку, ки- ' к о л о н іяльного рабства, і ня на ці продукти", 

нуп свої війська ген. Тікка ! „Кілька днів тому над поля-j Десятки тисяч людей з 
на інші міста і села. Усіх. ми району (Новоаненського) і міст „добровільно", за пля-
членів Народної Ліги убива- j пронеслася снігова буря. І ном організованого соцзма-
лн на місці, усіх жінок і дів- іЛюди покинули плантації, 
чат ґвалтували. Усунення в і Дівчата з ланки Л. Белей 
серпні Тіккн з посту голов-; залишились, продовжували 

ситуації не J збирати помідори, утепляли 
скрині, накривали їх брезен-
том, рятували від непогоди 
вирощений урожай... Бо ком-
сомольці зобов'язалися зіб-
рати 380 центнерів городини 
з гектара". Дивовижне зобо-
в 'язання! Як можна зобов'я-
затись зібрати за плянои та-
ку кількість? А як на гек-
тарі вродило тільки полови-

вання, і тому населення За - і ”У? В рабській системі з її 
хіднього Пакістану зовсім не 1 суцільною брехнею таке мо-
уявляе собі, що дісться в За - ' жливе. 
хідній Бенгалії. Преса вихваляє отаких 

Американські журналісти комсомольців, як зразок со-
Дейвід Рід і Джон Фрейзер, І встських людей, бо для них, 

нокомандувача 
полегшило 

Розігнавши Асамблею, Я-
гуа проголосив, що нову 
конституцію, в якій і згадки 
не буде про автономію Захід-
ньої Бенгалії, укладе спеці-
яльно призначена ним крмі-
сія. Негайно після того зан-
роваджено найгострішу цен-
ЗУРУ радіо, преси та листу-

доведенігх „обробкою" до 
стану механічних роботів, 
картопля, помідори дорожчі 

них анімозій, щоб словом і діломі зокрема нашою пожерт 
вою від щирої душі і 3 щедрої нищені стати одною лавою 1 виборах блиску'гу перемогу 1 Боротьба мас партизансь-
за церковним проводом,, то напевно не буде такої переш- "і стала поважним конкурен-1 кий характер: короткі зброй-
коди, якої не можна було б усунути, чи такої трудності!, том для уряду в Ісламабаді, І ні зударн, засідки, напади на 
якої не можна було (J перемогти'. де зрозуміли, ідо коли б Раг- :малі з а х ідньопакістанські 

ман став прем'єром Пакіста- підділн, що нараховують 

як наочні свідки подій, в сво-
їй статті „Агонія Східнього 
Пакістану", вміщеній в лис-
топадовому числі „Рідерс 1 за здоров'я і навіть життя 
Дайджесту", пишуть, що ; людей. В тому ж і суть мос-
Бангла Деш ще бореться, що І ковсько - большевицького гу. 
з решток бенгальських війсь- манізму. Помідори, картопля 
козих з'єднань, поліції і доб- і чн худоба — це матеріальні 
ровільців створено Армію' цінності, база, першооснова 
Визволення - ,,Мукті - Ба-І життя, а людина з її духо-
іні" — яку потайки підтри-і вістю - надбудова. Картоп-
мус військовими інструкто- І ля, помідори — державна 

' продукція, а ланкова, що 
І під час сніговію „утеплює" 
. скрині з помідорами — дер-

Це те, що ' завжди треба мати на думці вже від самого 
початку цього нового етапу, що в нього вступила УКЦерк-
ва після історичних подій в Римі цього тижня. 

ну, то хунта втратила б 
свою владу і Рагман, лрня-

кругло 70.000 вояків. Після 
fПродовження на гтор. 5-ій) 

жавна сировина. Робот — 
вимріяний ідеал тоталітарної 
системи СССР. З ним немає 
клопоту, він слухняний і по-
кірннй, іде куди його ве-
дуть. 

гання відряджено збирати 
картоплю і городину. „Ве-
чірня Москва" з 15 вересня 
подає за заявою голови Moc– 
ковської обласної ради, що 
за пляном в Москву перед-
бачалось завезти 250.000 
тонн городини, а завезено 
42.000. Трудова повинність 
москвичів, як бачимо, мало 
в чому допомогла. Газета пи-
ше, що „в багатьох їдальнях 
Москви немає страв з ropo– 
дияи і навіть картоплі з ка-
пустою мало". 

На папері виходить легко, 
просто і ясно: „подвоїти", 
„потроїти", „з о б ов'язатн", 
„поліпшити". А на ділі -
це складна річ, бо приходить 
зима. Знають „непомильні", 
що в жовтні погоди не жда-
тн, а картопля — це ,,дру-
гий хліб" для населення. За-
непокосні на імперському 
шпилі бояться й подумати: 
„А що як в мудрі паперові 
горн раптово потрапить іс-
корка вогню?" Скрутно на 
„картопляному фронті". Не-
легко було й на „хлібному, 
та про нього окремо 

НА ХЛІБНОМУ ФРОНТІ 

За царювання Нікітн, на 
ХХП з'їзді запевнено, що в 
найближчому д є с ятилітті 
(1961-1970) СССР, створив-
шн матеріяльно - технічну 
базу для сільського rocno– 
дарства, наздожене і' внпере-

За матеріалами совстської 
преси цьогорічна боротьба за 
врожай в першому році 
брежневської п'ятирічки бу-
ла досить напружена. 

КОЖНОГО р о к у В MOCKOBCb– 
кому щтабі і в його респуб-
ліканських, обласних та ра-

дйонових розгалуженнях від 
початку літа до зими триває 
напруга на збиранні і заго-
тівлі врожаю. Цього року во-
на почалась трохи раніше 
В травні ЦК КПСС і уряд 
видали „Постанову про за-
ходн для забезпечення зби-
рання врожаю і заготівлі с,'г 
продукції в 1971 р ." („Прав-
да' ' з 29 травня) . Зміст і 
стиль цісї постанови нагаду-
ють наказ на фронті перед 
ВеЛИКОЮ бИТВОЮ. ВІСІМ ВСЄСО-
юзннх міністерств, республі-
канські уряди з т. зв. мініс-
терствами, обласні і районові 
відділи різних господарських 
галузей, виконавчі комітети 
і ради депутатів всіх щабліг 
—і всі мали переключитись 
на збирання врожаю і заго-

(тівлю зібраного. 
У постанові докладно пе-

редбачасться, що вони малі; 
І робити в битві за врожай 
і Урядам т. зв. республік пос-
танова надавала право від-
рядпти працездатне населен-
ня міст на збирання врожаю 
і заготівлю продукції. В pec– 
публіках, областях і районах^ 
постанову деталізувалося 
достосовуючн і узгіднюючі: 
з місцевими умовами. Урядо-
ва преса, поруч з обіжннка-
мн, доводила те до місця бн-

jTBH, до населення. Від кінця 
червня до початку жовтня 
перші сторінки преси рясні-
лн заголовками: „Жнива — 
ударний фронт", „Пам'ятай 
про першу заповідь (здачг 
сільсько - господарської про-
дукції державі — І. В.)" . 
„Рахунок кожному колоско-
ві", „Комбайни ідуть і 
ніч", „Зібрати урожай до од-
ного колоска!". У тексті під 
тими заголовками подааа-
лось про стан на ланах кра-
їнн, розповідалось, як партія 
„єдина з народом'', керує, 
підганяє і слідкує, щоб „на-
род" працював від зорі де 
зорі. (Закінчення буде) 

ПРАВНУК ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА 

„Літературна Україна" з 
29 жовтня згадала про одно-
го з нащадків Тараса Шев-
ченка - його правнука П. 
В. Білика. Він працює голо-
вою колгоспу під назвою 

.„Батьківщина Шевченка". З 
і ним зустрілася група пись-
; менннків з Киргизії, які ма-
. ли в Києві „Декаду кирги-
! зького мистецтва", відвідали 
і могилу Кобзаря в Каневі т^ 
І побували в правнука Кобза 
І ря. У П. Білика, в округлому 
І лиці і в повній статурі, як 
видно з фото, є дійсно щосі 
від фізичних рис Тараса Ше-
вченка. П. Білих зодягнений 

: в нове убрання, а на голов : 

мас капелюха з короткими 
крисами, наче баварсько г 0 
покрою. 

Банні Далзел . 

ДО 25-ЛІПЯ 
МЕНОРДИМШР КОЛЕДЖУ 

( і ) 
Дві особливі прикмети рОг 

блять унікальною в и щ у 
школу Менор Джуніор Ко-
ледж. Поперте, це єдиний 
у світі коледж У.крашсько-
го Візанті:іського обряду, а 
подруге - Сестрн-Василіян-
кн. Чину Святого Васнлія 
Великого, які керують цією 
школою, належать до най-
старшого релігійного "Чину 
у світі. 

Такі прикмети — освітні 
й релігійні - надають oco– 
бливого чару античности-
старовннн Менор Джуніор 
Коледжові, що живе модер-
ним життям вищого иавча-

сс. Григорія, він знав лише 
дві дороги: до церкви і до 
школи. З :юдіп:упдною на-
прлеглнвістю заклав пер-
ишй монастир у Малій Азії '. 
— задля звеличання Госпо-
да — допомагав уГюгн.м та 
кес свіченим. 

Змінювались часи, але за-
СаДИ св. Васнлія Великого 
залишалися н є зміненими. 
Не змінили їх і три Сестр:і-
Черннці з Европи: прибув-
ши в 1911 році до Америки, 
на запрошення їх Екецелен-
цїї Єпископа Кнр Сотера 
Ортйнського, ЧСВВ, вони 
розпочали а м є р и к а нську 

льного закладу в Америці, фундацію-вітку свого Чину 
Святий Василій Великій на-j шляхом вчителювання та 
родився в i v сторіччі. Він наглядом над дітьми-снрота-
студіював у Константннопо- і ми у Філядельфн. 
JU Й А ї в я а л З а свідченням Якраз на північ від ФІЛЯ-

дельфії, у спокійному перед-
місті Факс Чейс, був розта-
шовзиий український ЦВНН-
тар св. Марії. У 1926 році 
Сестри Василіянкн прндба-
лн від Української Архидіс-
цезії старий будинок сільсь-
кого типу, і в ньому Сестри 
поселились. Вони розбуду-
валн фронтову частину тієї 
бздіїзлі з 1815 року, і тзк 
обернули стародавню будо-
ву у свій монастир. 

У ті роки Сестри провади-
лн ,^уни- активне. працьови-
тс и:нття. Вони щиро ooep– 
талн в діло розумну пораду 
Матері - Настоятельки набу-
вати якнайбільше яавколн-
шньої землі. У 1930 році бі-
л.ч згадуваного старого до-
му збудовано го.іопннТг мо-
настнр Сестер Василіянок, а 
в 1932 році відкрито в ста-
рому будинку А к а демію 
Святого Васнлія, середню 
школу для дівчат. Під час 
другої світової війни Gara– 
тьох українських дівчат, 
батьки яких загинули або 
були депортовані на Сибір, 
привозили до Факс Чейсу, 
де Сестри Lx годували, зодя-
гали й навчали. Згодом той 
будинок, де містився гурто-

жнток, використовували ,чля 
українських сиріт, як дім 
для літнього відпочинку на 
свіжому повітрі. 

Близько 1917 року Сестри 
були вя:е підготовані до то-
го. щоб відкрити власну 
школу вищої освіти. їхні 
перші 11-ть студенток мали 
насправді скромний кемпус. 
Три клясн приміщувались у 
старому сільському буднн-
ку; писання на машинці 
вивчали в тимчасовій буд!в-
лі Святого Серця, яку ЗГО-
дом розібрали; хемічну ля-
бораторІЮ почали обладну-
н'.ти в головному домі Cec– 
тер і, що вже переходило 
всякі межі формальності! — 
студентська вітальня прн.чі-
щувалась у колишній стай-
ні. оберненій у гараж! Іда-
льнею, як і каплицею та бі-
блІОТекОЮ, СТуДеНТН ДІЛИЛИ-
ся з учнями Академії св, Ва-
енлія. 

Щоправда, такі скромні 
навчальні можливості стори-
цею р є к о м п є н сувалнсь 
чимсь іншим — красою дов-
коляшньоі природи. На 130 
акрах набутої землі були гаї, 
квіти, природній потік. Для 
ф і з н ч н о го відпочинку і 

вправ там були від самого 
початку: площа для гокею, 
тенісові корти, тир для стрі-
ляння із лука, басейн для 
плавання. Згодом, за дозво-
лом самоуправління містеч-
ка Абінгтону. студентки Ме-
нор Джуніор Коледжу ЗМОГ-
лн користуватись Алвертор-
пськнм парком для гри в те-
ніс і гольф. їзди ровера.мн, 
веслування і пікніків. 

На початках існування 
коледжу неподалік старого 
дому-.монастнря тримали в 
курнику курей. У наш час 
той курник використовує 
бджоляр. Хоча часи й змі-
нились, Сестри й далі трн-
мають чимало корів, яких 
випасають на полі ft які да-
ють свіже молоко та сир. 

Поблизу природного по-
тічка розташований грот-пе-
чера Пречистої Діви з Люр-
ду. На День Матері до неї 
щороку прибувають тисячі 
українських і амернкансь-
кнх прочан-паломннків на-
віть з досить віддалених мі-
сцевостей. як Коговз, Ню 
Иорк. На відзначення річ-
ниці хрнщення України, що 
відбулось у 988 році в гроті 

встановлено мальоване Роз-
п'яття. 

Як і Академія св. Васнлія, 
Менор від самого початку 
був поєднаний з Католиць-
ким Університетом Америки 

j у Вашингтоні. Впродовж 13 
j років заходів і змагань за те. 

щоб дістати право на інкор-
порацію від монтгомерсько-
го повітового суду, д-р Рой 
В. Деферрарі та інші пред-
ставннкн Католицького Уні-
верентету служили Сестрам 
цінними порадами і увагою. 
Вони періодично відвідували 
коледж, листувались. 

У лютому 1959 року Комі-
сія в справах інкорпорації 
і поширення писала про Ме-
нор Коледж: „Ми просто 
дивуємось, як ця інституція, 
хоча ще й досі не добилась 
чартеру від Пенсильвенійсь-
кого стейту. вміє налагодн-
тн такий значний приплив 
студенток". У той час ко-
ледж мав 48 студенток, 2 
студенток, котрі вчились не 
повний час, 11 із них були 
Сестри. 

Комісія дала високу оцін-
ку діяльністи школи за ,,вн-
щі. ніж звичайно, іспитові 
вимоги" та за високі квалі-

1 фікації викладачів. їх буле 
тоді 12. і між ними 4 малг 
звання докторів філософії, а 
4 - магістрів. 

У 1948 році Освітня Раде 
в Гаррісбургу не затверди 
ла прав для Менор Коле-
джу. Тоді довелося ЗМІНИТИ 
первісний задум і обернути 
школу з чотирирічного ко-
леджу мистецтва („ліберал 
артс") у дворічний коледж 
на правах поєднаного з мис-
тецтвом. Стейт не дав пра-
ва Менорові стати чотири 
річним коледжем головне 
тому, що він не мав відпо-
відннх для таких потреГ 
приміщень. Тому, З ДОПОМО-
гою Католицького Універси-
тету, розпочали здійснювати 
будівельну програму 

тературному ярмарку чи бр-
зарі. Коли вжо розпродав 
свої власні книжний став пи-
сати автографів на творах 
старших колег; давно noxtw– 
них, як Сснкевін,- Kpauiee– 
ський тощо. Підтисле навіть, 
замість Гомсра, один примір-
ник ,^ліяди" в перекладі, а 
також поставив ;deiu aero– 
граф на ,уАтлме^'ірійливих 
грибів"... а с а 1 

Майже подібниЛйторія тра-
пилась мені недавно на ви-
ставці української книжки в 
Літературно 'Мистецькому 
Клюбі в Ню Верну, що її 
влаштувало нашвк активне 
жіноцтво з Окружної Ради 
СУА під итрактивішм кли-
чем ,^Снижка шукає чита-
ча". Вправді, на'Протязі од-
ного лише вікенду книжка 
не вспіла знайти багацько 
читачів, та й самих книжок 
якось малувато було на стен-
дах, проте нижчепідписано' 
му всміхнулася^нАгода зро-
бити бизнес, якби fмав був 
під рукою товарний продаж... 

Саме під часвідкриття вн-
ставки я зустрів-Яавноневи-
дану землячку й^рідного та' 
бору, котра - уявіть собі! — 
висловила бажання купити 
мою книжку, ШЖ”З oerozpa– 
фом. -. годи 

— Вибачте, -^яажу їй, — 
але на цій виставці немає 
моїх книжок...-я;.1 

— Чому нема,Т-ri– nepenti' 
тала землячка. ^тХіба ваша 
книжка не шукпс! -читача? 
Або може ви тахий'гонорний, 
що не хочете виставляти ceo– 
їх книжок, коли жінки роб-
лять виставку? 

— Та ні, пані,.ііхірони ме-
не Воже! — відхрещуюсь від 
напасти. — Просто тут ви-
ставляються твори,? які вий-
мли з друку на протязі ос-
танніх трьох років. А моя 
остання книжка^^ерой Пе-
редмістя", друїфпхася ще в 
1958 році. KUJ1KJ -

— То що ви-робили три" 
надцять років, дурно сиділи Т 
— скрикнула .земаячка. — 
Женитись — 4W женитесь, 
книжок не видасте, то що з 
вас за письмешпікФ., Ните, 
ііідпишіть мені xeet цей peri– 
ональний звірник „BUUHUKU– 
Звенигород', бож вщ рахувМ" 
ти, з Бібрецькоіоіповіту. 

Прийшлося вчинити її во-
лю та й підпиеатгтзгаданий 
збірник у застуЬріві непри-
сутнього сусідня ГВинник, 
п. Михайла Влоха, видавця 
книги. Але при (Цім,нагоді я 
вирішив зіграти:9же до кін-
ця свою культирнулролю: 

— Дорога землячко, — 
кажу, — якщо ви так любії' 
те збирати автографи, купіть 
собі вже тепер твори Василя 
Стефанйка англійською JKO– 
вою. А через пару тижнів 
матимете щасливу нагоду о-
держати автографі від сина 
Василя Стефниуа1ір- Юрка, 
що приїжджає І Едмонтону 
до Ню Порку 6'ІО листопада, 
щоб узяти участь в літера' 
турному вечорі я(Мова" на 
пошану його великого Бать-
ка. При цій оказй побачите 
живого особистого лікаря 
Стефанйка, д-pafejjna Подю-
ка, почуєте цікаву.;доповідь 
ще одного гостя з, Канади, 
доктора Богдана';Струка, та 
врєгиті будете цасулоджува-
тись мистецьким читанням 
творів Стефаникр.у виконан' 
ні такого майстра, сцени і 
слова, як Посип Гірняк. 

,т ' к є р 

ВОТУПАИТЯ іВ 'ЧЛЕНИ 

- -.^'. - -І '.L1 -

лнву милість і ларк'У до нас. 
Ми відсвяткуємо" цю подію 
з морозивом і 'йрцїфасами, 
не забуваючи про' наші мо-
лнтвн на знак гдйбркої вдя-
чности за цю ваяоїиву по-
дію в історії 'М?нор Коле-

У грудні 1959 року npufi– j джу". 
шла перша важлива nepe–; В офіційному J документі, 
мога Сестер Василіянок у j як інкорпораторн,! -були за-
їхніх змаганнях за повне j писані. Мати Е^розина, 4 -
внзнання школи: Менор Ko– j СВВ. Мати Ан^е-да, ЧСВВ, 
ледж дістав статус непрн- і Мати Васнлія. 4QBB. Cecr– 
буткової установи. В той час j ра Модеста, ЧСВЩ, Сестра 
Мати Ефрознна саме nepe– Емелія. ЧСВВ, ,Сеетра Ан-
бувала з короткою візнтою, дрея. ЧСВВ, Сестра Ольга, 
у Римі. Довідавшись про но-''' ЧСВВ (тепер превидентка 
вину, вона писала Сестрі І Коледжу. г ііГ.; 

Ользі: „Нехай славиться і 
Ім'я Господнє за Його особ-J (Закінчення буде). 

. . 
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СВОБОДА, СУБОТА, 6-го ЛИСТОПАДА 1971 
І Л Х І І Ш Г -yii 

Резолюції Першого З'їзду Українців, колишніх поселенців Аргентини 

Др. подія на Рідній Землі: 
ч-. : 
Г-Зізд вітає ввесь українсь. 
кяй народ на Рідних Землях, 
ядов,зааджяій боротьбі із во-
рогом по-геронськн відбиває 
Всі намагання русифікації та 
дищення ного історичних па-
Я^яток, з наміром його. оста-
їочного знищення. 
. . Зокрема із подивом звер-
тас увагу на самовідречну, 
мертвенну акцію письменни-
кіа та , інших членів вищих 
галузей провідної кляси, які 
ввоїм виховним прикладом 
для молоді України, як теж 
if для еміграції, розкрнва-
ють суть і пляни окупаційної 
йіадн і дають вказівки без-
ьомпромісової боротьби до 
остаточної перемоги вільно-
гд. народу у Вільній Україні. 

MiQiARtmeHHi– до української 
е^фщй,удіякторі: 

д^Ірисутні на З'їзді особлн-
ввг.^зітають' духових провід-
янків Українських Церков, 
Ьї Блаженство Верховного 
Архпсшгскопа Иосифа Слі-
nbrto та ВПреосвященнішого 
Архнспнекопа Мстислава, 
ІЩІ. з повною рішучістю, гід-
ністю і відповідальністю пе-

історібю боряться за з'є-
ЇЄННЯ і своїх Церков під 

одним українським проводом 
і відбивають всі напади без-
бфкннцької Москви та інтер-
надіональної змови всіх кра-
сок, що стараються розчле-
нуватн на регіональні само-
управн і тим самим повільно 
розложнтн наші Церкви че-
рез знищення національного 
обличчя їх історичних на-
дбань. 

У”йіднохаенні до української 
еМіґраціі в Аргентині: 

З'їзд вітас ввесь аргентин, 
ськнй народ, на землі якого 
колись переживали зібрані 
туї сьогодні та ще живе ве-
лнка українська іміграція, 
й, з, вдячністю за опіку над 
цісю іміграцією, бажас йому 
багато всебічних успіхів на 
дорозі до будови великої, 
вільної і справедливої країни 
для всіх її співмешканців. 

З'їзд щиро вітас всю укра-
їнську іміграцію, головно 
цю, що -зорганізована в ук-
раїнськнх культурно-освіт-
BJX організаціях. 
.^Зокрема вітає проводи Ук-

раїнськнх Церков, Право-
славної і Католицької, УЦР, 
Т-ва „Просвіта" та „Відро-
дження" Й ЇХ філії та інші 
суспільно-громадські і цер-
конні організації, 
і З'їзд гратулюс Комітетові 

будови пам'ятника Т. Шев-
ченкові в Буенос Айресі, я-
Кнй тяжкою працею допро-
ваджус-діло до успішного 
нднця. Рівяож особливий 
привіт всім молодечим opra– 
нізаціям із закликом, щоб 
далі із запалом включались 
в активну працю для оборо-
нн інтересів батьківщини се-
ред чужинців. 

(„Союзівка", Кергонксон, НЛ. , 1 1 - 1 2 вересня 1971 р.) 
Панахида по св. п. о. Миколі Рийчуйшй 

Учасники'Першого ЗЧзду Українців, колишніх жителів Аргентини, на оселі УПСоюзу 
„Союзівка" в Кергонксон, Н.И., 11 - 12 вересня 1911 року. 

З'їзд пропонує: 

Щоб в Аргентині поклнка-
ти до життя міжорганізацій-
ний комітет, який мав би за-
нятись виданням всебічної, 
обшнрної історії української 
іміграції в Аргентині та обі-
цяє свою фінансову підтрнм-
ку. 

З'їзд бажас успішного за-
вершення будови пам'ятни-
ка Т. Шевченкові в Буенос 
Айресі та його величавого 
відкриття в грудні ц.р. Учас-
ники З'їзду будуть старатись 
взяти якнайчисленнішу у-
часть у посвяченні, як також 
розпропагувати і заохотити 
якнайширше серед свого ок-
руження, щоб якнайбільше 
наших поселенців із ЗСА по. 
їхало на посвячення або фі-
нансово допомогли. 

Учасники, стурбовані ос-
таннімн подіями в Україн-
ськнх Церквах на еміграції, 
звертаються із проханням 
до їх Ексцеленції Андрея, 
єпископа українців католн-
ків в Аргентині, щоб він по-
вністю підтримував задуми і 
акції їх Блаженства карди-
нала Иосифа Сліпого, лінії 
гідности нашої Церкви і На-
роду та завжди допомагав в 
акції до досягнення повної 
помісности, завершеної Пат-
ріярхатом. 

Учасники З'їзду взивають 
всі проводи політичних, су-
спільних та громадських ор-
гаяізацій, а зокрема світсь-
ких і духових провідників, 
допровадити до повної спів-
праці всіх українських куль, 
турних центрів, одної penpe– 
зентації, бо тільки тоді є за-
порука найбільших успіхів 
у здійснюванні обіцяних ак-
цій для добра поневоленої 
батьківщини під кличем: в 
едности — сила, пошана й 
успіх. 
Члени Резолюційної 
Комісії : 

Д'Р Кишакевич, голова 
В. Корлятович, заст. голови 

О. Голинський, секретар 

Свято-Покровський Вечір у Балтиморі 

тВістї з Українського Военно-Історичного 
(зею у Вінніпегу Му; 

w Повідомлення у пресі про 
перенесення Музею з Торон-
тр до УВАН у Вінніпегу й 
Заклики до Об'єднань Учас-
ннків Визвольних Змагань і 
jafp самих учасників Внзволь-
хюс Змагань присилати до 
Музею матеріали й пам'ят-
Йя, викликали живий від-
гук'серед громадянства. До 
Музею почали напливати 
Вщ поодиноких колишніх 
візків Української Армії не-
звичайно щінні матеріяли — 
документи, рідкісні видання 
f; багато' світлин. Першим 
ЙрДслав. свій власний, бага-
тіощпй архів інж. Дм. Гер-
чаиівський, сотник Корпусу 
Січових Стрільців, з Дітрой-
ту. ЗСА,, опісля А. Сулятнць-
кнй, з Бруклину. ЗСА, архів 
Об'єднання Учасників Внз-
вольннх Змагань у Бельгії, 
fa інш. Ювілейний Комітет 
Корпусу СС в Чикаго (голо-
вауполк. В. Заріщький) пові-
ДОмнв, що в найближчому 
часі перешле свій архів і ма-
теріяли. зібрані при нагоді 
друку Ювілейної Книги. Є 
ЯЯдія, що й Управа Братства 
І:' Української Дивізії nepc– 
дасть До Музею свій Архів. 

Управа Музею вірить, що 
А1" другі Об'єднання кол. 
учасників Визвольних Змй-
гань і їхні члени підуть за 
ІТ. ” -

Балтиморський Відділ 
ОбВУА почав цьогорічний 
осінньо-знмовнй сезон діяль-
ностн Свято-Покровськнм 
Вечором, що відбувся 16-го 
жовтня. 

Залю „Самопоміч" , в якііі 
був виставлений прапор Від-
ділу, заповнили вщерть чле-
нн Відділу, їхні родини та 
численна публіка. 

Вечір відкрив і привітав 
гостей голова Відділу, ген. 
Петро Самутин, який теж 
відчитав привіт голови Ва-
шинґтонського Відділу 
ОбВУА, ІЇІЖ. Валентина Сі-
м'яицева. 

Молитву провін о. проф. 
Євстахій Весоловськнй, ко-
лишній старшина УГА, я-
кий й виголосив коротке 
слово, закликаючи в ньому 
присутніх вщіплюватн та 
плекати серед нашої молоді 
світлу традицію величі ук-
раїнської визвольної зброї. 

Після молитви, на внесок 
голови Відділу, присутні 
вшанували мовчанкою тих 
побратимів, що назавжди 
покинули Відділ: Павла Та-
лана, Івана Беньовського, 
Івана Сенюту, д-ра Андрія 
Раставецького, довголітньо-
го голову Відділу, Остапа 
Хархаліса та о. крнлошанн-
на Василя Соловія. 

Про генезу Свята Покрови 
в Греції, про його поширен-
ня в Україні, про свято-по-
кровські традиції між укра-
їнської державности виз-
країнської . державности 
(Січ-Гетьманщина). укра-
їнської деражвностн виз-
вольних змагань (pp. 1917-
1923) та серед Відділів 
УПА-доповідав д-р Ярослав 
Шав'як. 

Мґр Лідія Лемішкова від-
читала спогад з часів внз-
вольних змагань, И. Сірого 
п. н. „На Покрову" , що був 
друкований в календарі 
„Свободи" на Мазспинськнй 
1959-ий р. 

Друга частина вечора бу-
ла виповнена короткою ін-
формацісю про членство 
балтиморського Відділу 
ОбВУА та виступами гурт-
ка пластунів і пластунок, 
які відспівали прн форте-
піяновому супроводі ст. пл. 
Іляни Шав'як кілька crpi– 
лецьких та упівських пісень. 
Пластунка Оксана Ласійчук 
виголосила вірш Євгена Ма-
ланюка. а пластун Олег Гу-
дима, вірш Вол. Сосюри. 

З інформації голови Від-
ділу про його членство при-
сутні довідалися про те, що 
Відділ об'єднує 24-ох побра-
тимів, комбатантів з різних 
етапів нашої збройної бо-
ротьбн, отже комбатантів з 
часів Центральної Ради, 
Гетьманського періоду та 
Дирекції, комбатантів УГА, 
УПА, Першої Дивізії УНА, 
комбатантів, що їм приходн-
лось служити в арміях на-
ших окупантів, врешті поб-
ратнмів з армії ЗСА. 

Кінцеву молитву провів о. 
протоієрей Василь Булавка, 
прохаючи в ній Пречисту 
про її дальший покров над 
усім українським народом. 

Товариська зустріч за 
перекускою, відбулась після 
офіційної частини Свято-По-
кровського Вечора і протя-
гнулась до пізніх годин в 
сердечній товариській атмос-
фері. 

Б. М-ський 

Лекції українця через радіо 

добрим прикладом дотепе-
рішніх жертводавців і nepe– 
дадуть до Музею свої архіви 
й збірки. 

А теж і заклики до збірки 
фондів на забезпечення ма-
теріялів у Музею, їхнє на-
лежне влаштування та роз-
будова Музею увінчалися 
сподіваним у с п і х о м . На 
„Стодолярову Збірку". запо-
чатковану д-ром Ст. Зощу-
ком з Аддіс Абебн в Erio– 
пії, вплинули поважні даль-
ші пожертви. 

Крім того впинулн н 
впливають пожертви вндан-
нямн. 

Праця над улаштуванням 
Музею ведеться безперернп-
но і наближається до кінця. 
Вона вимагає грошового 
вкладу й Управа Музею по-
нов.тюс свій заклик прнсн-
лати крім архівних матерія-
лів також пожертви на цілі 
Музею, на адресу: 

M U S E U M 
с7о u v A N . P.O. Box 3597. І 
Station В Winnipeg, 4, Man. 

За Президію УВАН 
М. Боровський, 
секретар 

За Музейну Комісію 
О. ІІавропький, 
управитель Музею 

Будівничі УНСоюзу: придбайте чимскоріше бодай де-
сять членів, щоб стати будівничими також на 

jJ черговий рік! 

Вже півроку в Денвері, 
Колорадо, щотижня відбу-
ваються радіолекції про 
мистецтво, які веде україн-
ськнй мнетець Юрій MOIHHH– 
ськнй. Лекції були започат-
ковані 27 квітня ц. р. та й 
триватнм^ь на протязі од-
ного року, згідно з умовлен-
ням з адміністрацією радіо-
станції КВОД, ФМ, на хвн-
лях 99.5 мегациклів. 

Перша лекція була на те-
му ..Артист в Америці" , з 
поясненнями різниці між 
аматором та артистом MHCT-
цем, який віддав мистецтву 
все свос життя. Автор лек-
ції сказав, що, на ного дум-
ку, Франція дає найліпшу 
протекцію для мнетця. і то-
му що там було найбільше 
гарних артистів. Закони 
Франції захищають артиста, 
щоб його не експльотували 
продавці, зокрема коли пін 
вже здобув собі визнання. 
Ю. Мошинський наприкінці 
закликав, щоб американсь-
ка публіка подумала про те, 
аби артист у ЗСА мав мож-
лнвість працювати з таким 
саме забезпеченням, як ін-
ші професіоналісти. 

Програми надаються тиж-
! нево від імена Мистецької 

ґалерії родини Мошннсь-
ких: батька Вол. Мошннсь-
кого, сина Юрія та доньки 
п-і Оксани. 

Перші радіолекції були 
присвячені виясненню, що 
таке рисунок та його еволю-
ція від старовинного Єгип-
ту до сучасного; малюнки 
фарбами, скульптура, apxi– 
тектура та мистецтво. Звер-
ненням увагу і на фотогра-
фію та її зв'язок з малюнка-
ми. Окрема лекція була 
присвячена дітям та мнстец-
тву, що їх внховус. 

В неділю 19-го вересня 
1971 в церкві св. Покрови в 
Кліфтоні, Ню Д ж , заходом 
"Сестрнцтва та Вільного Ко-
зацтва, відбулась по Службі 
Божій панахида по о. Мнко-
лі Рнбачукові, у п'яту річ-
ннцю його смертн. З прнво-
ду тієї сумної річниці Cec– 
трицтво св. Покрови улаш-
товало обід в парафіяльній 
залі, в якій були переповне-
ні місця при столах парафія-
намн та гостями. Під час 
обіду, промовляли; полк. 
Петро Смородськнй, отаман 
Станиці Вільного Козацт-
ва поручник Іван Стець-
ковнч, сот. Іларіон Крило-
вецький та о. Семен Чернен-
ко. 

Православне духовенство 
і колишні військовики ВІД-
провадили свого друга і про-
відника отця Миколи Риба-
чука на православний цвиit-
тар у Саут Ваунд-Бруку 
п'ять років тому. Помер о. 
Микола 19-го вересня 1966-
го на 76-му р. свого життя. 

Помер український Вояк, 
учасник визвольних змагань 
за волю України, включно 
з листопадовим Рейдом в 
Україну 1921-го р. Помер 
Воїн Христовий. Св. п. Мн-
хола Рибачук був заслужен-
ня полководцем Української 
Армії. Від самого постання 
Української Держави прий-
мав він активну участь увід-
будові української держав-
ности. Був він членом Ви-
щої Військової Ради та ко-
мандантом штабу під час 
Другого Зимового Походу в 
листопаді 1921-го року. Жив 
він, боровся і працював від-
даяо і чесно для свого ук-
раїнського народу у кожну 
хвилину свого життя. 

Не довго перед смертю, 
писав він нам: „Прошу Бо-
га, щоб дав мені сили ще 
послужити рідному народо-
ві на ниві християнській 
УАПЦерквн, що знову за-
сіяла на горах Київських во-
сени 1941-го року. . . яка в 
той невимовно тяжкий час, 
як сирітка, навіть ще не ма-
ла рідного архипастиря, а 
чужому не підкорилася." 
..Буду хвалити Господа, по-
ки життя мого; співатиму 
Богові мосму, доки живу." 

"Писав він і просив нас перед 
свосю смертю, щоб ці слова 
145-го Псальма поставити 
при наголовку в посмертній 
згадці. 

На початках революції 
1917-го р. був він головою 
полкового комітету, а потім, 
помічником ГОЛОВИ ДИВІЗІЙ-
ної ради і членом Корпусної 
Ради 10-го Армійського Kop– 
пусу. На цих постах працю-
вав він активно у творенні 
військових ф о р м а ц і й на 
фронті і вже тоді, разом із 
своїми колегами, вислав з 
румунського фронту СВЯЩЄ-
ннка-делегата на Церковний 
З'їзд у Києві з уповноваж 
жненням відділення Церкви 
в Україні від російського Си-
ноду. 

Свою службу в Українсь-
кій Армії св. п. пол. Микола 
Рибачук закінчив Листопа-
довнм Рейдом в У країну. Піз-
ніші роки його життя nepe– 
бування на Волині, контрак-
това служба в польській ар-
мій, поворот до Кисва, дру-
га еміграція, переповнені 

безупинною службою t jmi 
раїнській справі, всебічною 
допомогою украшськніі воіи 
кам, та всяким йроявам 
українського 
громадського і дертлйюгр 
життя. - л і 4 ' ^ -

Служачи в шзльськйг apf– 
мії, полковник Рибачук яе 
забував за своїх козаківі. efft– 
раючнсь підтримувати - іх 
морально і матеріяльяб. та 
облегшуватн їхиГ ; щоДеЙні 
труднощі. На .^BWffljlgHw! 
працювало близько^' ^tfofc 
цять наших козаків,' д^реК' 
тор фабрики - - ЬйШакі i-tak 
усіх із прапД, набгавши ва-їх 
місце поляків." Козака anaw– 
чн. що йвдалелео -;'y r tat^f 
служить наш пол^ ..Микола' 
Рибачук, хйелвлн йал^ГацІ,^' 
з Проханням заісгупнттіоя -з^. 

це перша іговість, яку автор-
ка а ^ ї л а лхремою КВИЖКОІ 
ю. Марія Кейван відома нам 
Ь б^гакедс,всеііі які друку-
аалвся Жаресі та журналах-
вжв'; йД' довшого часу. '. т^ 
fib таки цю повість Кар,веа-
дель .треба'йіаяЦтн за деб^ 
ку^Ц^р^игу'тіряву^яку кс-
ЬфЬ ч Ш ^ прочнтас із захо-

” jgtyfr звичайна, ДІ4 
щувйурся на рідннх 
-їіаА^ь: в СПОКІЙНИХ 

. ^.ПлроІ'немУсІлв 
АроЖиЧя віяли, :п1тн в діяс-
ittrp?vMj ре^т^бЬровві бу-
дннхів, іюслужнтн сюжетом 
m гарного пера авторхн. 
7аКб враженая ' 'залншаєть-
tai, моля '̂ сигаЧ' я^татав о-
Й с 4 ^ Одва̂ чіе, ' вгяибив-
шпен а кнвжку,-чнтач' знай^ 

них; ПолхОвннк'де',^ябА^' .ф-Ц^б^обсіЬ ШпфШ із 
порозумівшисяв”тиїсярйві^ амісту?тут^-тра^Гна'нашого 
своїм к о м а я д н р о і і : п д ^ к у . ^ ' : ; ^ ^ Я?ргв: з4 
вітав разом із ним ДО іііецег ЙІІГТЬСІВНЛШ пртребаміг. .поне,-
вого старости гіовіту.ЧЗіарб^ 1 йр^кня,'т^”вясокйв: і чис 
та, розібравши ту-. справу, 

Цікавою була лекція про 
друк і графічне мистецтво, 
та наступна бесіда про ма-
сову репродукцію малюнків, 
що тепер с дуже поширена. 
Лектор пояснив, як дуже 
добра репродукція обдурюс 
мало ознайомлену людину. 
Картину великого розміру 
продано в Европі одному 
американцеві за 65 дол. , а 
розрахунок показував, що 
артист мав дістати за неї 
тільки 10 долярів. Коли по-
рахувати кошти матеріалів 
„та коміс" продавця, то як 
може артист жити на такий 
заробіток? Мнетець мусівіресня 1971 р. докладно по- і Te,-j а с е р в д гостей — ЗІ-осО1 

звільнна директора фабрн-
ки, а козаків на другий 
день наново прийняв'до ;npav 
ці. Випадків доброго.ДіЛа І 
доброго чину Покійййм Ь 
безліч у пам'яті його'друзів 
і в пам'яті тих щб маля Яа-
году зустрічатися з Яям Яй 
обох сторонах океану. ' 

На Церковному 3 їзді в 
жовтні 1941-го, одним "із чо-
лових організаторів, якого 
був полк. Микола РибвЧуч 
і який відбувався під ;І6гр 
головуванням, його було об-. 
рано на першого голову Кя-
ївської Ц е р к о в н о ї Рада 
УАПЦ. і і 

Рік 1941 був творчим і в̂ Д-
повідальннн у церковному 
житті у Кясві. Діяльність 
церковних чинників і відбу-. 
валася тоді переважно не-
легально і ставленням ;,nocr 
фактум," що у своїм наслід-
ках вона привела до Дво-
кратних ' арештів' полк. М. 
Рибачука і його дру^ЯЯя. 
Ми розуміємо велич само?, 
посвяти, з якою; віддавався 
він цим добровільним взятим 
на себе обов'язкам'. 

На Великдень 1М9^г6 jb^– 
ху св. п. полк. Микола Й ^ 
бачук прибув до ?СА.' ш 
і його дружина Аіяя, актяі-
ною працею впйсалн сіірї 
імена в книгу бутті, ^ ^ 4 : 

тьох ортанізапіій, але' iWljo 
увага 6cTat04Btji 
лася на служеяві '.У1 
ській Церхві У lWSgp^nieot 
го висвячено на.диякона, в 
1960-му ропі на:ЯротодиЛкїь 
на, а в травні 196І-ГО.року 
на священика, і ';'.– !! 

Восени 19в4-го рм р. ИЯХО-
ла Рибачук став яастоятіи 
лем св. Покровської церкви 
в Патерсоні. Ню Дж., а по-
тім доложнв багато старань 
і з добрими парафіянами ку-
пнлн церкву в Кліфтоні, 

Перебуваючи у псстЦяо-
му зв'язку з вами,.ваш слу-
га Божий о. Микола, РвбВ'' 
чук завжди ділявезі з нами 
своїми думками й успіхами 
праці. Дбайливо пересилав 
він нам усі докази того, бо 
знав, що кращу долю для 
народу можна здобути тіль-
ки тяжкою і спільною пра-
цею усісї української гро-
мади. 

М.Ю. 

Кейван ,гНарввндель" 
Каріеяделі Марії Кеавая, паютв У яовісті Тому ця яр-

BtcTb в теж своєрідним доку-
ментом часу; прикрого, яле 
вія таким був. Немає в ній: 
трафаретного стилю, вшпу-
канях слів, немас бомбастя-
кн. Д у ж е скромним похва-
лами, щирим підходом до 
справ передане середовище, 
на якому виросла могутня 
повість, здавалобся, ніби бу-
денянх побутовнх дій ВЄЛИ-
кях і малих та навіть дуже 
приземних людей. 
, Й багато гарного, з чого 

можна повчитися навіть е-
руднтам пнсьменникам. Є 
багато прикрого в повісті ft 
невимовянй жаль огортає 
нашу душу, що українську 
людину трагіка не. гартує, 
не вирівнює її. а навпаки 
кидає в розпуку й часто ло-
мцть. Яка слаба українська: 
людина. .Іак було. Авторка 
^свідома цього, хоч вона не 
збиралася перетворити ук^ 
раїнську людину, перетвр-
рити її життя. Вона хотіла 
тільки його описати. І це 
завдання письменниця впо-

tBH патріотивм. ХоЧ не раз 
вое' це Щірре,бо над цим 
всім домінує-нещаслива лю-
бов,”і персонаж) првістн зай- вігі і успішно виконала. 
яяті с”обою і не5мають часу 
ня-Т^Омадеьху,"' справу, на 
Епссді духові вартості, на 
к^льіуряі вямогн, В автор-
ки ^ л а другому пляні,.але 

.ВОНО с.'Є і виховний'Момент, 
якого так бракує в творах 
багатьох авторів' останніх 
рокДв'.'' ', 

Недалеко від високої скелі 
Карвеядель, далеко від Ук-
раїян Затерплі душі кількох 
тисяч українського населені' 
яя .стали близькими свід:са-
мя дій і розмов, не уйнятнх 
пряограстев деяких поста-
тей-майстернр змальованих 
Марією Кейван. Ці розмови 
і дії правдиві й ми їх сприй-
масир і а йелнкнм. довір'ям, 
бо авторка с іма була блнзь-
ка всім постатям, які впсту-

Карвендель будуть читати 
це тільки ті, яким доля по-
щастила найтися під тією 
легендарною горою, але й 
всі ті, які жили і діяли в той 
час в інших переселеннях 
таборах. Вони переживали 
те саме, і мали своїх випад-
кових таборових адміністра-
торів. свій шпиталь, таких 
самих гепоїв, ях Оксана. 
Степан, Ворона. Ганя і Ві-
ра лікарка, яка в крутіжі 
подій записала об'єктивно 
ці людські аннали і переда-
ла їх літературною формою 
нам. 

Книжка Марії Кейван це 
наше багацтво для krropio– 
софів, оотгіологів і нашої ма-
ртирОлогії взагалі. 

Михайло Бажапський 

( ' Смгх крізь СЛЬОЗИ... 
іКяїв.ї-А Сатиричний жур-

ЯВЛ- ,^Іерйць" у числі 13-му 
з ІДВШВУГ д , р. розповів у жар-
tia^HBift. фор?іі.. яро . нестачу 
шкільного праладдя, підру-
4rt3tKtrf тА ррілвях допоі іжяих 
,мат^ріял^, х. ;шісодах У,крол 
їнбьхої 
.Дйхіутьний плач прЬ „Укр-
mKiAnocriyvcKa^eAO: ,Jlo– 
Обфкк; випускаються раз 
на tfiifrb jxridB. Друлуямгь ^t. 
до'речі, на тонкому звнчай-
л ^ о я а і р і (тіявкя JO^ .яа 
Kipwei т^^..м^лД). ІГабляці 
3 морфології української мо-
ви,-п'ро'які вії часто загпгту-
сте, остаяній. раз побачили 
сяітчів^в року, більше -не 
перевидавалися. Плянують 
видати аж у 1973 році" . . . 
Розповідається ft про те, що 

у памфлеті ду" знаходяться в „катаком-

на базі в Харкові є 3 500 та-
ких таблиць і що вони зале-
жались там через нескоор-
дшюваність запитів із шкіл 
та праці відповідних органі-
заціЙ. В Ужгороді крамниці 
і- еллади-базн ,,Учтехприла-

бах": „Про всякий випадок, 
ЯОкЛяч”ге брвтаду водолазів, 
66. іпдаемві споруди часто 
заливає вода", отже npona– 
дають шкільні приладдя, я-
ких даремно розшукують 
вчвяелі та учні. Була „уря-
дбва постанова" побудувати 
В їюжяояу обласному місті-
центрі магазини, склади для 
наочного шкільного прилад' 
дЯ, але вона в більшості за-
лишнлась паперовою вказів-
кою. 

Винайдено пристрій для очищення 
v автомобілевих газів 

Білоруська газета в Польщі „Ніва" 
про український фестиваль у Варшаві 

Варппіва. — Б І Л 0 Р У С Ь к а ! приїхали з різних кінців По-
газета ,.Ніва", що виходять L ^ ^ Зібралось понад 2 000 
у Вілостоці, в числі 36 з в е ' j українців і за прошених гос-

працювати багато років, 
щоб опанувати свос МИСТЄЦ-
тво, удосконалювати його. 
Деякі артисти переходять 
в Европі на масову продук-
цію: один й тон же сюжет з 
малими відмінами малюсть-
ся швидко, і тоді він може 

інформувала читачів про пе 
ребіг Українського Фестнва-
лю у Варшаві, на відзначе-
ння 15-ліття праці Українсь-
кого Суснільно-Культурного 
Товариства, УСКТ. Фестн-
взль відбувався в залі велн-
кого театру ..Розвага". ,,З 

продавати їх дешево й так самого ранку зібралося ба-
гато людей. Більшість - - це 
українці, вони говорять сво-
ою рідною мовою. Звідки їх 
так багато взялось? Вони 

оплачувати свос життя. Але 
це не мистецтво, а ..робота". 

Кілька лекцій були прнс-
вячені окремим видам ма-
лярства. лк. наприклад, 
мертвих предметів, красвн-
дам, портретам. Цікавим бу-
ло пояснення, що портрет 
у більшості малюсться на 
замовлення когось, і тому 
артист малює так, як хоче 
замовляч, щоб він виглядав 
у вимріяним виді. Тому та-
кі портрети насправді не с 
портретами. В портреті му-
енть бути духовий зміст, а 
замовляч переважно не ба-
жас виявити його фізичні 
риси, головно вигляд обли-
ччя. Це приводить дуже час-
то до конфлікту артиста з 
тим, хто платить за працю. 
Мнетець хоче задоволитн 
замовця, дати те, що хоче 

і бачити особа, а не він сам. , . 

Коли ж артист малює порт-
рет зі свосї ініціятиви, після 
вивчення характеру замов-
ця, тоді буде прекрасний 
портрет, буде втрачено клі-
ента, але виграє мистецтво. 

У країнах, де розуміють 
працю образотворчого мис-
тецтва, портрет малюють 
так. як артист його уявляє. 

Лекції Ю. Мошинського 
мають успіх, що видко з 
листів до радіостації й те-
лефонічних запитів, а також 
допомагають родині Мошин-
ських вести успішно свою 
ґалерію. 

бова група із совєтської Ук-
раїни, — представннхй Яйсн 
варнства совстсько-польськр^ 
дружби і Украївського,.То?' 
вариства для зв'язку з , у к -
раїнцями за кордоном". Внс-
тупали українські хори з 
Варшави, Гданська, Слупсь-
ка, Перемишля. Єдина піс-
ня, виконана польською мо-
вою, була „Варшав'янка". 
Великий успіх випав на до-
лю хору дітей із школи ім. 
Т. Шевченка з Білого Бору, 
Ансамблю пісні і танців з 
Ліґніци, жіночого хору без 
акомпаніяменту із трьох су-
сідніх сіл, естрадній групі 
„Солов'ї" з Кракова та ін. 
Автор репортажу Міхась 
Хмялсвскі пише, що висту-
пи багатьох мнетець к и х 
груп „показали, що в о н и 
можуть добитись видатних 
успіхів". Згадує про талано-
виті колективи: молодечу 
гурпу „Синя чічка" з Пере-
мишля, естрадну г р у п у 
„Троянда" з Любляна, ryp– 
ток бандуристів із Штетіяу, 
„Бескіди,' з Перемиш л ю, 
„Смерічку" з Бань-Мазурсь-
і ь і а й і в . 

Ващяяі'іоя. н- До .Фаде-
радьігої. 4ябоі)аторіІ явзаба-. 
ром ' привезуть яововннай-
деннй невеликий прилад, 
за допомогою якого буде 
дуже зменшена кількість 
отруйних газів, що їх вя-
кндас автомобілевнй мо-
тор. Цей прилад винайшов 
у Вин Гарборі інженер-ме-
талюрґ Мак Нюкерк. Після 
перевірки Федеральною ля-
бораторкгю, якщо все піде 
гаразд, прилад піде в масо-
ву' продукцію і кoшт^^вaтн-
ме від 190 до 230 долярів. 
Його можна буде дуже легко 

приставній до кожного авта, 
тепер чя раніше придбаного, 
Автомобілева промисловість 
у ЗСА зобов'язана законом 
до 1976 року зробити все 
можливе, щоб автомотори не 
затруювали повітря. При 
праці автомобілевого мотору 
з нововннайденнм приладом 
у повітря вилітали б тільки 
водяна пара та елементи 
вуглецевої кислоти. Проду-
центн автомобілів провадять 
тепер наполегливі досліди й 
експерименти, щоб добитись 
максимального зниження от-
руйинх газів з автомоторів. 

Фотографи з України здобули нагороду 
; „Гран Прі" 
Париж. — У місті Шамон рі і Житті" не повідомлено 

відбулася третя Міжнародна про тематику нагороджених 
Виставка ф о т о г р а фічних фотознімків, 
праць, чи як офіційно звали 
„Третій Міжнародний Фото-
сальон". Найвищу нагороду 
між численними суперника-
ми здобули фотографи з Ук-
раїни, члени обласного фо-
токлюбу з м. Херсону. До 
найкращих фотознімків на-
лежать праці таких членів 
того клюбу, як Р. Андреєва, 
A. Берестенка, М. Ігнатенка, 
B. Мошинського та ін. Xep– 
сонський обласний фото-
клюб був створений тільки 
чотири роки тому, нараховує 
50 фотомайстрів з Херсону й 
області, брав участь у різних 
„республіканських і всесою-
зяих фотовиставках". Газета 
„Культура і Життя" з 24 м.м. 
писала, що ..з окремими тво-
рамя херсонські майстри ви-
ступали вже наГ'ЗО світових 
і міжнародних виставках". 
„Гран ярі" в перекладі яа 
українську мову означає „Ве-
дша aicogoga". У мК^лиХ' 

ВІДТЯВ ТРАКТОРОМ 
НОГУ 

У с. Зубів ТеребовлянськО' 
го району тракторист Зино-
вій Крийцул, народже н н я 
1953 p., напившись горілки 
із неповнолітнім Ігорем та 
ще кількома, випадково пе-
реїхав трактором по нозі 15-
літнього Ігоря, і лікар був 
змушений відтяти ногу. Але 
судову справу припинили че-
рез неповноліття Ігоря і ТО-
му, що з трактористом пило 
багато неповнолітніх, яким 
підливали вдома батьки, В 
листі до „Радянської Ухраї-
ни" з 2d жовтня потерпілнй 
писав: „Як же мені далі жп-
тп, що робити?" В кінці роз-
повіді сказано, що .Дому ден 
поміг дещо матеріально кол-
соов". - ... -'"'Mv:'UІ 
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3 ^ECTlB ДО РЕДАКЦІЇ: 

У ДОПОВНШНІ ДО РЕ-
ЦРРТАЖУ „СОБОРНІ 

' Д З В О Н И " 

У „Свободі" в числі 197 зі 
дня 23-го цього жовтня по-
явився репортаж із Сьомого 
Собору Української ІІрзвос-
лавяої Церкви в ЗСА. в яко- j 
му б уступ про Український 
Конгресовий Комітет Амери-
кн. В ньому закинено, що 
УККА не привітав Сьомого 
Собору, а разом з тим, не 
надіслав привіту для відзна-
чення 50-ліття Відродження 
Української Автокефаль н о ї 
Православної Церкви, щ о 
сталося в Кнсві 1921 року. 

Не так зоно було, як на-
писав автор. Одержавши за-
прошення від Консисторії Ук-
раїнської Православної Цер-
кви в Вавнд Бруку, Н. Дж., 
взяти участь у Ювілейному 
Бенкеті для відзначення 50-
тнліття Відродження Україн-
ської Автокефальної Правос. 
лавної Церкви, вирішено, що 
президент УККА, проф. Лев 
Добрянський, візьме особнс-
ту участь у вищезгаданому 
Бенкеті. 

Д-р Добрянський вислав 
також окремий письмо в н й 
привіт на Сьомий Собор 
УТЩ. 

Канцелярія УККА в дні 
12 жовтня цього року внсла-
ла до Хвальної Консисторії 
УПЦ в ЗСА листа також з 
привітом (копію долучусмо). 

Отже речення в дописі 
„Соборові Дзвони" — „навіть 
для офіційного протоколу не 
наспів привіт' — не від-
повідас правді. 

В дні 16-го жовтня проф. 
Лев Добрянснькнй приїхав 
до готелю на Бенкет і перед 
його початком зустрівся в го-
телі з Внсокопреосвященні-
шим Митрополитом MCTHC– 
лавом, погратулював йому 
за вибір та оправдав свою 
неприсутність в дальшій час-
тині Бенкету з причини хво-
робн. 

Про присутність проф. Ле-
ва Добрянського заявив пуб-
лічно Митрополит Мстислав 
на Бенкеті й дивно, що тієї 
заяви не чув Ваш кореспон-
дент, коли писав про ,,nopo– 
жнс крісло" при головному 
столі. 

Іван Базарно 
Адміністративний директор 

Ню Иорк 

І Мимо найбільшої волі, ко-
лн репортаж пишеться на-
швндко і після неспаних но-
чей, як зазначив 'автор, то 
невільно трапляються в ре-
портажі — прогалини, недо-
тягнення. Так сталось і з ре-
портажем про відбутий Со-
бор УАПЦ у Філядельфії. 

Я зупинюсь тільки на двох 
недотягненнях. перше — се-
ред членів Митрополітзльної 
Ради випало ім'я вибраного, 
дуже заслуженого, священи-
ка отця Андрія Бека, а дру-
ге — цілком незгадано в ре-
портажі, що Владика Митро-
полнт в свосму слові в кінці 
урочистої Соборної Служби 
Божої запросив на середину 
Церкви отців: Віталія Кова-
J;CHK.I, Федота Шпаченка та 
п. І. Замшу — учасників Со-
бору Відродження УАПЦ в 
Кнсві. — теплими словами 
привітав їх, побажав їм здо-
ров'я і многих літ, що зро-
бнло незабутнє і глибо к є 
враження у тисячної грома-
ДН ПРИСУТНІХ І, ЧИМ СИМВОЛІЧ-
но було пов'язано Собор у 
ЗСА з Собором УАПЦ 1921 
року в Nucui. Такий багато-
мовний і великої ваги акт 
неповинен був бути опуще-
ннй в репортажі і ми цим 
цю прогалину заповнюємо, 

Стефан Гречук 
делегат Собору 

Блекстон, Масс 

П'ята виставка самодіяльна! творштн 
молоді 64-го Відділу СУД в Ню Йорку 

Карп'як—другою йаго-

ЗАМІСТЬ В'ЯЗАНКИ 
квггтв ДЛЯ мого 

ДБАПЛИВОГО 
Л І К А Р Я 

С К Л А Д А Ю 10.00 ДОЛ. 

НА ФОНД 

„ЦЕРКВА В ПОТРЕБІ". 

МИХАЙЛИНА 
МОСОРА 

ПРО МАНІФЕСТАЦІЮ 
В НЮ ПОРКУ 

До надрукованої вже в 
,,Свободі вістки про маніфес-
тацію в дні 23-го жовтня ц. 
р під Об'однаннмн Націями, 
від імені Підготовного Комі-
тету прохаю додати: 

Коспонзором маніфестації 
був ню-йоркський Відділ Па-
БНА. а голова цього Відділу, 
інж. М. ПІпонтак, займався 
не тільки технічною справою 
і пропагандивною ділянкою, 
але виголосив також коротке 
слово в англійській мові в 
часі маніфестації. 

Як відомо т. :JB. автоко 
лона. за яку відповідала і 
нею проводила піні Дарія 
Степаняк, викликала n про-
хожих американців велике 
зацікавлення. Платформа, на 
якій була зображена понево-
лена Україна у формі живих 
постатей, була прицілом те-
левізійннх апаратів і заці-
кавленнх фоторепортерів. 

Іван Винник — 
голова Комітету 

Ню Порк. 

Влаштовувані виховним 
референтом 64-го Відділу 
СУА в Ню Иорку виставки 
самодіяльної мистецької 
творчостн юних талантів 
здобули собі популярність 
серед дітей і молоді, прнзна-
ння батьків і виховннків та 
викликали за ці капле н н я 
громадянства. 

Доказом цього було від-
крнття П'ятої Виставки, що 
відбулося в залях Літера-
турно-Мистецького Клюбу 
дня 17-го жовтня ц. р. У 
Виставці взяло участь 47 

молодих талантів від 4-го 
до 115-го років життя, вис-
тавляючи понад двісті екс-
понатів. У відкритті було 
присутніх понад сотня гос-
тей зареєстрованих у книзі 
відвідувачів. 

Виставну відкрила BHXOB– 
на референтна Відділу Ма-
рія Даниш, з'ясовуючи мо-
тнви якими керуються opra– 
нізаторн виставок та накре-
СЛЮЮЧИ ПСНХОЛОГІЧНО-ВНХО-
вні, соціяльно-громадські та 
мистецькі аспекти виставох. 

Член жюрі мистець-маляр 
Богдан Титла у свосму сло-
ві поклав головний натиск 
на спонтанність і повну сво-
боду мистецького вислову 
юних талантів, бо тільки не-
в'язана впливами дорослих-
мистецька творчість знайде 
свій повний вняв згідно з 
внутрішнім бажанням й ру-
шійними силами дитячої 
психіки. Він вказав на труд-
нощі жюрі над вибором на-
городжених експонатів, бо 
всі показані твори були на 
рівні. 

У мистецькій програмі з 
нагоди відкриття виставки 
виступили з декламаціями: 
Христя Фурда та Марта Зс-
лик. Пара бандуристів—Іре-
на Чорна й Ярослав Стахів, 
виховали кілька народних 
пісень. 

Після мистецької nporpa– 
мн, роздано перший раз 
книжкові нагороди тим уча-
сникам виставки, яких тво-
ри вирізнило жюрі в скла-
ді: Ярослава Геруляк, Ма-
ріл Шеротсьха й Богдан Тн-
тла. У групі 12-15 років пер-
шу нагороду отрнмала-Те-
реса Марків за „Портрет 
приятеля" , другу - Ліда 
Скрнбайло за ,,Мочарі" , 
третю— Андрій Костів за 
,,Герби" . У групі 8-11 років 
нагороджено: Ірену Ориш-
кевич першою нагородою за 
„Краєвид у синьому" , Хрнс-

родою за лінорнти ft Васи 
ля Шумиловича т р е т ь о ю -
за ,,Ранню осінь" . У групі 
4-7 років признано дві наго-
родн—Ладі Ошішхевнч ва 
„Жучка" і Романі Сачко за 
,,Дві постаті на червоному 
тлі". У групі трьох-внігір-
них експонатів нагород же-
ні були: Ігор Магун за ^Co– 
лом'яного цапка" , Гена Ба-
зюк за „Кота з глина" й 
Богдан Кузишнв за ,,Тот 
тем" . 

У заключному слові ви-
ховна референтна подяку-
вала всім учасникам внстав-
кн, виконавцям програми й 
гостям - відвідувачам. Зок-
рема, підкреслила жертвен-
ну працю членів жюрі, які 
не тільки взяли на себе не-
вдячннй труд признанні! на-
город, але й активно допо-
могли у влаштованні внс-
тааки. 

Поміж експонатами nepe– 
важали малярські й rparpbt– 
ні праці, виконані різною 
техніхою—олія, аквареля, 
темпера, туш, олівець. ву-
голь, кольорові крейдкн, 
чорнило, дереворити Й ЛІНО-
рнтн, пастеля та комбінація 
цих технік. Тематика кар-
тнн широка—портретн, лю-
дсьхі постаті, мертва прн-
рода, тварини. краєвиди, 
технічні предмети, дитячий 
побут, ілюстрації до казок, 
історичні теми. Стиль від 
реалістичного, почерез сим-
волістичний до абстракту. 

Багато заступлена кера-
міка—ужиткова, декоратив-
на, декоративно - ужятйова 
й керамічна скульптура. Є 
кілька мозаїк.' Виставлено, 
Предмети 3 ГЛИНИ, ПЛЯСТЄЛІ-
нн. вишивані, витиякя з 
паперу й сукна, та всякі ру-
чні роботи. 

На увагу заслуговують 
трьох - вимірні експонати з 
соломи й дерева. 

Найкраще характеризу-
ють дитячу творчість праці 
дітей молодшого віку, що 
с висловом безпосереднього 
МНСТеЦЬКОГО ВІДЧУТТЯ ДНТИ-
ни. У групі старших видно 
вже зовнішні впливи, а на-
віть безпосереднє втручання 
дорослих. 

Виставка показала, що її 
організаторка Марія Давній 
вклала в неї багато т^уду 
й часу, а передусім—серця. 

Марія Барагура 
Пресова референтка 34-го 
Відділу СУА 

ОКДУЩ ЙШІЄТИ УНС Пенсильвенії 
відбули спільні наради 

(Закінчення зі crop. 1-oij 

прогрес в українських гро-
мадах. 

В дискусіях і запитах Сте-
пан Гавршп, Іван Петрунцьо, 
Володимир Пилюк й інші го-
ворили про координацію 
співпраці всіх Округ Пен-
енльвенійського стейту. РІВ-
нож було говорено про вибір 
сталого Координаційного 
Міжокружного Комітету. На-
рада закінчено ухвалою від-
бутн ,День Українського 
Народного Союзу" весною 
1972 року в Лейквуд Парку, 
Па. 

Друга частина нарад була 
присвячена вшануванню со-
юзового і громдського діяча 
Михайла Гентоша у 80-ті ро-
ковннн його народження. Це 
була несподіванка для ньо-
го, і ще більшою несподіван-
кою було, коли у гарнопрн-
бранін бенкетовін залі він 
побачив свою родину — дру-
жину, дітей і внуків та пра-
внуктв. 

Гостиною проводив Степан 
Гавриш, який на вступі ко-
ротко згадав про головніші 
події на 80-річному жнттьо-
вому шляху Михайла Генто-
ша. Головну промову під 
час гостини виголосив голов-
нігіі предсідник Йосип Лисо-
гір, вказавши на щиру і від-
дану працю Михайла Генто-
ша для УНС, в якому вів є 
секретарем 305-го Відділу 
вже 34 роки, а 16 років є го-

Л. Л У Щ В 

МАРКІЯН 
ШАШКЕВИЧ 

Піна 51.5П 

Україна нараховує 48 мільйонів 
душ населення і 

86-ий В І Д Д І Л СОЮЗУ У К Р А Ш О К А М Е Р И К И 
в Н Ю А Р К У , Н. Д ж . 

— влаштовує — 

ВЕЧІР в ПОШАНУ 
ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

У СТОРІЧЧЯ з дня його НАРОДЖЕННЯ 
в суботу, 13-го листопада 1971 року 

в залі церкви св. їв. Хрестителя 
при О н ф о р д Еім-ню п Ніоарку, Н. Дж. 

Початок о год. 6-ій веч. 
Вступ — 2.00 дол.; студенти 1 00 дол. 

У прюграмі ві.чьмчть участь: 
Наймолодший син Пися.мелпінка — 

ЮРІЛ ВАСИЛЬОВИЧ СТЕФАШШ 
Встзтше слово — редактора Богдана Кр.чнцсііа. 
Сігогад - Миколи Понеділка. 
Українців з Нюаркл' та околиць просимо взяти масову 
участь у щй рідкісній импрезі. щоб гідно вшанувати па-

м'ять нашого великого Письменника. 

Виступаючи на 26-й Гене-
ральній Асамблеї ОН у Ню 
Иорку, Г. Шевель, офіційно 
титулований „міністром за-
кордонних справ Української 
ССР", повідомив, що Укра-
їаа нараховує нині 48 мільн-
онів душ населення. Дотепер 
совстська преса повідомляла 
про 47 мільйонів населення 
в Україні. Г. Шевель твер-
дігв, що „Україна с націоіга-
льною сі”веренною державо-
ю, яка склалася історично і 
разом з іншими совстськнмн 
республіками утворила в 
1922 році СОЦІАЛІСТИЧНУ фе-

дерацію вищого типу — О О 
СР". Вія же сказав, — інфор. 
му”вала київська преса. nijrJd– 
нець жовтня, що ,,сувереяі^ 
тет Української ССР, її МІЖ' 
народна правосуб'ективяість. 
закріплені як у конституції 
УССР, так і в конституції 
СССР". В іншому місті про-
мовн Г. Шевель назвав кіль-
кість населення України в 
1972 році: „Протягом б̂ ШИИ 
як чверть століття вклад Ух-
раїнської ССР, ЇЇ І8-мільвіо-
нового народу в справу реів-
лізації цілей ОН знайшов 
міжнародне визнання". 

УКРАЇНСЬКО АМКІ'ИК,иіСЬКА Ж Ш О Ч А ДОІЮМО-
!X)B.^ ОРГАНІЗАЦІЯ - І ВІДДІЛ їм. ОЛЬГИ ВЛСА-

РАК її НЮ ПОРКЗ . Н. П. 
ПОКІДОМЛ.ЧГ ritoLx Членів про 

ЗАГАЛЬНІ : І К О І Ч І ВІДДІЛУ 
які відбудуться 

в неділю. 11 лнехопада 1071 р. 
о год. 1:30 по по. і. 

при 33 Схід 7-ма вулиця в Ню Порку 
в Д О Ш У К Р . - А М Е Р И К А Н С Ь К И Х ВЕТЕР.АЛІВ 

ни iiepnioMj- ncmppt-J 

ш 
н 

І І П І І І І І В І Н І І І Ш І М І І І 

Д-р БОРИС ФИЛИПЧАК 2 
повідомляє, що м 

Лі ОРДИНАЦІЯ БУДЕ ЗАЧИНЕНА Jj 
Ж В І Д 7-го д о 14-го Л И С Т О П А Д А 1971 P. М 

ш м 
ZЗнову пршшасться пацієнтів іо-го листопада. Ж 
2 5 7 Paseau: Avenue Passaic, N.J.J 
Інммммяшшняшшшнншшммнян 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
у Філядельфії, Па. 

повідомляв оцим, що 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОЇ ОКРУГИ УНС 

— відбудуться — 

в неділю, 21-го листопада 1971 року 
в залі Українського Спортового Осередку 

„Тризуб" 
при 4932 Н. Врод вул., Філадельфія, Па. 

ПОЧАТОК о год. 2-ій по нол. 
НА ПОРЯДКУ ДНЯ НАРАД: 

1 Відкриття. 2. Вибір Пре:нсдіі. З, Вибір Номілалінної 
Kavdcll. 4 Від”чнтания протоко-T,– з попередніх загальних 
зборів. 5. Заввпгн до прочитаного протоколу 1 пого Гіри-
няття. в Звіт члсігігв Управи: голови, секретаря і кагн-
ра 7. Звіт Контрольної Комісії. 8. Дискусія над ЗВІТАМИ. 
Ь Уділення абсолнугорії управі. 10. Доповідь Поошш 
Л т о г о р а , гол. ггредоіднккп Л і С 11, Вибір Управи І Кон-
трольної Комісії на рік 1971 12. Внесення і побажання. 

13. Закриття зборів. 
До умасти в зборах зобов'язані предсіднккн, секретарі, 
кн- іфн і ісонвенщйЯЙ делегати наступних Відділів УНС: 
10. 32, 45, 62, 83, 105, 116, 128, 153, 156, 163, 173 , 
216, 231, 237, 239, 245, 247, 248, 261, 268 , -321 , 
324, 331, 339, 347, 352, 362, 375, 378, 383, 388, 397, 

422, 424, 430, 479. 
У зборах візьмуть участь наступні Головні Урядовці 

УНСоюзу: 
ЙОСИП Л И С О П Р , головний предсідник; 
Д-р Б О Г Д А Н ГНАТЮК, головний контролер; 
Д-р І В А Н ОКАЛЬЧУК, головний контролер; 
СТЕПАН Г А В Р И Ш , головний радний. 

По зборах відбудеться 

Спільна Перекуска 
ОКРУЖНА УПРАВА 

-Шітіж:ж:'и-жшїшш'яшишвшяшашйшишщ 

ловою Округи. В аснеті пані 
Анни Гардо і Степана Гав-
риша п. Лисогір передав М. 
Гентошові союзовий подару. 
нок — почесну плякату та 
чудовий образ, виконаний 
олійними фарбами мнстцем-
малярем Ярославом Цегель-
СЬКИІІ. Образ цей нагадує се-
ло Кросцснко, в якому наро-
дився М. Гентош. С. Гавриш 
представив родину М. Ген-
тоша — дружину Агнету, до-
ню Елізабет Савчак з му-
жем, сина Йосипа з дружн-
ною, донькою і двома внука-
ми, та братаннча, який теж 
називається Михайло Ген-
тош. Також представив дру-
жину головного предсідника 
пані Марію Лисогір та пред-
ставників поодиноких Окру-
жннх Комітетів. Деяхі з них: 
о. митрат Гілярій Врублев-
ський, пані Аина Гарас, Га-
лина Словік і Йосип Сидор 
вітали М. Гентоша та склали 
йому подарунки. 

Під кінець гостини промо-
вив сам ювілят, дякуючи 
присутнім за несподіванку. 
В імені Ініціятнвного Комі-
тету пані Аина Гарас зложи-
ла всім 45 присутнім подяку 
за участь в нарадах і гости-
иі. Гостину розпочато і за-
кінчено молитвою, яку про-
вів довголітній приятель Мн-
хайла Гентоша, о. митрат Гі-
лярій Врублсвський, а спі-
вом „Ще не вмерла" закінче-
но ці вдалі наради і гостину. 

„історія української індустрії" пррф. 9. 
Оглоблина вийшла в Гарвардській Серп 

Українознавчих Дослідів 
(Закінчення зі crop. 1-oiJ 

І 
а , 

ших наукових праць і дослі-
джень, як також статтею са-

кому видавництві Вільгель-
ма Фінка у Мюнхені із до-

мого автора, в якій поданий кладним реєстром тематнч-
ретроспектививй огляд його 1 ним та прізвищ до усіх трьох 
праць і дослідів'над історією 1 томів. Минулого''року в цій 
української індустрії й важ- же Гарвардській; серії була 
кнх умов для праць і дослі- j опублікована праця Федора 
дів над історією української 1 Савченка „Заборона Укра^-
промнеловости, особливо ж у j ства 1876 року"^ із лередмо-

Ділимося сумною вісткою 
Ділимося сумною вісткою 

з друзями та і з знайомими, 
що ДНЯ 23-го жовтня 1971 р. 
врожнвшя 67 років помер 
Михайло Гіпський (Oreno– 
внй). Похорон відбувся дня 
26-го жовтня у місті Сенд-
стон, Міннесота. Покійний 
Михайло походив з Крем'я-
неччянина Волині. Був уча-
сником „Загону Хроиа", який 
діяв'на Крем'янеччині в 1М2 
рбпД. По створению ,Україя-
Ського Легіону Самооборони 
виконував працю керівника 
канцелярії "при штабі УЛС, 
у ранзі хорунжого. 

Життьовий шлях Покійно-
го із молодих юнацьких ро-
ків — це був шлях боротьби 
за краще майбутнє українсь-
кого народу, а коли прнйш-
лося скласти зброю, то По-
кійний узяв „слово", будучи 
викладачем у таборовій ук-
раїнській гімназії. Переїхав-
ши до Америки довший час 
учителював у парафіяльній 
школі церкви св. Арх. Ми-
,хаїла в Міннеаполісі, Мінн. 
Перед декількома роками ви, 
брався на фарму. Покійний 

Михайло намагався улодіб-
нити клаптик міннесотської 
землі до волинських ланів, 
та невблаганна доля хотіла 
так, що помер невтомний 
працівник, та борець за кра-
ще майбутнє свого народу. 

Знайомі та побратими по 
зброї відпровадили незабут-
нього Друга на вічний спо-
чинок. 

М. Каркоць, побратим по 
зброї, голова 345-гб Від-
ділу УНС 

тридцятих роках, які унемо-
жливили проф. О. Оглоблн-
нові, як і іншим українським 
дослідникам, дальшу працю 
в цій ділянці. Була запляно-
вана „Історія української ін-
дустріГ' для видання в Дер-
жавному видавництві РСФСР 
у Петербурзі і тому ж була 
написана російською мовою, 
але була відкинена цим ви-
давництвом і надрукована за 
почином проф. Дмитра Бага-
лія в Державному Видавни-
цтві України. Опубліковано 
тепер, як 12 том Гарвардсь-
кої Серії Українознавчих 
Студій, працю проф. О. Ог-
лоблина повністю у німець-

вою проф. О. І Прїцака та 
статтею проф. Василя Дмнт-
рншина. Уже надрукована 
в цій же серії і найближчим 
часом буде в продажу праця 
проф. Юрія Луцького ,JJo– 
між Гоголем та :Шевчен-
ком". Замовлятні квиту 
„Історія української індуст-
рії" можна в Комітеті Укра-
їнськнх Студій — Committee 
of Ukrainian Studies, Har– 
vard University, 1737 Cam-
bridge Street, Room 208, 
Combridge, Mass. 02138, або 
ж у видавництві— WiDiehn 
Fink verlag, 8 Miinchen 23, 
Nikolaistr. 2, West Germany, 
Ehirope. 

ТРАГІЧНО ЗГИНУВ 
СВЯЩЕНИК 

Вадіна, Саскачеван. — 64-
річний священик УКЦеркви, 
о. Олександер Щеснюк загн-
нув у автомобілевому внпад-
ку, коли повертався з Бого-
служення в сусідній МІСЦЄВО-
сті, про що повідомили ,,Ук-
раїнські Вісті" 29 жовтня. Сл. 
п. о. О. Щеснюк походив з 
Перемищини, був висвячений 
у 1932 р. до Канади прибув 
у 1948 p., де душпастирював 
у різних місцевостях, остан-
ньо в Ваднні. Похований у 
Мелвілі. 

В П Е Р Ш У СУМНУ РІЧНИЦЮ ( Ж Е Р Т И 
ваших Найдорожчих 

бл. п. 
СТАНИСЛАВА і ОЛЬГИ 

РУБЧАКІВ 
буде піди рапл єна 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА Б О Ж А 
в СУБОТУ, Д Л Я 13-го Л И С Т О П А ^ ^ 1971 року 

о год. 7:30 рано 
в Ц Е Р К В І СВ. І В А Н А Х Р Е С Т И Т Е Л Я 

в НЮАРКУ, Н. Дж. 

В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 14-го Л И С Т О П А Д А 1971 року 
о год. 2-ій по пол. 

відбудеться 
ва К Л А Д О В И Щ І HOLLYWOOD CEMETERY 

при Stuyveeant Avenue, Union, 2s'J. 

ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА 
Р О Д И Н И Р У Б Ч А К І В 

Родгоіу, Прнятесгів і Знайомих просимо прийняти 
л.”-Оїишу участь. 

Невістка — ЛІДІЯ І 
внук — ЮРІЙ 

В П Е Р Ш У Б О Л Ю Ч У Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТІ! 

нашої Незабутньої МАМИ і БАБУНІ 

СЛ. П. 

ЕВДОКІЇ ПАУК 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА І ПАНАХИДА 
в церкві св. Миколая в Бруклині, Н. Й. 

в суботу, 6-го листопада 1971 року 
о год. 9-ій рано 

Про мрлвтвн за спокій душі Покійної просить 

Р О Д И Н А 

^ 

Ділимося сумкою BJOTKOIO З РОДИНОЮ В Австралії, 
на Україні та Приятелями і Знайомими в ЗСА, 

що дая 3-го листопада 1971 року, ненадійно 
відійшов у Вічність 

бл. п. о . Протопресвїтер 
АНАНІЙ ТЕОДОРОВИЧ 

адміністратор Української Автокефальної Православної 
Церілш в Австралії і Новій Зеландії. 

Нехай земля приораної Батьківщини в Австралії бу-
де легкою, а пам'ять з роду в рід. 

В глибокім смутку: ^, ,, 

ТЕОДОСНІ ВАГАТОВІГЧ з дружияої^и 
ГАЛИЯОЮ 

та ОЛЕНА КОВАЛЬОВА 

СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ 
АМЕРИКИ (СУЖА) -1 ^” 4 

з HnAt5Lii.iuu.M жалем повідомляє про смерть 

ЛЕВА ЛЕГШОГО -
4 

професійного журналіста, колишнього активного 
редактора й видавця, члена СУЖА. 

ВГЧНА ПОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

У П Р А В А 

У П Р А В А 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ГМ. Ш Е В Ч Е Н К А , в ЗСА 

з сумом повідомляє Членство Н Т Ш , Добродіїв т а 
Прихильників української вЬтьиої науки, 

що 28-го жовтня 1971 року відійшов у Вічність 

сл. п. 
ЛЕВ ЛЕПКИЙ 

член Наукового Товариства їм. Шевчеігка, заслужений 
поегг-композитор і творець стрілецьких пісень, редактор-
журпаліст. великий патріот-державинк та людина глн-

бокої духової культури. 
ПОХОРОН відбувся 2-го листопада 1971 р. 

їнському цвинтарі в Вавнд Бруку, Н. Дж. 
ВГЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

на укра-

Достойлій Дружині Потайного 1 Родині, складаємо 
щирі вислови глибокого співчуття. f 

З великим смутком повідомляємо, J 
що дня 1-го листопада 1971 року ' 

упокоїлася в Возі на 83-му році життя 
наша Найдорожча МАМА й БАБУНЯ 4 

ЕМІЛІЯ ЖИГАЙЛО : 
з д о м у СОЛТИС 

пароджена в селі Подусільна, Перемншляясьісого 
повіту в Україні. 

П А Н А Х И Д А буде відслужена в п'ятницю, 5 ^ 0 лво-
топада 1971 р. о год. 8-ій веч. в похоронному заведенні 
Петра Яреми в Н ю Порку. , 

ПОХОРОН пічнетьсл в суботу, 6-го листопада 1В7І 
року о год. 9:30 рано п того ж заведення д о церква ов. 
ІОра, а звідтам на цатггар О ліпша Гора в Бруклині. 

Безмежним горем прибиті: 
дочка — А Н Н А з -муясе.м СЕЛІЕНОМ , 

ВПГТОНЯК та дочкою ВАРВАРОЮ 
Ближча і дальша Родина в Краю та 

на еміграції 
ВГЧНА ПІ ПАМ'ЯТЬ! ^ К 

X 



Ч. 206. СВСфОДА, СУБОТА, 6-го ЛИСТОПАДА 1971 

-над S мільйфгів. (утікачів, які 
животіють тепер на мізерних 
раціонах: 374 фунта рижу і 

ТРАГЕДІЯ .БДША-ДЩ-У. 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

rfo^fcoro такого нападу за- „Вони, - пишуть амери-;тр0хи зеленини денно. Міль-
^ідньопакіставські каральні канеькі журналісти, - ідуть ЙОНН ще прибудуть. І це ста-
загонн, застосовуючи такти- із Східнього Пакістану нес-ів и т ь ПереД індійським уря-
ку гітлерівських „аанзацкрг кінченшшн колонами, по-' 
мандо", тактику ,,колектив- грабовані, одягнені в лахмт 
ної відповідальностн", врпаг;тя. Ночами вони переховуі-
люють цілі селища і доногн вались на рижових ланах, а 
вибивають їх населеная, вдень ішли й ішли..." 
включно з жінками та діть-' Від березня, коли в Схід-
ми„ 1 внаслідок цього масо- ньому Пакіотані почався ґе-
ва втеча бенгальського мнр- І НОЦИД у його кляснчних 
ного населення до Індії. І формах, прибуло до Індії по-

НАЙКРАЩИЙ ДАРУНОК 
на уродили 

ім'янини 
св. Миколая 

ТІЛЬКИ КНИЖКА 

6.80 

5.90 
4.90 
5.90 

Шістдесят постів шістдесятих років. Антологія 
” нової української поезії. Упорядкував, вступ-

на стаття і довідки Богдана Крояцівл - - - - - - 16.00 
1 К. ' Панківеькин: Від Держалн д о Комітету. (Дру-
ї ге видання). Літо 1941. - „ „ „ . „ – „ „ - . 3.75 
,К. Панківський: Від Комітет)' до Державного Цен-

1 тру. 1944-1948 . . . . . . . – . „ . - „ . „ . „ . „ - . 6.00 
І'Кг-Панківський: Роки німецької окупації - - - - - - - - 7.50 

Микола Коваленський: ІІрн джерелах боротьби. 
у-, Спомини, враження, рефлексії . - „ - - - - – - - - - -
Координати. Антологія сучасної української поезії 

на Заході . 
Том І - - . - . „ . . - - - - - . - - „ - - . ^ . тверда оправа 

м'яка оправа 
Том П - . - - - . . - - - - , „ . - - - ^ - - , – тверда оправа 

^ - м'яка оправа 4.90 
М. Островерха: Г.лнскн і темряви - 1918-1910-1920 3 00 
І. Керницькнй: Герой передмістя - повість - - - - - - 2.25 
І. Керницькнй: Перелети! птахи — веселі історії в 

краю, на скнтальщині і на гостинній землі Ва-
шннгтона - - „ - - - - - - - - „ - . - - – - - - - - - - - - - - 1.50 

Валентин Сім'янців: Спогади Богдаиіяця „ „ „ „ 1.50 
Ольга Добрянська-Кореиець: Зшкток малого мон-

і-оли - ” - - - , д - :.. .60 
О. Кобець: Записки полоненого — пригоди і вра-

жікня учасника першої світової війни . - . . . . 3.00 
0 . Кузьма: Листопадові дні 5.00 
Р. Клтгчимськнй: Окоропад — поема . - - - - - - - . - . „ 5.00 
Р. Купчннськнй: Мисливські оповідання . - . „ . „ 2.60 
М. Пастернак: Украйгська жінка в хореографії - - 3.50 
1. Смолій: У зеленому підгір'ї - - - - - „ - - - - - - - - - - - - - 2.75 

Г
ЧЩ, Шлемкевнч: Верхи життя 1 творчостн- - 2.00 

ї -р . Безушко: Богдан Лелкнй - - - - - - - - - - . - - - . . . „ . - .50 
'Піїало Грнцак: Галицько-Волкитька Держава - - - - 2.50 

Замовлення і належнлл-ь (з Ню Джерзі б",податку) 
слати до : 

S Y O B O D A 
. 81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 

дом пекучу проблему: як тих 
утікачів прогодувати, якими 
силами ft засобами поборю-
вати пошесті тифу і холери, 
що охоплюють маси цех не-
щасних людеі. . тієї нещас-
вої країна, яка в листопаді 
1970 р. зазнала жахливої 
катастрофи — повені, в якій 
згинуло 500.000 людей, а 
2,500.000 залишилось беа да-
ху над головою? 

Чужинецькі дипломати в 
Дакка обчислюють, що від 
березня цього року 500.000 
бенгальцібв в и м ордувано 
„західніми братами". Згадані 
вище американські журналі-
сти, переїхавши автом через 
три райони Західньої Бенга-
лії, не бачили жадного села 
і жадного міста, яке не по-
терпіло б від рук західньопа-
кістанськнх „усмирителів". 
Багато міст і сіл зовсім обез-
людніли, і залишились від 
них лише обгорілі комини. 

Вірна своїм традиціям, А-
мерика одною з перших дер-
жав поспішила з допомо-
гою конаючим з голоду бен-
ґальцям. Але що значать для 
такої величезної маси 30 чи 
40 мільйонів доларів? І як 
може допомогти їм Індія, ко-
ли її власне населення xpo– 
нічно голодує. В 1943 році 
три мільйони індусів помер-
ло з голоду. 

С 
Щ^ Праця Ш 

- - І Q HELP W A N T E D MALE С 
Укгдїш:ьке 

шК^лЯщА Бюро 
МІВ А 

OVERSEAS EXPRESS 
SERVICE 

88, Норрега Road 
London, N. ilk 

Tel.: 01-886-0371 
Внснлаоїо пачки в Україну 
та д о всіх pecny6.dK COOP 
PIBHOJK лотунською поштою 
З хусток, 5 и. шадяиу ffte.Ol 
5 хусток, Z дощовцкк S54-51 
5 хусток. 1 светер І47.5( 
2 хустки, 2 светри 549.00 
Виборець нічого яе допла-

чус! Жадайте шшшх 
цінників. 

і ' 

LOCKSMITH 
DOOR CHECK 

FLOOR CLOSER 
REPLACEMENT 

Досвідчений менахік, 5 днів у 
тижні, знаменита платня, для 
стійкого, сумлінного чоловіка. 

243-5193 

Праця 
P1CMALE 

JEWELRY CAST1NO CO. 
ПОТРЕБУЄ ДІВЧАТ 

на сталу працю, ириготозлн-
ти носки. Легка праця. Різні 

користі платні фірмою. 
Голоеитясь особисто 
KARBRA CO., ЕЧС. 

62 Weet 47th St. N.v .C. 
Room 608 

Trump Construction Co. 
пошукус 

ЧОЛОВІКА 
до -пшісшиї меиікаиеаого 

будинку. 
Побажаний — самітній, який 
хотів бн мешкати на місці пра-
ці безкоштовно. Знання ап-
глійської мови не конечне. По-
чаткова платня J100.0O-Sl 10.00 

тижнево, ти інші користі. 
Дзвонити від 12 в пол. д о 8 

веч. Тел. (212) 786-4124. 

Real Estate 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 

АБО КУПИТИ 
БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 

звертайтеся д о 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEM1N1 REAL ESTATE CO 
98 — Second Avenue 

New York. N.Y. Tel.: 477-6400 

Ж І Н К У - Н Я Н Ь К У 
доглядати двос дітей — 1 рік І 3 роки. 

І ^ t2J b д н і в у т и ж н 1 т а мешкати п'ять днів при шцшй ро-
" ^ ш . Мусить говорити пс-украінськи і варити для дітей 
KSiJ!–" та виконувати легку хатню працю. 

Тел. (201) 788-9029 мЬц 5 і 9 год. веч. 

Pel ham Bay 

2 РОД. МУРОВАНИЙ 
5 і 5 кімнат. 40 х 100 площа, 
охолоджуваїшя (air cond.), вн-
кінчений підвал, багато особ-
лнаостей. - Ціна SeO,OOO.OO. 

Тел. (212) 8Y 2-S09S 

Купуйте в підприємствах, 
які оголошуються 

в „Свободі"! 

ПОТРЕБУЮ 

СТАРШУ ЖІНКУ, 
може бути пенсіонерка, диви-
тнсь за 1Ц-річною дитиною. 
Спання на "місці, платня при 

умові. 

Тел.: (212) 739-8757 

MACHINIST AND 
MAINTENANCE MAN 

for machine repair. 
Synthetic Plastics Company 

88 St. Francis Street 
Newark, N.J. 

Tel.: (201) 344-4214 

У к р а ї н с ь к а К р а м н и ц я 
" РОМАНА ІВАММЙЩЬКОГО 

( D e l t o S p o r t s w e a r Co. ) 
Mae на складі: Різного рода імпортовані све-

т^И;— жіночі, мужеські і дитячі — ha– 
лійські і німецькі костюми — італійські 
дощовики — хустки і шалі — блюзочкн 
- кари — панчохи — екарпитіаі - ру-
кавиці скіряні з фетром — скіряні куртки 
і камізельки — імпортована з Німеччини 
жіноча спідня білизна. 

УКРАЇНСЬКІ ДРУКОВАНІ ОБРУСІІ, ДО-
РІЖКИ, СЕРВЕТКИ ТА МАТЕРІЯЛН НА 
МЕТРИ, НИТКИ ДМД, ЮТА І ПАНА-
МА. 

Готові коперти на Україну і до Польщі. 
ВЕЛИКИЙ В И Б І Р К Е Р А М І К И . 
ОДЕРЖАНО НІМЕЦЬКІ ВОВНЯНІ 

ПАНЧОХИ. 
ПРОДАЖ ГУРТОВА І ДЕТАЛІЧНА!!! 

R o m a n l w a n y e k y 
(DELTO SPORTSWEAR CO.) 

136 F I R S T A V E . N E W YORK, N.Y. 10009 
(bet. 8th A 9th St.) Tel. 228-2266 

Cogjgfgyy 
датмшт stoil 

a c . 7 t k m ' 
1 . Ї OR S-Stott. New York, lOOBf 
Українська кераміка, різьба, 
вишивки. Прекрасні шшшваиі 
жіночі бліоаки, муж. тв хло-
п'ячі виш. сорочка у великому 

виборі. Полтавські плахти. 

Різне 

Українське Внснлхове Бюро 

ROMAN PARCEL SERWiCE 
141 2nd Avenue, N e w York City 
TeL: 475-74S0. - Воснласмо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1 X A F 4 A -
МИ в УКРАЇНУ і Л9 OOCF. 
Рівиож прніЬлалмо замовлеавя 
вв иотоцяклі, холодитьнвки 
телевізора і мяппптв д о врва-
аа. Уряд, год.: від оонед. до 
суб. 8:30 — 6:00 веч. В неділю, 

від 10 д о 2 по пол. 
ХХХХХХХХХХХУХХУТГТТТТ^ 

ЖІНКА ДО 
ТОВАРИСТВА -
ГОСПОДИНЯ 

Легкі обов'язки — власна 
кімната з ТУ, нуинть гово-
рнтн по-анг. Платня W0.00 
на тиждень, плюс кімната 

І харч. 

Rockville Center, L.1., v 
New York 

Te,i.: (212) HA 1-1138 
між 10 ранку 1 5 no пол. И 

ЖІНКА 
д о опіки старшої пані на час 
від 10 веч. - 8 ранку. До6-

рий дім і платня. 

(201) 433-0232 
ПОВНІШ ЧАС 

господиня 
до опіки над старшою жін-
кою (в Елиздбеті), Приватна 
кімната і лазпичка, приі^іне 
окр^”ження. Задовільна плат-
ігя (сяаїшя на місці) Телеф. 

між 9 І '11;30 ранку. 
(201) 4SS-02S2 

ДО: ВСІХ ЧИТАЧІВ І ЛЮБИТЕЛВ 
УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКИ! м 

й 
Щ 3 приємністю плгідомлявио, що вже icirj с для Ваших потреб КННГО-КЛЮБ, що прова-
Щ-о дить свою діяльність на дуже подібних засадах до вельми знаного американського клюбу — 
ШГ^ JB,yK оф дзе мант". 

ш 
ж. 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ж 
і 
щ. 

Jh 
м 
й 
й 
й 

Вже більше не муситимете журитися, що Ви не читали чи не могли купити тої книжки 
про яку ВИ читали в газеті і про яку всі говорять. Селекційний комітет при КШІГО-КЛЮБІ 
;стідкуватиме за ВСІМА новими виданнями як на еміграції так і на Україні і вибиратиме для 
членів Клюбу квартально всі найкращі, нанвартісніші і найцікавіші видання. Це включатиме 
і видання англомовні з українською тематикою. Рівиож для своїх членів КНИГО-КЛЮБ зго-
дом перевидаватиме українських клясиків, як і інші вартісні та ігікапі книжки, що вже давно 
викуплені. За Вашим попереднім дозволом і згодою ці книжки приходитимуть прямо на Вашу 
поштову адресу. І все це по знижених цінах! 

Ті з Вас, що бувають по наших книгарнях знають, як важко визнатися не тільки на то-
му, що купити, але навіть де купити. В одній книгарні тільки книжки з України в іншій тільки 
еміграційні, а ще в іншій ніхто з персоналу не знає, що взагалі в книгарні с А ті з Вас, що не 
живуть у великих українських скупченнях взагалі не мають доступу до якої будь української 
книгарні. Крім того, ніде немає списків, що вийшло нового — а вже й мови нема про те, що з 
нового дійсно варто б прочитати. Ставши членом КНІІГО-КЛЮБУ Ви позбавитеся всіх цих кло-
потів. Отже не гайте часу! Сейчас виповніть нижче подану анкетну. Ви безкоштовно отримаг.-
те точні інформації про те як КНИГО-КЛЮБ веде свою діяльність і про те, ЯК ВН МОЖЕТЕ 
СТАТИ НОГО ЧЛЕНОМ. 

канго^клмоБ - клгпо-кмип 
P.O.Box 1102, Station "D" 

й 
й 

Прошу прислати мені безкоштовно інфор-
мації про діяльність КНИГО-КЛЮБУ і про 
спосіб яким я можу стати членом. Виповнення 
цісї анкети до нічого мене не зобов'язус. 

(Прошу писати латинкою) 

Ім'я і прізвище Name 

Address 

Toronto 9, Ont, Canada 

Please send me, without cost, your prospectus 
outlining the method of operation of KNYHO– 
KL1UB and how 1 can become a member. This re-
quest involves me in no obligation to become a 
member in the club. 

ІВІЯІВЯВЯЯЯЯ 
Замовляйте тепер. 
Н а й л і п ш и й 

д а р у н о к 
в У к р а ї н у 

Ліпший як готівка іібо 
щонебуДь іпше. 

СПЕЦІАЛЬНІ 
СЕРТИФІКАТИ 

РУБЛІВ 

1NTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
перші Вам це сказали і 
Ваші крелні це noTuep– 
двля. 
За Спеціяльїгі Сертнфі-
катн ІЧ-йлів Ваші кревпі 
м о ж ^ ь д і п а т н що хо-
ч^ь ati незначну ЧИСТН-
ну иід регулярної ціпи. 
Це так. наче Ви йдете 
до крамниці :ІІ 100 дол., 
а дістаєте S200.00 нбо 
5300.00 вартості! товару 
або й шшіть більше. 
Повна гарантія 1 забез-
ііечпіня. Тільки intcr– 
tmtle Кхргеня Corp. лa^; 
Вам iiufli'Kopiiuy oociy– 
гу. Доставп сертифікатів 
до дому Ваших кревних 
приблизно 3 тижні. CTau– 
вка 52 13 за один Спеці-
ялі.инй Рубель, А5оо-
ліотіїо жадних Інцінх до-
плат. Можна слати кож-
ну суму, яку хочете Жа-
дайте наших дарових 
Ілюстрованих каталогів. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР, 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТІЛЬКИ 
Ч Е Р Е З 

1NTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
П'ятий поверх 

New York. N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530 

Д У Ж Е ВАНСПЕ 
АВТОМОБІЛІ 
Тільки на короткий часі 
Москвич 412 ІЕ S299R.o6 
Запорожець ЗАЗ 9416 І 

51895.00 
Тільки дуже обмежена 
кількість. Тому, не че-
кайте — аамои.тлптс те-
пер ПОМЕШКАННЯ. 
Питайте за нашим епе-

ціяльним бюлетеном. 

Реальність — Забезпечення — Подорожі 
РЕАЛЬНІСТЬ (REAL ESTATE) 

Належимо до Multiple Listing. Масмо великий вибір до-
мів иа продаж в гарних, чистих, спокійних околицям 
F"lushinjf. Baynide, Whitestone. Beechhurst. Freeh Meadows. 

Douglaston, Little Neck. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (1NSURANCE) 
На доми, авта. та торговельні підприємства. 

П О Д О Р О Ж ( T R A V E L ) 
На Україну та до всіх інших країн. Можливість їхати 
самим або з CHOV.HJ власною групою. Ми прнтотовляс.мо 
кожну деталь вашої подорожі. Також мдемо Щлий ряд 
місцевих та чужоземних подорожей та екскурсій. Всі 

інформації та обслуга безкоштовні. 

Одиноке українське бюро цих справ 
у Flushing, Queens, є 

S C O P E A G E N C Y 
ДадГГРО ГОРВАИ - власник 

Телефон (212) 357-5400 
192-12 Northern Blvd. FLUSH1NO, N.Y. 11358 

Щодня від 10 до 6 год. веч., суботу д о 5-ої 

FARM Sc CO. HOME 

Н А Й К Р А Щ І 
ПОСІЛОСТІ 

РІЗНОПЗ РОДА ПО 
ЗНИЖЕНИХ НІНАХ. 

КОРР OF KERHONKSON, NTT 
(914) 626-1500 

Купуйте в підприємствах, 

які оголошуються 

я ..Сйпбооі"' 

Ц Funeral Directors 11 

Theodore WOLlNNlN,lnc. 
Директор 

Похоронного Заведгіша 
1 !S East 7th Strrat 

NEW YORK. N.Y. 10009 
ТИ. : OR 5-1437 

СОЛІДНА ОВСЛУГА 

Широко відомі ЧАЛНІ З Е Л А МОНАХА! 
Хатні ліки з роду в р ід! Славетне прнрод-
нс лікування численних недуг. Вибирайте 
й почувайте себе краще! Мішанка чайних 
зол ч. 1 -- На артрит, печінку і жовчений 
мішичок. - ч. 2 - на нестравність 1 гази, 
- ч. 8 - легкий прочищувальний чай. — 
— ч. 4 - нерва, безсониість, — ч. 5 — 
нирки, сечовин провід, — ч. 10 — ревма-
тнзи, серце, ч. 11 - природне зиеншу-

вшшн ваги. Кожна вел. пачки, включ, пересилку, S'i..')0. 
Поручасмо вигідні ЧАПНІ ЗЕЛА В ПІГУЛКАХ: 

ч. 18 - 100 пігулок, щоби втратити вагу 53.00, ч. 25 -
80 піг.. артрит, печінка 53.00, ч. 26 - 50 піг.. прочнщу-
вальні зела J2.00, ч. 27 - на відируження 1 кращий сон 
52.00, п. 89 - китайський ..корінь Джін:нміґи". 80 піг., 
для мужчин 512.00, ч. 57 - - на ревматизм і серце, 80 ітіг. 
53.00, ч. 59 - на нирки, 80 піг. 53.00. ч. 13 - всі природ-
ні вітаміни ft мінерали, 100 шт. 55.00, ч. 48 - роменове 
мило, 75 центів, ч. 22 - рослинний плин ііа ВОЛОССЯ 52.50 

Подайте число бажаного чаїо й пігулок. Подавайте 
виразно докладну адресу. Залучіть ,,моні ордер" або чек 
й добавте 20'^ на пересилку. Не висилаємо на „СОД". 
Monk's Herb Cet , 2024 Milwaukee A v c , Chicago, ill. 6061Я 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІІОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована т^мперату-

ри. Модерна каплиця д о 
УЖИТКУ ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
OkY'M.n 4-2568 

iocsrai 
іМ'яео 

ю и о с 
І ков і іас і ї ї в и р о б і 

it 
ва німецьким виробом для смакунів. 

Вироби у власній фабриці ковбас 
ПЛЬКЯ ОДНА ЯКІСТЬ - НАИЛПШІА 

яку аайліїшіс люблять господині і цілі родидя. 
Зайдіть ?о найближчої КРАМНИЦІ КАВЬ-ШНМКЯ 

K A R L Е 1 1 М Е В 
P O R K S T O R E S 

Головяа крамниця; 
tt-M ГгелЛ rood iUiau Kluc;owood - ВгооШум. А.Ж. 

Філії кришить в Н н Ріорку 1 поза містом 
i'jw^ryrr.1. ” і гена,п, і а я о е ттк 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL SERviCE 

2Н44 Westcheeter Avenue 
NEW vORK, N.Y. 10481 

T.-l.: 8GS-2475 

Д и р е к т о р 
ПО( ІІФ ГБІІКОВСЬКИП 

Завідус влаштумигаим по-
хоронів в каплниях, ноло-
женнх в кожнім районі 
міста. Похорони по Miui– 

мвльинх цінах. 

ВЮИОРКСЬКА ПРОВІДН.^ КРАМНИЦЯ КОВБАС 
m німецькі сшшДяльпгкггі 

LYTWYH Ь LYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
A nt CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey. 

801 Springiield Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 3-5535 

JCHALLIR І ЩЕВЕК 
^ ^ - Д Ш ЯКОСТЕЙ -

Р І З Ш М ЯСНІ ВИРОБВ, СВІЖЕ М'ЯСИВО ДО В А Р Е Н Н Я І ПЕЧЕННЯ 
КОВБАСКИ т Ш И Н К И 

Великих крамниць Великих краипииць 

НОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

А І R 
Completely 
CONDITIONED 

Займастьгя 1 Іохоронамн 
u ітейті NEW JERSEY. 

Ціни прні'тупні ДЛЯ ВОІХ. 
Oi'n'.ivr:i чесна й ннПкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в ночі 

VVILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Strert) 

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

Т А Р З А Л , Чу 660. Т а р з а и і Чу .ио стежать да т а о ш и ч н м пі.ют.ім 



СВОБОДА, СУБОТА, 6-го ЛИСТОПАДА 1971 

РІК І. ЛИСТОПАД. 1071 Ч. 1 

ПОЧАТОК ДОРОГИ 
багато вже написано в українській пресі ЗСЛ і Кана-

Дн Дро наше Об'єднання -- ОМУС, особливо перед нашим І 
З:діом на .Верховині". Трохи менше писали опісля, і то- ; 

я fit могло комусь здаїнсь. т о ОМУС пішов слідами деяких і 
ївших організацій, які „зорганізувалися і забальзамува-
-пнея". Аж тут раптом весш..дівано „вибух є" ,,Голос AKTO– 
р і" на сторінках нашого найбільш почитаного органу 
„Свободи". Чому ж „Голос Актора" так несподівано для 
багатьох обізвався? І чи справді він потрібний? Актор, 
мовляз. Говорить ЗІ сцени і на цьому його ГОЛОС у нашій 
суспільності (ббдай т к було Дотепер) обривається. Нам, 
Управі ОМУС у. здавалося, що треба, щоб було інакше. 
Український актор це не лише людина, що „представляє 
на сцені", але п першу чергу -- громадянин, член спільнот 
ти, який у подавляючій більшості виконує свої громадські 
обов'язки, працюс суспільно, виступав на безчнеленпих 
громадських імпрезах, д ролі чн за „кошти подорожі"; це 
людина, що була учасником Визвольних Змагань 1918-
1020 p., що бувала і з підпіллі, і в Дивізії, і в найважчих 
житлових умовинах спогняла свій обов'язок українки і ук-
рау.іця. Чн не можна і не треба цій людині дати бодай 4JC 
де часу її „голос" у нашій пресі? 

Що ж ми. Управа ОМУС-у, зробили за цих кіль-
ка літних місяців? Може воно Небагато, але одне певне: 
ми не „забальзамувалися". Тут подаємо перший, короткий 
звіт Не будемо говорити, скільки засідань відбули, бож за-
сідання це наша національна слабість, але таки треба буле 
їх відбути для переведення дальших дій та організаційних 
цілсйг. Найперше ми склали візити, нашим трьом най5іль-
uraqft братським Союз^ м: Українському Народному Союзові 
Сдг.озові Українців Католиків „Провидіння" і Українсько-
іГу Робітничому Союзові та Редакціям їх пресових органів, 
з проханням про підтримку, і всюди ми зустрілися з най-
ОІпьш прихильним зрозумінням. Першим виявом такої під-
тримки б ця сторінка у „Свободі". За нею напевно підуть 
Д'ІЛЬШІ. 

Ми поробили старання, щоб ОМУС прийняли, як пов-
норрівного члена, до Українського Конгресового Комітету 
Алернкн, що теж напевно буд-j полагоджено прихильно 

Вели ми широку кореспонденцію, поширюючи наш 
засяг, зокрема на Австралію і Канаду. 

Відбули поїздку до найбільшого нашого канадійсько-
го театрального осередку Торовта і мали там важливі роз-
зюай з мистцями сцени і фільму. 

Опрацьовуємо новий статут ОМУС-у для його оста-
точного оформлення і пізнішого затвердження на наступ-
HObty з'їзді та заінкорпорування у державної влади. 

Розіслали ми запитник у справі видання пропонованої 
зіздом .,Пропам'ятної Книги" І очікуємо відповідей. Літи: 
місяці були „ліниві" і відповіді наспівають у відповідному 
до цього темпі (актори не скорі 'ДО пера), але відповідей 
треба, бо коли книга вийде, буде більше критиків, ніж ча-
сом глядачів у залі. 

Що ще? Підготовлясмо „Фестиваль Українських Те-
атрів і Ансамблів Америки і Канади" на наступний рік і 
віримо, що ця імпреза буде дійсно вартісним мистецьким 
показом української театральної культури. 

Пр-вда, іноді ми стрічалися з деякими непорозумін-
нямн, чи незрозумінням завдань ОМУС-у. Дехто уважав 
що ОМУС позмнен стати якоюсь допоміжньою народнок 
громадською установою, „подати помічну руку, чи бодай 
палець" існуючим театрам, які с „в агонії". Інші знов ува-
жалн, що ми с лише ,.оошел клоб", а такого взаг-лі не 
треба. Ще інші твердили, що взагалі ніякого ОМУС-у ні-
кому не треба, бо які ж наші завдання? 

Про все це говорилось на з'їзді, і всі, шо на ньому 
були, знають ,-пбре. ПОЩО і кому наша організація потрібна 
і які її з вдания, тому попторлтн щ,ого нема потреби. А ми. 
членство і Управа ОМУС-у, знасмо і нашу мету, і наші за-
собн до її здійснення. 

Хтось після з'їзду сказав чн написав, - т о голова 
ОМУС-у, сотник Юрій Кононів. після його вибраная на го 
лову, скгзтв у своїй програмовій промові: „Нічого вам не 
ояцкмо". А що ж можна обіцяти, коли ОМУС. заснований 
25 років тому за ініціативою сл. пам'яти Володимира Бла-
рацького в;дновився аж тепер, після чверть сторіччя? 

Так, ми нічого не обіцяємо - крім ОДНОГО': чесної. на-
ГІ '."сглнг.ої праці для добра української театральної ку.іь-
тури. 

А ШО вдасться здійснити - побачимо. Ми на гю-
чатку дороги. 

Юрій Кононів 

Архіз Українського Театрального 
Мистецтва 

Правління ОМУС-у органі- Правління ОМУС-у poacu– 
зус у Філадельфії Архів Ук-І^ас на всі відомі йому вдре-

rr w „ ! сн працівників театру, ecrpa– рашського Театрального Ми- F . . ' - ' у ' іди, радю і кіна, запитник у 

Про тих, що прибули, і тих, що їх 
не було 

У днях 29. ЗО і 31 травня ська, Лез Рейнарбвпч, бале-
1П71 р. відбувся з 'гд Праців- рнна Рома Прні.ма - Bora– 
миків Української Сцени, чегська та інші? Які причн-
склг:каннй для того, щоб від- на? Невже вони не впажа-
ВОВИТИ засноване 25 років ють себе працівниками укра-
тому в Німеччині Об'єднання їиської сцени і не бажають (з визначних артисток ykpa– 
Мнстц;в Української Сцени належати до Об'єднання? Не 
і ОМУС). хочемо в це вірити. 

Діловий Комітет вислів Не раз громадяни запнту-
чонад 150 поіменних запро-' шли: ..Чому на з'їзді не було 
!іень усім працівникам укра- корифея української сцени. 

їнської сцени, яких адреси сеньйорі українських акто-

Ювілей, якого вже не буде 
У „Свободі" ч. 104 ПОЯВИ-

лася стаття п-і Лідії Bypa– 
чинської під наг. „Hanepe– 
додні одного ювілею", прнс-
вячена 75-літпо актриси Лю-1 
сі Барвінок - Карабіневнч.. 

Нз превеликий жаль, цей І 
ювілей не відбувся і вже не 
відбудеться. Всевишній ПОК̂  
лпкав Ювілятку до себе. 

Дня 22 серпня 1971 p . .в 
Рочестері упокоїлася по ТЯЖ? 
кій і довгій недузд бл.п. Лю-
ся Барвінок - Карабіневич, 
одна з визначних і відомих 
акторок українського теат-
пу на Рідних Землях а Гали-
чнні і на Волині. І хоч ми 
були прнготрвані. що зі сце-
ни життя відходить Люся 
(Аполійарія) Барвінок, . ;Ка-
рабіневич, все ж такн”вісткз1 

про смерть потрясла нас, ак-
торіз, до глибини сердень. 
Це ж підійшла від нас одна 

їйського театру! 
Свою театральну кар'єру 

починала вона в театрі Су-
ходольського, відтак nepefl– 
шла до театпу М. Садовсько. 
го. Маючи Богом даний та-

няк 5ч"? ^ , На цс питання мо- j в короткому часі займас міс- і перекусив. 
А-ЛИ відомі Комітетові, що рій Поснпа Посиповича Гір- Ілант і любов до рідної сц^ни, 
тере”іувають по пей бік з?-
чізної заслони^ у ЗСА, Кана-
іі, Англії й Австралії. 

На з'їзд прибули 84 npn– 
чівиики української сцени, 
так КОЛИШНІ члечн ОМУС-у. 

Люся -Барвінок-Карабіневич 
Артистка Державного 

Театру УНР-

гла: свойми костюмами, ха-
рактеризацісю і своЬі гктор-
ськнм знанням. А коли не 
раз було круто в театрі (так 
часто бувало), вона нишком 
не одному з молодих сунула 
в руку золотого, щоб щось 

же виповісти тільки сам По- j це одніс! з передових акто-
сип Йосипович Гірняк. He– j рок. По переїзді театру М 
прибуття на з'їзд можна оп-1 Садовського на Закарпаття 
равдати. На це можуть скла- залпш”асться зі своїм чолові-
стися різні непередбачені ком, П насом Карабіневи-

1 чк і носі, що приступили до причини, одначе пару слів! чем. у Галичині і організує 
Об'єднання. Найбільше прн- товаришам по фаху все та- j новий український театр ім. 
)уло з ЗСА, навіть з най- ки можнт було б прислати. М. Садовського. Цей театр 
Г пьшнх міст. Канада саме в Я свято переконаний, що ко- популярно звали в Галичині j " ^ больііГевики заарешту-

чоловіка, по якому 

Святослав Новицький 

ЩО ОМУС МОЖЕ ЗРОБИТИ 
ДЛЯФГЛЬМАРІВ 

Працювала в театрі, не 
І зневірюючнсь недостатками, 
ІРЖ до приходу до Галичини 
j большевиків у 1939 році. На 
' початку большевнцької оку-
1 пації призначили її і чоло-
віка до Тернопільського те-

:атру ім, Івана Франка. Та 

вали її 
загинув слід, а Люся вряту-
валася чудом. 

По виїзді на еміграцію за-
включнласі 

в суспільно - громадську 
ацю. 
Будучи вже тяжко хворою, 

У праці на сцені Люся. як І " Р " 0 ^ ^ , ^ " ? 1 , пЛЛ 
режисер, була строгою і ви- н а 3 ^ ОМУС-у і 200 доля-

рів на перші потреби Об сд-
аняя. 
До останньої хвилини сво-

й ч^с. мапа давно ОГОЛОШЄ-1яи б був з'явився на з'їзді й на Волині „Театром Кара' 
іу п'ссу ,,Бояриня'' в століт-; сеньйор українських акторів, біневнча". Він мандрував з 
-я -народин Лесі Українки, з'їзд привітав би його рясни- міста до міста, як і всі укра-
'х неприсутність була зовсім ми опескамн і великою, на-, їнські театри зз польської о-
чпрз вдана. Оправдали від- лежною йому, пошаною. і купації. Не зважаючи на ши-, 
лтність і корифеї українсь-! Блаженніший Верховний кани польської вдміністра-1 ̂ и Ш ^ ^ . ^ а т р J в ^ ^ л ^ Я

і
Л а ^ 

сої сцени, пп. Таг- їв і Яро-: Архиспнскоп Кардинал По-' ційної влади, театр невтомно 
п”вич . Манько - старшими енф Сліпий прислав поба- ( ніс зі сцени полум'яне рідне п Р а ц к , -
тітами і далекою дорогою, жання для з'їзду і своє Ар- слово. . 
)дтткнм з Канади прибув хнерейське Благословення. ' ” ' : ” - . 1 поислала щирі побажання 
іаш дпкній товариш праці, і Сеньйорка українсьішх те-
олншній актор, потім вояк атрів бл. п. Люся Ігар-,біне- j магаючою. В п р и ватному 

Інвізії. а т”пер душпастир внч, лежачи на смертній по-' житті це була людина з го- І н а к н я -
і. Стефан Столярчук. А п-і стелі, прислала теплий прн-j лубнинм, серцем. Це була,! 
Оксана Брннь прилетіла по-: віт і 200 дол. на перші потре-1 м'буть,,одна з ,.пань' днрек- го життя залишилася вірним 
(рд 1000 миль -ж із далекої би Об'г.днання. j торових" (як у Галіічийі Еяі членом українського театру 
Міннесотн. З Ню Иорку прн-; Наспіли привіти з Англії і і називали), що ніколи,не ви- j і вірним другом театральних 
")улн працівннкн української далекої Австралії. І корнстовувала хористів чи : товаришів. 
-ценн пп. Володимир Kopo– j Чому ж ці, що не прнбу- початкуючих акторів, на'свої Хай Тобі буде легкою аме-
інк. Стефан Кпижанівськнй,: лн на з'їзд, не прислали бо -, послуги, а навпаки, кожної ірнканська земля! 
І”Уїа і Роман Тимчукп, Мн- дай кількох слів, що вони му помагала, як тільки мо-! БоП 
-айло Івасівка, Святослав серцем з нами? Прикро про 
Новицький, Лариса Кукрнць^! це згадувати, одначе треба, 
са, Володимир Лнсняк. а Лі- бо н-с про це питають. Ми 
тіл Крушельянцька побажа- не знасмо, шо відповісти, 
па телефонічно успіхів з'їз- Хай може скажуть самі — 
іові і оправдала свою непри-; ці, які не прибули, 
:утніеть з причини недупі і Або ще краще - хай при-
юловіка. Та всіх, які прибу- будуть на наступну зустріч 
їй, тут не перелічимо, ' - восени 1972-го року. 

А де ж були тоді оперо зі j Ми привітаємо їх серцем, 
ліваки, пані й панове Гали-
:а Андреадіс. Марта Коколь-' Богдан Паздрій 

ХРОНІКА 

Я листів до ОМУС-у 
,у Слава Ісусу Хлисту! До: на чужих землях наглого пб-
AanbHof"Управи Ьб^сдиаіінін вселення! Щасти Боже у Ва-

Членн ОМУС-у Віра Ле- відомих акторів участь у вн-
зииька і Богдан Паздрій, з ставі брали: Ганна Тагаїва. 
цялогом з драматичного е- Мнхтйло Лялька. Володи-
:юду Лесі Українки „Попн- мир Довганюк. Ставив і)ежи-
іа, жінка Хусова'' виступа- сер Слав Теліжнн. 
ти 3 нагоди підзначення 100-1 
іітт.ч Лесі Українки на за- v 
грпшення організації „Золо-
:і:'і Хрест" на оселі ім. Оль- j Член ОМУС-у реж. Борис багато успіхів. Повний до 
кича в Лігайтоні і в Ню Гріявальдт у Лос Анджелес, Щлс глибокої пошани, —-
Яорку, а на запрошення Каліфорнія, відзнач с теж :?і Улас Самчук. 
Чласт-прняту — у Трентоні. СВОЄЮ Студією Мистецького Г Q 

У Слова 100-літт.і Лесі Україн- j ...Найсердечніші побажан-
^'кр 'їнськпй Театральний ки. Він ставить 5 грудня ц. нл успіхів у започатковано-

Чн-лг:бль ..Заграва" в То- р. три речі: 2 і 3-тю дії з му ділі об'єднання на чужн-
юнті, Канада, після успішної ..Боярині", „На полі крови”іні усіх українських мнетців 
ірем'ерн ..Боярині" Лесі У- і „Грішницю". Крім того, для сцени в одно! Хай Ваше діло 
фаїнкн i;ar.et ні ц. р. в То-' Академії що нею громада і станс угельннм каменем цієї 
зонті, оЗ'їзднтиме з цією І Лос Анджелесу вшановує рітлої тяглосгн історії укра-
і'ссою в осінньому сезоні j нашу іклпку поетесу п дні ЇНСЬКОГО театру, яке, npopaa– 
іільші міста у ЗСА. Перший і 23 листопада ц. p., зі свос:о не 5іосковсько-большевиць-
іиступ вже відбувся 20 ве- Студісіо опрацьовує ІНСЦЄНІ- кою окупацією України, не 
кчп:і ц р. в Клівленді. З,зацію „Сім струн". (перестає жиги и розвігватнея 

ниць кип. 

а 
...Бажаю Вам гарту і ви-

тривалости у завершенні Ва-
шого святого діла і нехай 
Вами запланована Пропа-
м'ятна Книга увійде в істо-
рію Українського Мистецтва 
і Культури! - Дорогі мої 
Друзі! — Я з Вами сьогодні 
душею і жалую, що, прику-
та важкою недугою до ліж-
ка, не можу стати піонером 
у Вашій праці. Як довго ще 
б'ється моє серце — служу 

стецтва. У зв'язку з тим про-
енть не тільки усі театральні 

справі запланованої ,,Книги 
Мнетців", з проханням прно 

та естрадні ансамблі, але й^лати на адресу секретаріяту 
фільмовіцп. надсилати на ОМУС-у свої заввагп і про-
адресу секретаі)іяту ОМУС-у І ПОЗИЦІЇ. 
Association of Ukrainian j 
Theater Artists - 1309 W. І ТЕАТР У П'ЯТНИЦЮ у 
Ruscomb St., Philadelphia, j Філадельфії з нагоди святку-
Р І . . 19141 всілякі матеріали ; вань 100-річчя Лесі Україн-
і документи, шо мають архів-, ки посг'внв під протектора-
не значення, а саме: афіші, 1 том УККА з великим успіхом 
програмки, знимкн, реценції,: три її доаматичні поеми: 
звіти з діяльності! і Т. п. Крім 1 ,.Айша і Могамед". ,.Адво-
цього, правління ОМУС-у кат Мартіян" і „Одержиму", 
звертасться і до ксіх наших Виконавцями головних ро-
громздян з проханням над- лей були члени ОМУС-у 
сплати на ту ж адресу мате- Хрнстнна Озарків, Володи-
ріяли музейного значення мир Королик. Володимир 
про наш український театр у Шашаровськнй, А н а толь 
іпшулому і сучасному, або Радванський та Володимир 
повідомити, що такі матерія- Мельник. Ставив режисер 
ли знаходяться в них. 1 Володимир Шашаровськнй. 

РЕІДЛҐУЄ КОЛЕГІЯ 
Адреса для листування: 

O.M.U.S. 
130D W. Rtwcomb Street r'hilade!pliia, Pa. 19141 

„З відвідин Управи ОМУС в Торонто, Канада". На фото (сидять (зліва): Андрій Іль-
ків, Лріядна Стебельоька, Зоя Гречко, о. Степан Столярчук, Юрій Кононів, Марія Ле-
пнцька, Олег Лисих, Стоять (ЗЛІВИ) : Михайло Лялька, Нолодюшр Шашаровськнй, Іван 
Вальки, Ромаи Mytirt, д-р Богдан Стебельський, Юрїіі Ія-льськнй, ІСорпило Савицькнй, 

Іван ^Іенделюк і Василь Сср.іюк, 

но... Бажаю від чистого і j Тобі, Мельпомено. до мойого 
щррого серця дуже і дуже j останнього віддиху! На Ви-

давннчий Фонд Мистецького 
Збірника складаю суму 200 
дол. та залучую ресстрацій-
ну оплату в сумі 10 дол. Не 
забувайте, Дорогі Друзі, ва-
шої Люсі у її днях болізни! 
Ваша Люся Барвінок-Kupa– 
біневич. Артистка Держав-
ного Театру УНР. 

п 
...І want to thank you for 

your generous words about 
me, and also for sending the 
clippings about our Ukrainian 
actors. І was proud to learn 
of our Ukrainian theatrical 
heritage and the wonderful 
artists we have. Please feel 
free to keep me informed 
about your organizations 
plans. And, when 1 have time 
available, 1 will be honored to 
meet with you and your col-
leagues. Sincerely, — Васи:іь 
Шуст. 

П 
...Організаціям ОМУС в 

Австралії дуже потрібна. В 
1972 р. група 8 осіб внбнра-
сться на гастролі до Амери-
ки і Канади. Рівночасно ми" 
хотіли б запросити до ABCT– 
ралії декого з Вас. Зараз у 
нас працюс три театри... З 
пошаною до Вас — Я. Гсвко, 
Нюпорт, Вік.., Австралія. 

а 
...Дай, Боже, щоб Ваш 

шляхетний замір і діло зру-
шнлн і оживили працю на-
шого Рідного Театру та збу-
днля приспане сумління на-
шого громадянства, щоб 
вкінці всі зрозуміли і належ-
но оцінили працю україн-
ського актора. Із щирим 
привітом і правдивою поша-
ною — Емілія Кулик, Чнка-
ґо. 


