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ЗАВЕРШЕНО ПГДГ0Т0ВУ „УКРАЇНСЬКИХ ДНІВ" З КІНЦЕМ ЦЬОГО ТИЖНЯ 
З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ КОЛЕДЖУ СВ. ПЕТРА В ДЖЕРЗІ СИТІ 

Джерз і Ситі. — Підготова 
заплямованих вже деякий 
час тому — старанням Ук
раїнського Народного Союзу 
в порозумінні з очолюваною 
Д-ром Євгеном Котиком, го
ловою Відділу УККА, місце
вою Українською Громадою 
„Українських днів" для від
значення 100-річчя Коледжу 
св. Петра остаточно завер
шена і ці дні відбудуться 
вже цієї суботи і неділі, 21 і 
22-го жовтня. В суботу — як 
уже інформовано — о год. 
10:30 перед полуднем відбу
деться в приміщеннях Коле
джу, в Повп Лекчур Голл, 
наукова конференція під го– 
ловуваням Д-ра Константина 
Савчука, професора історії в 
цьому Коледжі, та ряду ви
датних знавців східньо-евро– 
пейськнх проблем. Темою 
конференції будуть сучасні 
дисидентські рухи в Україні 
та інших, опанованих кому
ністами країнах Східньої Ев– 
ропи. Наступного дня, в не
ділю 22-го жовтня, в залі 
Ферріс Гайокул відбудеться 
великий український фести
валь „Гомін України" з у– 
частю онеровпх співаків па
ні Марії Лпсогір і Андрія 
Добрянського, яким акомла– 
ніюватямуть піяністи Роман 
Стецура і Дозя Сигіда. со
льові виступи піян і с т к и 
проф. Дарії Каранович та 
скрипалая проф. Рафаеля 
Венке, з виступом хору па
рафії св. Івана Хрестителя 
з Нюарку під дириґентурою 
маестра Михайла Добоша та 
зі солістами мгром Осипом 
Стецурою– і Зиновісю Бун– 
дзяк, і виступ танцювально^ 
ного ансамблю „Лиман" під 
проводом хореографе. Рома
на Стеткевпча. Майстром це
ремонії буде А я я Диднк. Ак
тивна участь українців у від– 
значувашгі ювілею місцевої 
високої школи ще збільшує 

92-ИЙ КОНГРЕС ЗАКІНЧИВ ПРАЦЮ, 
ПБРЕГОЛОСУВАВШИ „ВЕТО" 

ПРЕЗИДЕНТА 
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З а г а л ь т г і і в и д н а 100-літнііі К о л е д ж св. П е т р а в Д ж е р з і Сит і 

український авторитет в міс-,їУ 

ті і стейті. Як уже інформо
вано, губернатор Ню.Джерзі 
Вілліям Кейгіл найменував 
президента Коледжу св. Пе
тра о. проф. Віктора Янітелі 
на відповідальний пост стей– 
тового комішенера в Порто
вій Владі Н ю Иорку і Ню 
Джерзі . Д л я позамісцевих у– 
часників в цих великих ук
раїнських імпрезах в суботу 
і неділю подасмо адреси: Ко
ледж св. Петра находиться 
прн бульварі Кеннеді і вули
ці Монтґомері. Підземною 
залізницею найкраще їхати 
до зупинки Гров Стріт і звід
си автобусом (Ч Є B-R0 ВИМ^ 
Монтґомері. Також Ферріс 
Гай скул положена прн тій 
же Монтґомері і Колес вули
цях, ближче до з у п и н ки 
Ґров Стріт. Обидві школи ві
домі в місті і легко довіда
тись прн доїзд до них. 

' 
Кддгли УНС стейту Ноннектикат відбули 

організаційні наради 
Гартфорд, Кони. - В не

ділю 15 жовтня ц.р. тут в за
лі УНДому відбулися орга
нізаційні наради стейтової 
Округи У Н С стейту Коннек– 
тикат, в яких перший раз 
взяли участь представники 
Відділів злученої Округи 
Лудлов, Массачусетс. Нара
ди відкрив і ними проводив 
голова округи та обласний 
організатор на Нову Англію 
Д-р Михайло Снігурович, а 
обов'язки секретаря сповняв 
Стефан Муеій. Після вступ
них формальностей та пред
ставлення членів Головного 
Уряду УНС, заступник го
ловного предсідника проф. 
Іван Телюк виголосив про– 
мову-доповідь, в якій інфор
мував, про загальний стан 
УНС та його здобутки в по
одиноких ділянках його пра
ці. Він заторкнув справу 
молоді, яка , на його думку, 
повинна більше інтересува– 

тись працею і досягненнями 
УНС. Аналізуючи теперіш
ній стан УНС та його досяг
нення прн жертвенній праці 
всі Від., проф. Телюк за
кликав присутніх дальше 
працювати з посвятою і ен
тузіазмом в розбудові УНСо
юзу. 

Головний радний і аси– 
стен організаційного рефе
рента Степан Гавриш у сво
їй доповіді заторкнув орга
нізаційний стан цілости УН
Союзу, при чому вказав на 
успіхи і неуспіхи поодино
ких Відділів стейтової Ок
руги. За його словами. Окру
га в цьому році була мало 
продуктивна, тому звернув 
увагу Відділових урядовців 
на союзовий „товар", себто 
яа різні роди забезпечення, 
які є одними з найкращих. 
Відтак інформував про но
вого обласного організатора 

(Закінгення на 3-ій crop.J 

Округа УНС в Боффало змагається 
за успіх 

Боффало . - Минулої не
ділі, 15-го жовтня, у примі
щенні Пластової Домівки 
відбулися організаційні збо
ри місцевої Округи УН
Союзу, які відкрив і якими 
проводив голова Атанас Ко– 
брин. В зборах,узяли участь 
представники місцевих Від
ділів j головний секретар д-р 
Ярослав Падох„ обласний 
організатор Василь Оріхов– 
ськяй та новий постійний 
організатор УНСоюзу, місце
вий громадянин проф. Олек– 
сандер Вережннцький. В 
своїй організаційній допові
ді д-р Я . Падох висловив 
вдоволення з приводу прид
бання для УНСоюзу нового 
організатора, який стоятиме 
постійно до диспозиції сек
ретарів Відділів й допоможе 
їм виконати їхнс зобов'язан
ня, зокрема придбати потріб
не число Ябних членів. При 
цьому він закликав до найті
снішої співпраці секретарів 
з новим організатором, як 

також з обласним організа
тором, який надалі відвіду
ватиме Округу та її Відділи 
й допомагатиме в чому пот
рібно. Підмічуючн близьке 
80-річчя „Свободи", а згодом 
і УНСоюзу, д-р Падох зак
ликав присвятити останні 
місяці року для досягнення 
повного успіху мети Округ 
наміченої на початку року, й 
підмітив деякі засоби, які 
цей успіх можуть запевнити. 
Думки та поради д-ра Падо– 
ха доповнювали та поширю
вали оба організатори. Об
ласний організатор Василь 
Оріховський дав аналізу ста
ну та досягнень поодиноких 
Відділів Округ й вказав на 
їх недоліки й завдання, які 
їм необхідно виконати ще в 
цім році. Вказуючи на пос
тійні реклямові проголоцен– 
ня УНСюзу в місцевій укра
їнській радіостанції, він зак
ликав прнявннх користатн з 
них, що вимагає відвідуван– 
(Закінчення ва стор. 3-ій) 

ЗСА і СССР підписали торговельний 
договір - СССР заплатить воєнний борг 

В середу і кретар Вілліям Роджерс і та: 

Вашингтон. - 92-ий Кон– 
:грес із його переважаючою 
(демократичною б і л ь шістю 
(закінчив у середу 18 жовтня 
^свою працю, що була остан– 

| німи днями дуже напруже
ною. За день перед тим пре
зидент Ричард Ніксон нак
лав свос „вето" на схвале
ний Конгресом законопро
ект, яким передбачувалось 
приділення суми в 24 біль
йони долярів на боротьбу із 
занечнщсяням водних прос
торів ЗСА. Адміністрація не 
вимагала а ж такої великої 
суми, вважаючи її перебіль
шеною та інфляційною, і то
му президент Ніксон наклав 
„вето". Однак, в останньому 
дні праці 92-го Конгресу Па
лата Репрезентантів знову 
проголосувала за тим зако
нопроектом, і таким чином 
уневажннла „вето" Прези
дента. „За" віддано 247 го
лосів, а „проти" лише 23. 
Перед тим відбулося подібне 
голосування і в Сенаті, де 

сували 52 секатори, „проти" 
було 12 сенаторів. Таким чи
ном, цей законопроект стан 
законом і без підпису Пре
зидента. Обидві Палати Кон
гресу підкинули прохання 
президента Ніксоиа про об
меження урядового бюджету 
до 250 більйонів долярів за
для дальшої боротьби пропі 
інфляції, себто здешевлення 
американського доляра. Як 
Палата Репрезентантів, так і 
Сенат із їх демократичними 
більшостями не підтримали 
цього прохання Президента. 
В останні години праці 92-го 
Конгресу Адміністрації вда
лося добитись позитивного 
рішення відносно законопро
екту про фінансування бу
дівництва шляхів. Непорозу
міння були довкола питання, 
чи з тих великих федераль
них фондів можна фінансу
вати також розбудову місь
кого транспорту, чи тільки 
..гайвеї”.Ткмчасово цю спра 
ву вирішено так, що Конфе
ренція, складена з членів 

Вашингтон. -
18 жовтня ц. р. підписано у 
Вашингтоні два договори: 
один з них стосується поши
рення торговельних взаємин 
із признанням Советам дов
готермінових кредитів Бан
ком для Імпорту й експорту, 
гарантованих амепикансько– 
ю державою, і TOW договір 
підписали з американського 
боку секретар торгівлі Пітер 
Петерсон та з совітського 
боку міністер^ для слрав-,за– 
кордонйдТ”торйвлТ Ніколай 
Патолічев. Другий договір 
стосувався заплати совстсь– 
ких боргів з часу останньої 
світової війни. Совсти діста
ли тоді зброю і інші товари 
вартости коло 10 більйонів 
долярів. Після 25-тирічннх 
переговорів Совсти погоди
лися заплатити Америці 722 
мільйони долярів включно з 
відсотками, впродовж най
ближчих ЗО років. Той дого
вір підписали державний се– 

кож Ніколай Паюлічев. Піс
ля того всі ті сигнатарі були 
на авдіенції у президента Р. 
Ніксона. який ґратулював їм 
успішного закінчення довго
літніх переговорів. Комента
тори припускають, що аме– 
рнкансько-советська торгів
ля, яка осягнула була в ми
нулому році 200 мільйонів 
долярів, потроїться в най
ближчих роках і дійде за 10 

також більшість Сула за ! Сенату і Палати Репрезен– 
приділенням 2-і більйонів до– і тактів, продовжила вже іс– 
лярів иа поборювання зане–, нуючу програму ще на один 
чищення вод: „за" проголо– | рік. 

Д-р Денис Квітковський очолив 
Світову Організацію Свободи 

Торонто, Канада. (УНО) І Комітет Прав Людини при 
- 5 жовтня ц. р. відбулася j СКВУ і буде з ним координу– 
тут Конференція Прав Лю
дини, у внеліді якої покли
кано до життя нову міжна
родну організацію ,,Світова 
Організація Свободи". Спон– 
зорами Конференції були: 
Українське Національне Об'
єднання Канади (УНО) і Ор
ганізація Державного Відро
дження України (ОДНУ,) в і осягнення мети Світова Ор– 
ЗСЛ. Конференцією прово– ` ганізація Свободи предло– 
днв сенатор д-р Павло Ю– | жить усім державам світу 
пік з Оттави. Головними до– І через Об'єднані Нації, опра– 
иовідачами були: проф. д-р цьований д-ром Е. А. І'ар– 
Едуардо Аувгусто Гарсія з і сією проект Міжнародного 
Буенос-Айресу, Аргентина і і Договору про беззастережне 
д-р Денис Квітковський з j визнання і переведення в 
Детройту, ЗСА. ЇІісля вичер– j життя права на самостій– 
пної дискусії, проф. д-р Е. А.! ність народів. Недодержання 
Гарсія став почесним голо–! або ламання постанов запро– 

СКВУ і буде 
пати свою діяльність. 

Основне завдання Світової 
Організації Свободи буде 
змагатися за прано на само
визначення народів, а в спра– 
)і! України и інших т. зве 
„союзних республік СССР" 
за їх дійсний кнхід (сеце
сію) із СССР ти СТВОреННЯ 
національних держав. Д л я 

вою нової організації, сена
тор д-р П. Юзнк с головою 
дорадчої ради, і д-р Д. Квіт
ковський як голова екзеку– 
тнвн. Згідно з правильником 
організацій, до екзекутиви 
входять ще два заступники 
голови, генеральний секре
тар, його два заступники, 
скарбник і його два заступ
ники. В різних частинах ві
льного світу будуть діяти 

покованого договору оуде пе 
редане до розгляду і вирі
шення Міжнародному Судо
ві, рішення якого будуть зо
бов'язувати всі сторони. Сві
това Організація Свободи ро
битиме всі старання, щоб у 
її пращ включити якнайбі
льше число державних і вза
галі визначних особистос
тей вільних державних на
родів. Осідок екзекутиви 

Але все одно це невеликий 
оборот, бо, наприклад, тор
говельний оборот між ЗСА і 
Канадою становив в остаи– 

У Сайґоні йдуть важливі наради 
про можливості закінчення війни 

Санґон. 
денного В'єтнаму Сайґоні 
асистент президента Ніксона 
Генрі Кіссіяджер, НОПОПППД– 
начений шеф штабу Армії 

^генерал Крейтон Абрамс. г,м– 
років .до однора– - більйона.^Впсадор ЗСА у Південно ту 

ньому році 23 більйони дол„ і вак j два співробітники Кіс– 
з Японією 11 більйонів. Дер 
жавннй секретар Вілліям 
Роджерс підкреслив, що під
писані договори мають біль
ше значення в ділянці полі
тичних взаємин, як в торго
вельній. У Москві й Вашинг
тоні будуть відкриті торго
вельні центри. 

У столиці Піи– І вислід тієї конференції не 
сказано нічого пресі, крім 
повідомлення, що продовжу
вання нарад відбудеться на
ступного дня. Загально вва
жають, що йдеться про ос
танні переговори, одо їх вів у 
Парижі Генрі Кіссінджер з 
в'єтнамськими комуністами, 
де прийшло буцім-то ДО КОМ– 
лромісовнх поступок з обох 
сторін. Вперті поголоски про 
недалеке воєнне перемир'я 
погано впливають на мораль 
війська Південного В'єтнаму 
і сприяють комуністичним 
операціям. Тому вважають, 
що власне для піднесення 

В'єтнамі Елсворт Ванкер, а– 
енстент державного секрета
ря для південно-східніх азій
ський справ Волтер Суллі 

сіяджера — Вінстон Лорд і 
Джеймс Енґл перевели в се
реду 18 жовтня - у Півден
ній Азії був уже четвер 19 
ЖОВТНЯ 4-ГОДННКу KOH0V-
ренцію з президентом Пів– 
деннго В'єтнаму Нґуєном 
Ваном Теє, який мав прн со
бі свого амбасадора у Пари
жі і голову делегації Півден– 

крайові комітети. Світова | Світової Організації Свобо– 
Організадія Свободи визнає і ди буде в Детройді. 

У Філадельфії відзначать 30-річчя УПА 
Філадельфія, Па, (О. Л-НЙ) 

—Загально - громадське від
значення 30-річчя створення 
Української Повстанської 
Армії та 25-річчя Великого 
Рейду частин УПА на Захід 
відбудеться у Філадельфії в 
неділю, 22-го жовтня ц. р. 
заходами Координаційного 
Комітету Українських Вете– 
пянеькпх Організацій. О 12-
ій год. буде відправлена в 
церкві Хрнста-ІІаря при вул. 
Каюга Торжествениа Служ
ба Божа в наміренні україн

ського народу и панахида за 
поляглих вояків УПА, до я– 
кої стануть ветеранські та 
молодечі організаці ї ' і а сво
їми прапорами. Безпосеред
ньо після панахиди відбуде
ться у парохіяльній залі ко
ло церкви святкова програ
ма з виступами у виконанні 
молоді Пласту, СУМА т а 
Шкіл Українознавства. Мис
тецьку деклямацію подасть 
артистка Віра Левнцька. Свя 
ткове слово виголосить інж. 
Михайло Ліщинський. 

Совєти тимчасово припинили стягання 
надмірних оплат за візу до Ізраїлю 

Москва. — Советські влас
ті повідомили 19 жидівських 
родин, які отримали були 
дозвіл на виїзд до Ізраїлю, 
що вони не потребують пла
тити надмірних оплат за ві
зу. Щ е за два дні раніше 
шість родин з-посеред тих 
19-ти отримали повідомлен
ня, що вони мають заплати
ти 195.000 доларів за візи на 
виїзд. А чотири дні тому Со
вєти стягнули з одного осві
ченого жида, що виїздив до 
Ізраїлю. 14.000 рублів (коло 
16.000 дол.) і заявили, що 
вони не звернуть йому тих 
грошей та що ,,він не буде 
гроші". Таким чином совєт– 
останнім, який заплатив такі 
ські власті заперечили, на
че б скасовано розпорядок 
про нові оплати, що їх мають 
платити за візу освічені жи
ди, які хочуть виїхати до Із
раїлю, ніби як зворот кош

тів, що їх мала совстська \ 
держава, даючи тим людям j 
з'ясовують ту тимчасову змі– | 
ну у поведенкі совстськнх 
властей, як тактичний хід., 
щоб отримати від американ
ського Сенату ратифікацію 
американсько - совєтсь ко г о 
торговельного договору, в я– 
кому признано С о в е т а м 
клявзулю найвищого упрн– 
вілеювання, себто довготер
міновий кредит Гарантова
ний державою. 76 сенаторів 
підписали були заяву, т о 
коли Совсти не скасують 
жантажевих оплат за візи -

Василь Шуст виступає в головній ролі 
в театрі у Ню Йорку 

Ню Порк. - Відомий ак– f поблизу 8-ої евию в Ню Иор– 
дгха у війську президент Тіє І тор і рецнтатор, також укра– І ку. Вистави о 8-ій вечора 
висловлювався в останніх ! їнською мовою, Василь щ о д н я , , а в суботу й неділю 
днях дуже різко проти будь-ІШуст виступає в головній p o l o 3-ій та 7-ій вечора. Теат– 
якого компромісу з комуніс– \ лі у п'єсі Лузджі Піралде– і рольний критик Клайв Бар– 

I ного В'єтнаму на Паризькій І тами і твердни, що насправ-Ілло „Ви масте рацію", щ о ; не у ,,Ню Порк Танмсі" по– 
; конференції про В'єтнам Фа–! жній тривкий мир наступить І йде як ,оф-Бродвей" внета– зитивно оцінив гру Василя 
j ма Д а к ґ Ляма й інших ви– тільки тоді, коли всі комуні– ! ва в Театрі Раундабаут Шуста, як також були добрі 
, сокнх урядовців. Про хід і, стц будуть вбиті. ; прн 307 Захід 26 вулиця, відгуки і в ін. пресі. 

яг 
ГОТОВ ЗАБОРГУВАТИСЬ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКИХ 

СТУДІЙ В ГАРВАРДІ 
Джерзі Ситі. „Я сам го

тов затягнути більшу гіпо– 
течну позичку на свою хату 
та пожертвувати її на укра
їнські студії в Гарварді, щоб 
тільки допомогти виконати 
наше цьогорічне нагле і не
відкладне завдання та зібра
ти до кінця року потрібних 
ще пів мільйона долярів для 
встановлення в тому універ– 

вони не ратифікують того j Є н т е т і т Р е т ь о . ї "атедри укра– 
договору. Водночас, совєтські 
власті продовжують шнка– 
нування освічених жидів, я– 

шських студш заявив 
один з найбільших ентузіяс– 
тів українських студій в Гар– 

ВИСТАВКА Ю. СОЛОВШ 
Ню Порк. - В суботу, 21 

жовтня, в 9-ій год. вечером. 
зацікавлене мистецтвом гро
мадянство запрошене на від
криття виставки малярства 
і скульптури Юрія Соловія: 
„5 X 10 + 1 X 3" . Зорганізо
вана на запрошення Об'єд
нання Українських Мнстців 
Америки, виставка відбуде
ться в Літературно-Мнстець– 
кому Клюбі при 2-ій евеню і 
9-ій вул. і триватиме два ти
жні. Години виставки: від 
1-ої до 8-ої веч., в суботи і 
неділі і від 6-8 веч. в будні 
дні. Приготовлені експонати 
для цієї виставки віддзерка
люватимуть ф і л о с о фію і 
творчість мнетця за останні 
два роки його праці. Юрій 
Соловій виставляє свої пра
ці на виставах і в галеріях 
Ню Порку. Торонта, Чикаго, 
а останнього року мав дуже 

кі подались на виїзд до Ізра– "арді, відомий наш громадя– 
їлю. їх негайно звільняють , ш н и ' Д ^ "ок . Василь Ла– 
з праці, після чого раз-у-раз | гошняк 3 Клівленду, відві– 
поліція приходить до дому й І Давши в середу, 18-го жовт– 
погрожус репресіями. ' н я - головну канцелярію Ук– 

| і раїнського Наїюдного Союзу 
та „Свободу". Тут він мав 

„5 \ 10 Ч– 1 \ 13 і т а к о ж зустріч з головою Ек– 
вдалу самостійну виставку в | зекутивн Фондгу Катерд Ук– 
престижовій галерії Gimther j раїнознавства мгром Стспа– 
Franke в Мюнхені. Ще цьо– j ном Хемнчем та його заступ– 
го року в грудні відбудеться І ником і організаційним ре– 
внетавка в St. Lawrence Art j ферентом Богданом Тарнав– 
Center в Торонті а на дру– і ським, такими ж ентузіяста– 
гнй рік матиме свою вистав– ми українських студііі в Гар

варді, я к і він сам та сотні 
і тисячі інших, що досі по
жертвували вже понад один 

І мільйон і двісті тисяч доля– 
! рів на встановлення цих сту

дій. Під час відвідин пред

ку в New Jersey State Ми 
seum в Трентоні. 

РЕПРЕЗЕНТУВАЛ А 
УКРАЇНЦІВ 

Бразилія. — Журнал ,.МІ– ставннки ФКУ мали довшу 
сіонер" ч. 8. місячник оо. Ва–, розмову з членами Екзеку– 
силіян. повідомив, що в Ка– j тнвн УНС та редакторами 
мпо Моврон відбулося місій -1 „Свободи", інформіточн їх 
ве свято Матері, на якому, і про з кожним днем збільшу– 
між іншими точками, внету– вані тепер впливи на вста– 
пали репрезентантки різних ловлення третьої катедри ук– 
етнічннх спільнот, які там раїнськнх студій в Гарварді 
живуть. Українців репрезен– та про пляни успішного за– 
тувала п-і Агяфія Шмуліпс І вершення цієї збірки до кін– 
мятн 6 дітей і бабуся 2 ону– ця цього року. Інж. Лагош– 
кі^, - нлк зокрема ішіюрмі'вав щю 

великий ентузіазм, що його 
він зустрічає серед наших 
громадян, зокрема серед па
нюго робітництва, в Клівлен
ді, потвердивши свої інфор
мації конкретним фактом: 
збіркою понад 7 000 долярів 
на ці студії в останньому ча
сі. Місцевий Комітет Фонду 
Катедр Українознавства в 
Клівленді говорив інж. В. 
Лагошняк, який цей Комітет 
очолюс - докладає всіх ста
рань і зусиль, щоб посилити 
і поширити збіркову кампа
нію бо ж стоїмо п'ять перед 
дванадцятою, тисне нас ре
ченець потрібно швидко, 
до кінця цього року, збіль
шити висоту фундації, щоб 
забезпечити навіки дію 
трьох катедр україніки в 
найкращому університеті А– 
мерики. в Гарварді. 

Застосовується кілька ме
тод збірковоі акції. У підго– 
гові 100-доляроанй бенкет, 
що відбудеться 2-го грудня 
ц. р. Розсилаоться листи, за
клики и Інформаційний ма
терія.! про дотеперішні ося– 
ги та працю Гарвардського 
Центру Українських Студій. 
Члени Комітету ФКУ особис
то відвідують поодиноких 
громадян, заохочуючи їх ДО 
складення датку на цю важ– 

Під гас відвідин в УНС і „Свободі". Сидять (зліва): зас
тупник голови ФКУ і організаційний референт Богдан 
Тарнавеький, заст)іпник головного предсідника УНСоюзу 
Володимир Сохан, голова ФКУ мґр Степан Хемиг, го
ловний предеідник УНСоюзу Йосип Лигпгір, головний 
касир УНСоюзу і колишній скарбник ФКУ мгр Уляна 
Дягук та голова Комітету) ФКУ в Клівленді інж. Василь 

Лагошняк 

ясертвував 2000.00 дол.. а по– j в цих початках найбільш 
передньо зложив 680.00 дол. (активну участь брали мгр. 
ГГо одній тисячі долярів впла ' Уляна Дячук, теперішній 
тили (в дужках подаємо за– і головний касир УНСоюзу, 
гальку дотеперішню суму їх
ньої пожертви до ФКУ) інж. 
Богдан Чопко (3.000), Ми– 

бувши першим скарбником 
HOBOCTBOJK`HOTO тоді на збо
рах Союзу Українських Сту– 

хайло Колодій, Катерина і ідентськнх Товариств Амерн– 
Ру:'.я (2.000), інж. Василь І кн Фонду Катедри Україноз– 
Лагошияк (3.100). Мецената j навства. Мгр. Уляна Дячук , 
ми стали: Богдан Леме-!тоді ще студентка, була та– 
іпук, д-р Володимир Івано– І кож скарбником СУСТА. Ви

ливу і корисну справу під і вич і Василь Сікора. 
теперішню пору. С. декілька Обмінюючись інформаціл– 
прямих вплат пожертв, ми, думками і плянамн т о 
що їх жертводавці самочин-Ідо завершення Центру Укра– 
но передають до ФКУ. Між їнськнх Студій в Гарварді, 
ними знову кілька княжих представники Екзекутиви Ф– j багатьом її ентузіястам иере– 
пожертв. ;І-і^ Я. Мігаїїчук КУ. зокрема мґр. Степан Хе– творилось в те, що амернка– 
пожертвував знову 1000.00 мич, згвдували як тоді | нці та спостерігачі з інших 
долярів і враз з попередніми І могло вдаватись - майже | етнічних груп називають ,.у– 

дпигнена тоді ідея ^сраінсь– 
кнх студій в американсько
му університеті, після най– 
скромнішнх початків та ба
гатьох труднощів, завдяки 

вплатами досягнув КЮО.ОО безвиглядні початий а к т і краінським гарвардським 
дол. / ї -р Квген ОмельськнйІФКУ десять Р))Ківтрму \^?хЯ n W o M 
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Пінсько і політика 
У державах з демократичним устроєм, в якому всі 

члени уряду, в тому числі й міністер. чи секретар війсь
кових справ є цивільними людьми, збройні сили обмежені 
до ролі оборонця держави проти її зовнішнього ворога і 
виключені від активної політики. Конституційний голова 
держави. — в Америці президент, у Британії монарх - -
с головним командувачем збройних сил і призначав коман
дувачів окремих родів збройних сил. Президент Ніксон 
призначив, а Сенат затвердив недавнього головного ко
мандувача американських військ у В'єтнамі генерала 
Крейтона Абрамса на нового шефа штабу Армії, а на його 
заступника генерала Александра Гейга. дотеперішнього 
асистента Генрі Кіссінджера. його дорадника у військових 
справах. Вони обидва - - вихованці Академії у Вест Пойн– 
ті, але коли Крейтон Абрамс був бойовим військовиком, 
то Александер Гейг працював завжди у штабах і в остан
ніх роках спеціялізувався у справах військової ПОЛІТИКИ 
Америки та різних держав світу. 

Президент Ніксон ..перескочив" 253-ох генералів, 
старших вік.:м і стажем за 47-річноги генерала Александ
ра Гейга. обравши собі власне його на другий найвищий 
пост в Армії. З газетних інформації! виходить, що сталося 
це тому, що стоїмо напередодні поважних змін в Амери
ці й у світі, які вимагають власне військовика - політика. 
Отож, американська Армія мас перейти з принципу рекру– 
тації на принцип добровільної участи; паневропейська 
конференція безпеки мас відбуватись разом з переговора
ми про зменшення військ у Середущій Америці, що СТУКА
ЄТЬСЯ також тамошнього американського війська; недале
ке перемир'я у В'єтнамі, себто й формальне закінчення 
війни, впарі з яким мають вийти на волю американські 
аоєннополонені і мас рішитись доля американських баз у 
Тайленді (Сіамі), висуває цілу низку нових проблем. Для 
розв 'язання їх не треба бойового військовика, а треба та
кого, який поруч із са^ею високою військовою освітою мас 
знання політичних справ і зручність дипломата. 

Військо в Америці не грало ніколи провідної політич
ної ролі. Ллє Пентагон був. є і повинен залишатись заку– 
лісовою потугою, яка промовляє устами свого цивільного 
речника — секретаря оборони. Бо не можна легковажити 
чинника, від якого залежить безпека держави і народу. 

ІЦо м о ж у т ь запропонувати? 
Кожний день наближає нас до місяця грудня. Щ о ж 

тут особливого? - подумає читач. Нічого особливого, 
хібащо на вулицях американських міст з 'являться ..Діди 
Морози" з причепленими бородами й будуть рекламувати 
різні товари, а люди навперебій купуватимуть потрібне 
й непотрібне, готуючись до свят. 

Інакшими, цілковито інакшими очима дивляться на 
Майбутній грудень у СССР. не його понад 210 знедолених 
мільйонів осіб, а партійне керівництво. На грудень 1972 
іхжу ЦК КПСС призначив . .святкування" 50-ліття ство
рення Совстського Союзу. Москва мас причину святкува
ти круглу дату збереження Російської імперії у форм: 
СССР на цвинтарях незалежних держав України. Білору
си. Естонії, Латвії. Литви та ін. Але. зберігшії цілість ім
перії та поширивши її і на країнн-сателіти. шо Москві, 
як ..господар", може їм запропонувати і чим заімпонувати? 

Здасться, поневолювач не може заімпонувати понево
леному ніколи і нічим, хіба поневолений втратить свідо
мість. Тому ЦК КПСС намагається вбити свідомість поне
волених народів, закликаючи їх через газети, книжки, 
радіо, кіно б телевізію забути про минуле, забути про своє, 
рідке, а ..будувати комуністичне суспільство" - ттуїрнтн 
„совстськяй народ" на базі московської мови й культури. 
Проти цього йде боротьба, і найновіші арешти в Україні, 
в Естонії, у Литві засвідчують, ню боротьба наростає, а 
криваві події у червні в Диіиродзержинську в Україні не
мов знаменують майбутні події в чепвоній імперії. Тепер 
все зрозумілініими стають усмішки Брежнєва, Громика й 
інших у бік Заходу: Москва шукає допомоги для вряту
вання імперії від краху. Немов дійсно з Божого веління, 
в СССР. після великих урожаїв, цього року неврожай, і 
вже Москва закуповує в різних країнах хліб на велетен
ські суми, щоб бодай на „свято" 50-ліття не було голоду. 
ЩЬ ж після такого господарювання й прогресу може Мос
ква запропонувати своїм підлеглим? Відповідь на це пи
тання дала ..Радянська Україна" з 28 вересня великим 
закликом: ..Ударну працю - ювілеєві СССР!" 

Р. Бояиовськлй 

АМЕРИКАНЕЦЬ ПОБУДУЄ 
ГОТЕЛІ В СССР 

Власник найбільшого у 
світі готе.тевого підприємс
тва ,.Голідей 1нс. Інк.". Кі– 
монс Вілсин. відвідав СССР 

найкраще на приладжуванні 
постелі. Вона вчить кожну 
нову покоївку, а к за три 
хвилини познімати білизну 

для переговорів у справі по– І з ліжка і застелити свіжою. 
будови готелів. Майно Віл–! цотири рази на рік іис– 
сона обраховують на двісті j п е к т о р п 3 Мемфісу прнїж– 
мільнонів доларів. Вілсон. і д ж а і о Т Ь н а ревізію готелів, 
син бідних батьків, ще хлоп– І щ о б у с е б у л о п р н з н а н в за
чином для прожитку "Р1,Да-1 довільним, мусять бути вн– 
вав біля кінотеатрів смаже– j к о н а н і в с і в , І М О ги . яких є ці
ну кукурудзу (папкорн - к о - | л а т и с я ч к а ! Знайдений в у– 
кошки) . Що його життьовий мивальні волос або брак туа– 
шлях пізніше йшов усе вго– | л е т н о г о паперу зменшить до– 
ру та вгору, завдячував ; с к и н а л і с т ь г о т е л ю н а 2 Q Т О -
Вілсон своєму революційно. , Ч ) К п л я м а на килимі - на 
му помислові. Свій знамени–; з и т о ч о К . Якщо призбирасть– 
тий помисел хоче він пода– с я 850 ТОчок недомагання, 
ти и совстам. власника готелю остеріга

н а західнііі півкулі Віл- ; Ю Т і / ; п 0 ч о т и р ь о х тижнях 
сон є тепер власником 1405 щ с р а з п е р е В о д я т ь контро– 
готелів із 300.000 подві.й-;ліо- К о л н ж інспектори не 
них вибагливих л і ж о к.; С Т І 1 е р д л т ь покращання, дн– 
Иого підприємство сягає відj ! )ЄКЦ1Я в Мемфісі викреслює 
міста Мемфісу (стейт Т е н е - ; т а к и й г о т е Л ь і з членства 
сі), його головної к в а т н р и , І к о а и Є р В у 
аж до Мюнхену, в Баварії ` 
Побільшування цього готе– і Більше як тридцять парт– 
левого ланцюга не знає т ' 1 ' і в иусши з а останніх 
меж. Кожного третього дня К 1 Л Ь К Н 1 І Ж Ш з н я т н с в ш 

постас новий Голідей Ін; К0- шильди -^ОЛІдай Ін". Такі 
жної півгодини споруджу о у В О р і В И М 0 Г Д Л О б р Є В Т О В К ' 
ють одну кімнату мачують у голови готелевим 

Тридцять років тому В і л - І ш е Ф а м - к о л н в о н н " Р " 3 4 0 ' 
сон (йому тепер малошо не і ̂ н т ь ДО Мемфісу, щоб склас– 
шістдесят л іт ) . колишній І т и обов'язковий іспит, 
продавець смаженої кукуру– j В такому вишколенні ві– 
дзн. збагачувався як буді–! зьмуть участь також совст– 
оельний підприємець. Потім ; ські громадяни, якщо Вілсо– 
стторнв новий тип родин– і нові вдасться переконати со– 
них готелів, до яких радо | встське готелеве управління, 
приймають дітей і собак. Є що його популярні готелі це 
гам л іжечка для немовлят і найкращий тип для турис– 
і іклувальннць, кольорові те– тів. 
тевізори. буди і скриньки „ . л, 

- - - Під час переговорів у Мо– 
тля собак, плавальні басен– 
ви. Літи до дванадцятого ! с к в і Вигссш запропонував 
тюку життя мешкають без-Jвеличезну сітку готелів, 
їлатно. Майже всю готелеву і Згідно з його планом иай– 
ибстанову, зокрема бари. І більші готелі треба побуду– 
"поруджує Вілсон у власних 
підприємствах. 

Під час першої світової 
війни Вілсон був летуном і І д а л о - в ж е совстам також ..Ін– 

тер - Контінентел Готел Кор– 

ватн на окраїнах Москви та 
в її центрі. Свої оферти по– 

з своєму готелевому КЛЮОІ 
має він різні летунські па
м'ятки з тієї війни, зокрема 

порейшен" і ..Гілтон Інтер– 
нешенел Коми." Вонн внма– 

портрет німецького летуна– га б ш т е л і в 
: ероя Манфреда Ріхтгофе– \' 
н а т а м а г н е т о ф о н н і т а с ь м н і з ! 0 У л а в американських ру– 
лапнеаннм на них шумом Нах. Зате Вілсон зробив ве– 
літаків. що прилітають І від– І л и к і поступки, але які са– 
літають і м е - цього він не хоче виявн– 
` Цей готелевий ланцюг j г и 3 0 Г л а д У н а конкурентів, 
розвивається так скоро зав
дяки т. зв. концесійній сис– J гя 

темі. Вілсон, який носить! 
краватки з написом ,,Іт с є 
вандерфул ьорлд", знайшов 
у ДВАДЦЯТЬОХ західніх краї– і 
нах Евіх)пи мультнмільйоне– І у м . Сосннці на Чернігів– 
рів. які приступили ДО ЙОГОІщ„ні. звідки походить ви– 
знаменито зорганізованого j датний український кіноре– 

^ підприємства. Вонн уклада– жисер Олександер Довжен– 
|ють із Вілсоном угоди. я к і | К о . відкрили в Музеї ім. О 
дають їм право будувати й | Довженка кінозалю. де по– 
уладжувати готелі на основі! назують фільми його випус– 
Вілсоновогл проекту з шиль-!ку . або ж фільми про нього. 
дом ..Голідей Ін". і Відвідувачі можуть також 

У Західній Німеччині с : прослухати з магнетофон– 

МУЗЕП О. ДОВЖЕНКА 

В. Завітневич 

ГАРМОНІЙНИЙ ТАЛАНТ 
(З нагоди концерту, ирисаячеиого нам'яті Олександра 

Кошнця) 
ВСТУП кого і в Київському оперо 

вому театрі. В. часи націо– 

| вже вісім вілсошвських готе
лів. На збудування їх дістав 

(концесію на всю Баварію 

ного запису промову О. Дов
женка на другому з'їзді пи
сьменників СССР. найбільш 

І авґсбурзький п р о давець витриману в партійному ду– 
j сільськогосподарських ма- |с і . У кінозаш демонструють 
шин і будівельний фінансист такі кінофільми О. Довжен– 
ІПніценбавмер. За світляний ; ка. як „Земля". „Аерлград", 

і напис на фронті готелю му-j ..Арсенал". ..Поема про мо– 
;сить партнер платити місяч-jpe". але заборонено й нпда– 
j но сто марок, а крім того сто! лі показ кінофільму ,.Звени– 
ідолярів за кожне умеблю– і гора", де частково зображу
вання кімнати та 3 відс. за j но праісторичне минуле Ук– 

\ біжучнй патент від усіх пріг– | раїни та боротьбу між боль– 
Ібутків із вннаймлення кім– j шевиками н Армією УНР 
нат. j Гол. Отамана Снмона Пет– 

j Пані ДжОН Отто знається j люрн. 

Чудом збережена і в душі 
українського народу через 
віки неволі донесена до на
ших днів висока культура 
Київської Руси, - в XIX 
столітті буйним цвітом роз
цвіла. В галузі мистецтва, в 
творчості духа український 
народ виявив надзвичайну 
силу, створивши в жахливих 
умовах соціально - еконо
мічного гніту і національної 
безправности прекрасну лі
тературу, оригінальний жи
вопис і чудову музику, якою 
зачарував увесь світ. Хоч і 
замкнені були уста, при
боркані були крила живо
творчого духа українського 
народу, та прибої житейсь
кої української стихії явля
ли на світ Божий все нові 
сили великих мнетців слова, 
фарб і звуків. 

Геній Т. Шевченка — дос– 
томенний вияв духа, розуму 
і дум українського народу і 
слідом за ним глибокий лі
рик і творець' героїчно-пат– 
ріотнчної музичної кляснкн 
Микола Лисенко — немерк
нучі зорі на українському 
небосхилі. За ними йде ве
ликий ряд діячів українсь
кої культури: І. Франко, Л. 
Українка. М. Старнцький. 
М. Кропивннцький, брати 
Тобілевичі, Ф. Колесса, М. 
Леонтович. К. Стеценко, С. 
Людкевнч. а серед них тита
нічна постать О. Кошиця. 
незабутній пам'яті якого три 
визначніші українські хори: 
іаслужена капеля „Думка", 
дівочий хор Осередку СУМА 
..Жайворонки" — наша ра
дість і надія, та славнозвіс
ний чоловічий хор „Проме– 
тей" із Філадельфії готують 
складений із творів О. Ко
шнця концерт. Цей концерт 
відбудеться в неділю 19 лис
топада ц. р. в Гантер Коле
джі. 

БІОГРАФІЧНІ ДАНІ 

Олександер А н т оновнч 
Кошнць народився 12 верес
ня 1875 року в священнчій 
родцні с. Тарасівни, Звени
городського повіту на Київ
щині. Освіту загальну й бо
гословську одержав у Богу– 
славській бурсі. Київській 
духовній семінарії і в Київ
ській Духовній Академії, му
зичну освіту - - в Київській 
школі М. Лисенка з курсу 
композиції проф. Г. Любо-
мирського. Щ е бувши сту
дентом Духовної Академії 
О. Кошнць вславився як 
знаменитий диригент акаде
мічного хору Богоявленсь– 
кого Братського монастиря, 

і співом якого захоплювався 
1 увесь православний Київ. 

Закінчивши науку в Ака
демії. О. Кошиць був деякий 
час учителем історії в гімна
зіях м. Ставрополя і Тифлі
су на Кавказі, а з 1904 ро
ку напостійно оселився в 
Києві і віддався музичній та 
педагогічній д і я л ьності: 
вчителював по різних серед
ніх школах Києва і диригу
вав хорами, серед яких про
славлений був хор Київсько
го університету і Вищих Жі
ночих Курсів; деякий час 
був капельмайстром в укра
їнському театрі М. Садовсь– 

нального відродження Укра
їни О. Кошиць очолив му
зичний відділ у Міністерстві 
освіти, з доручення якого 
разом із К. Стеценком зорга
нізував Українську Респуб
ліканську Капелю і 1919 ро
ку виїхав з нею за кордон. 
Концерти Капелі по різних 
країнах Европи й Америки 
принесли невмирущу славу 
українській пісні і її тала
новитому виконавцеві О. Ко– 
шицеві. В 1926 році О. Ко
шнць поселився в Ню Нор
ку, де багато працював над 
вихованням хорових дири
гентів. Іноді 0 . Кошиць ви
їжджав до Канади, до Вінні
пегу, читати лекції на Літ
ніх Освітніх Курсах. Після 
цих курсів влітку 1944 року 
несподівано захворів і по
мер 21 вересня 1944 року у 
Вінніпегу, де й поховано йо
го в мавзолеї Вінніпегу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОС

Т І ! О. КОШИЦЯ 

В особі О. Кошиця Украї
на втратила талановитого 
диригента, композитора і ет
нографа. В двох останніх 
ділянках українського мис
тецтва він був визначним ді
ячем, і в кожній із них зай
няв поважне місце, але як 
хоровий диригент був непе– 
ревершений: він перший у 
блискучій плеяді видатних 
українських диригентів - ін
терпретаторів у к р аїнської 
пісенної творчостн, осново
положників київської школи 
хорового виконання її. перед 
цілим світом показав неви
черпне багатство мистець
ких творчих засобів україн
ського народу і прославив у 
віках його пісню. 

Рецензії видатних захід– 
ньоевропейських музичних 
критиків на концерти Укра
їнської Республіканської Ка
пелі в Чехо - Словаччині. 
Австрії. Швайцарії. Франції, 
Бельгії, ГОЛЛАНДІЇ, Англії, 
Німеччині, Польщі, Еспанії, 
— в один голос дали високу 
оцінку українській Капелі і 
відзначили талант її дири
гента О. Кошиця. „Нема на 
світі нікого іншого, хто б у 
такій високій майстерній мі
рі, як Кошнць, посідав мис
тецтво трактувати хор, як 
музичний інструмент або ор
кестру, з якої він з безмеж
ним артизмом уміє видобути 
всі звукові проміння", — 
писала швейцарська газета 
,,Basler Anzeiger" 14 жовтня 
1919 року. 

Прикро признаватися, що 
чужинці перші визнали ви
соку культуру українського 
хорового співу: „Перед вій
ною Україна була раєм на
родної пісні. Ніде більше, як 
там, народ зберіг дорогоцін
ну здібність музично вислов
лювати свої почуття най
більш інтимні, найбільш ні
жні, і це пояснює, чому в цій 
далекій країні такий чудо
вий хоровий спів" (Demain 
Brnxelles) . Ті ж таки чужин
ці перші по заслузі назвали 
О. Кошнця талановитим ди
ригентом - виконавцем ук
раїнської пісні. 

(Зпкінгення на гтор. 3-ій) 

Любов Коленська 

ДОБРИЙ ПОЧИН. 
З кожним роком на емі

грації появляються нові пи
сьменники ft нові книжки, 
не зважаючи на те, що твор
ці нашої літератури в своїй 
більшості зайняті цілоден
ною працею на прожиток, 
не кажучи вже про те, що 
кошти видання книжки — 
величезні. І на тій дорозі, 
що її переходить українська 
книжка — її написання і ви
дання - - кольпортаж най– 
слабша ланка. 

Різними способами автори 
стараються розпродати свої 
книжки, деякі розсилають їх 
на приватні адреси (з цього 
велика частина їм не зверта– 
сться), віддають до книга
рень з великим опустом, ре
кламують в газетах або по
ширюють на літературних 
вечорах, з'їздах та конвен
ціях. 

На одному з'їзді оглядаю 
українську виставку. Орга
нізатори подбали, щоб все 
виглядало як слід: вишива
ні рушники на стіні, квіти в 
глечиках і книжки, згрупо
вані в естетичному порядку 
— барв і величин. І от наб
лижається шановна публіка. 
Оглядають, к о м є нтують 
книжки зовсім як на випро– 
дажі в „Мейсіс". І книжки 
поволі затрачують свій пер
вісний вигляд, а стіл, на я– 
кому вонн лежать, уподіб
нюється до базарної ятки а 
розкошланою яриною. 

Підходить жінка, сп'яніла 
на цьому інтелектуальному 
пнрі і... тістечком залишає 
на одній із книжок масну 
пляму. Якийсь чолов'яга на
рікає: ..А чому ви нічого із 
спорту не масте або чогось 
легкого до читання, щоб по
тім приємно спалося?".. . А 
одна громадянка витягає з 
купи тонюсеньку книжечку. 
„Візьму оцю куховарську, — 
каже, — може придасться". 
За останніми приписами мо
ди Діора елегантно зодягне
на дама, не звертаючи ува
ги на зміст книжок, вибирає 
найдешевшу, ще й нарікає: 
..І як можна брати такі ви
сокі ціни?" — Щ е й вима
гає, щоб книжку запакува
ли, бо як же вона її нести
ме? 

Тому треба щиро привіта
ти почин, який скріплює оту 
кольпортажну ланку літера
турного життя і причиня
ється до популяризації та 
розповсюджування книжки. 
Саме тепер минає рік, як 
створилося в Торонті Това
риство ,,Кннго-Клюб", яке 
вже начислюе 250 членів. 
Управа цього Товариства 
вклала багато зусиль і ор
ганізаційного хисту, щоб по
ширити членську сітку по 
містах Канади і Америки, а 
то й в діяспорі. Розростаєть
ся засяг її праці і тим самим 
облегшусться кольпортаж і 
уможливлюється видання 
чергових літературних тво
рів. Читацька публіка зав
дяки цьому Товариству мас 
нагоду знайомитися із нови
ми літературними надбання
ми, а письменники дістають 
живий стимул для своєї 
творчости, знаючи, що ма
ють своєрідну опіку, що 
хтось дбає про них. Завдяки 
цьому Товариству письмен
ник, написавши книжку, не 
мусить ставати кольпорте– 

- - - - - - ^ И – і -

Оксана Бризгуп-Соколик 

| ОЛЕКСАНДЕР МИШУГА і 
У 5 0 - Л І Т Т Я З Д Н И С М Е Р Т И 

L'9-rn вересня 1922 Р– буві 
великий і сумний день в Му
зичному інституті ім. М. Ли
сенка у Львові. Куп сумний 
день по цілій Україні. Музн-І 
чини Інститут прощав свого j 
опікуна і добродія: у Львові 
відбувався величавий похо– 
ррН Олександра Мншуги. ті– j 
ло якого звідти повезли до j 
його родинного села Нового і 
Внткова на вічний спочинок, j 

Щ е так недавно европей–! 
ська музична критика спі– І 
вала оди покійному: 

Його виступ можна 
вважати за справжній ше
девр бел ь канта . . . ( „Праґер 
Абендблят". 14 липня 1887 
Р–). 

Прекрасний артист, я– 
кий володів всіма даними. 

необхідними для співака: 
голосом, умінням співати, я– 
сною дикцією, досвідом на 
СЦЄНІ. продуманістю вико
нання . . . ” ( „Петербургская 
Газета" . 21 жовтня 1905 p.") 

Словом, це справжнії! 
артист, якого завжди слуха
єш і на якого дивишся з пов
ним задоволенням" („Русь". 
22 жовтня 1905 p.) . 

Зокрема дві партії і 
досі не знайшли на польсь
кій сцені рівного йому вико
навця. Це - Понтек з „Галь
ки" і Стефан зі ..Страшного 
Двору'1 . . ( Краків. Юзеф 
Райсс), 

Такого п р є к расного 
Фавста кияни давно вже не 
бачили . . ” („Киевское Сло
во", б вересня 1895 p . ) . 

Співак належить до 
тих тенорів, з якими кожна 
опера мусить рахуватися. . .” 
(,,НОЙЄС Вінер Таґеблят" . 6 
лютого 1885 p.) . 

а зацікавлення пуб
ліки гостем виявилося як і 
раніше в тому, що всі місця 
в театрі - 3 000! - були 
продані до єдиного!..." (,.Но– 
йес Вінер Тагеблят". 11-го 
лютого 1885 p.) . 

Хто ж цей артист? Що то 
за співак, якого запрошува
ли всі європейські опери, я– 
кому підносили лаврові він
ки, якого вітали оваціями, 
ім'я якого було прикрасою 
славних театрів Риму. Пари
жу. Берліну, Лондону , . . Він 

це Олксандер Мишуга. 
Оперовнй співак с ч і т ово– 
слави, педагог, патріот. І хоі-
він жив і творив не дуже 
давно, малошо знаємо зг 
нього сьогодні . . 

Олександер Мишуга наро
дився 20 червня 1853 р. в се
лі Попий Витків на Львівщи
ні. Був наймолодшим з п'я
тьох дітей. Дуже рано втра
тив матір, і життя з мачухою 
в бідній родині не було ра
дісне. Батько його, Пилип 
(звідки і мистецьке псевдо 

Філіпиі) любив співати і нав
чив своїх дітей багато пісень. 

14-літнім хлопцем пішов 
Олександер з батьком до 
Львова на храмове СВЯТО. В 
Святоюрському соборі хлоп
чик гарно співав і звернув 
на себе увагу регента Мики
ти Гетмана. За згодою бать
ка пін узяв Олександра до 
дяківської бурси. Тут Олек
сандер робив швидкий пос
туп і співав у церкві як со– 
ліст-сбпрано. 

Однак, він хотів учитися, 
далі і пішов до гімназії, а по
тім до учительської семінарії. 
Ці роки, роки голоду, холо
ду і безмежної нужди в спо
гадах Мншуги були найтяж
чими в його житті. Одне ба
жання вчитися тримало йо
го при силі. Жадоба знання 
перемогла всі перешкоди. 

Олександер Мишуга зачи
нає учителювати. О д н а к, 
кляси. порозкндувані по рі
зних кінцях міста, виклика
ють полику пгому. і він при
свячуй ввесь спій час науці 
співу у проф. Валерія Внсо– 
цького. Цей знаменитий бас 
сам виступав з великим ус
піхом па оперовнх сценах, 
головно в Італії. Його слав

ними учнями були також 
Соломія Крушельннцька, А– 
дам Дідур і інші. 

Науку в Львівській кон
серваторії Мишуга закінчує 
1880 р. і дебютує в опері Мо– 
нюшка „Страшний Двір". а 
після того виїздить до Італії. 

Тут починаються новий 
етап навчання. Крім співу 
вивчає Мишуга мови, а во
лодів він десятьма! Прочи
тує десятки книг :' естетики, 
мистецтва, історії, літерату
ри. Студіює також анатомію, 
психологію, фізіологію, пе
дагогіку, логіку. Вивчає но
ві опери, знайомиться з різ
ними стилями в музиці. Спі
вав головні тенорові^ролі в 
40 операх сімома мовами: у– 
країнською, н і м е ц ь кою. 
французькою, і т а лійською. 
польською, російською та 
шведською. 

Нарешті по невтомній пра
ці приходить успіх: Мишуга 
дебютуй в опері „М а р т а" 
Фльотова п місті Форлі у 18-
83 р. Успіх колосальний -
перед ним відкрилися опери 
Мїлляну, Ніцци. Ф л о р е н 
ц і ї . . -

І Львів, що слідкував за 
його працею, запропонував 

йому перший контракт на 
сезон 1883-84 р. Мишуга сво
їм співом і грою захоплює 
з першого ж виступу гляда
чів ! 

У 1884 р. Мншугу запро
шують співати у Варшаві. І 
там починається слава ман
дрівного артиста: В і д є нь. 
Берлін. Париж, Прага, Лон
дон, Петербург, Київ.. . Всю
ди успіхи, всюди оваці ї . . . 

Однак, ніщо не змінило О. 
Мншугу - людину. Зали
шається скромним, з високи
ми вимогами до себе, завжди 
бажаючи ліпшого. Залиша
ється сином свого народу, я– 
кий і матеріально підтримую 
ціле своє життя. Жертвує на 
Академічну Руську гімна
зію, учнів Львівської учи
тельської семінарії, погоріль
ців села Польового, ремісни
чу бурсу. Наукове Товарист
во ім. Шевченка. Т-во „По
міч Молодіжі". фонд Фран
ка, медичну санаторію. Ру
ську захоронку. „Просвіту", 
київську газету „Раду" . . . 
А скільки його пожертв не
знаних? Скільки було від 
безіменного жертводавця"? 
В заповіті увесь свій маєток 
дарує Мишуга Музичному 

Інститутові ім. Л и с е н к а у 
Львові. 

Як не прикро, але й досі 
не вдалося знайти грамо
фонних записів голосу Мн
шуги. Не залишив пам'ятки 
для нас. Є тільки дві платів
ки в приватних колекціях в 
Україні, і записи ті не най
ліпшої якости. 

Документи, листи, спога
ди, поезії розгубилися, тіль
ки мала кількість є в деяких 
музеях в Україні та в нашій 
„Свободі", куди їх передай 
сл. п. Лука Мишуга. племін
ник і вихованець співака. 
Одне, що залишилося, це 
спогади очевидців та учнів, 
які вносять багато світла у 
життя мистця, що майже все 
своє життя пробув на чужи
ні, де й помер 9 березня 19-
22 р. 

Однак, останнім прохан
ням Мншуги було, щоб похо
вали його під липами Внтко
ва. І це сталося 29 вересня 
1922 р. 

Книжка, присвячена цьому 
великому співакові, вийшла 
друком у Києві 1971 р. під 
назвою „Олександер Мишу
га, Спомини, Матеріяли, Лп– 
(Закінеення на S-ій crop.) 

ром, розпитуватись, бігаючи 
по книгарнях\ л 

В малярстві справа збуту 
образів легша, бо люди ку
пують образи я е тільки то
му, що вони заслуговують 
на увагу, але' часто з огля
ду на популярність мистця. 
До того' ж за 'деякий час, 
відпродавши образ, можна 
на ньому заробити. У декого 
з наших людей уже немас 
місця на стінах, щоб повіси
ти картину, але вонн далі 
купують і складають їх... у 
підвалі, чекаючи на відпо
відну пору. Очевидно, що 
купують образи тільки виз
наних публікою мнетців, а 
ті, що ще слави не здобули, 
чекають у черз”і̂  

Селективний комітет Т-ва 
,,Книго-Клюб" переводить 
конкурси, на яких визначає, 
котрі твори треба пустити в 
світ. Розсилаючи книжки 
своїм членам, „Книго-Клюб" 
водночас розсилає різно
барвні, на твердому папері 
„Повідомлення" - рецензії". 
Це ^літературні - інформації 
про книжки, що їх відзначи
ло жюрі. Пишуть їх мгр Ро– 
ма Пікуляк. проф. Д. Струк 
і проф. Юрій ` Левнцький. З 
часом члени „Книго-Клюбу" 
одержать каталог п р є мій, 
який уже підпотовлясться. 

Т-во „Книго-Клюб", вра
ховуючи його дотеперішню 
діяльність, насправді стає 
важливою ланкою літера
турної праці. Воно рішучо 
заслуговує на, увагу, бо діє 
в користь усієї нашої грома
ди й утривалюс т а розбудо
вує українську культуру 
шляхом підтримки письмен
ників. У першій мірі цим То
вариством повинні заінтере
суватися таки самі письмен
ники, навіть заради свого о– 
собистого інтересу. Вписую
чись до „Книго-Клюбу" й 
купуючи книжки товаришів 
пера, вони нікому іншому, 
Як собі, промощують дорогу, 
забезпечують літературі тяг– 
лість. Членами ' Цього това
риства повинні ставати й всі 
ті громадяни, яким дорогі 
наша літературна творчість 
і культура, які Думають не 
тільки про власне збагачу
вання. 

„Книго-Клюб", покищо, є 
малим острівцем, скромним 
бастіоном нашої культури. 
Але він може! і мусить роз
ростися в духовий і фінансо
вий сильний потенціал, колн 
знайде ширше. г заінтересу– 
вання української спільноти. 

Лист до редакції' 

Н А Р Е Ш Т І ПРОЛУНАЛО 

Прочитав у Вашому цін
ному часописі' звернення 
під заголовком „Якщо не за
говоримо ми, то заговорить 
каміння!" Вітаю Вас за цей 
історичний крок в сумний 
час, коли наша еміграція 
так низько впала, огорнута 
„відлигою", бо їдуть на від
відини до краю навіть такі 
люди, які працювали за нім
ців, як поліцаї Чи старости, 
яких там чека'с1 'кГБ: „Ага, 
приїхав! Чому 'Ж'ти збрехав 
і не зазначив і анкеті, що 
був поліцаєм чи старостою?" 
— От і попав поліцай і му
сить ставати на коліна пе
ред КГБістом і обіцяти щиро 
служити для еовстської вла
ди і доносити про все, чого 
К Ґ Б вимагає. Тоді йому ту 
провину „подарують", але в 
закладі залишають його рід
ню, до якої він приїхав на 
відвідини. А декому дове
лось дати хабаря і в 1000 
долярів, аби тільки випусти
ли. 

Так ось яка „відлига" по
стала для еміграції! 

У совстській і -пресі читає
мо, шо викрито ^десь там на 
Україні 5 німецьких кола
борантів, їх усіх засуджено 
на страту або на досмертлу 
тяжку працю на/Сибіру. 

Чи про це XTO`подумав? 
Тож ще раз Ьітаю Ваше 

звернення до нашого грома
дянства. (. ч. 

Щ е хочу прнцадати. що 
в соввтських - концтаборах 
перебувають під цю пору 
тисячі й тисячі невинно за
суджених людей, , як також 
можна було б - "пригадати, 
що штучним голодом заму
чила Москва коло 10.000.000 
та замордувала по катівнях 
понад 20,000.000 людей. 

Торонто 
Ф. Слобідський 
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Отець Богдан Смик 

спершу, коротко зупинився 
в Берліні, працюючи в кан
целярії Апостольського Ві– 
зитатора на Німеччину о. 
Петра Вергуна, який корот
ко перед большевицькою об
логою Берліну вислав ного 
з родиною до Зайфельду в 
Тюрінгії, д езастав його кі
нець 2-ої світової війни. Звід
сіль — по випровадженні у– 
сіх наших втікачів далі на 
захід — майже останній пе
реїхав до Бамберґу в Бава
рії, звідкіля о. Н. Волконсь
кий покликав його на стано– 
виїце фінансового референта 
до Візнтатури в Мюнхені. По 
створенні таборів для пере
міщених осіб став парохои 
таборян у Міттенвальді, звід
ки виїхав на дальшу емігра
цію до ЗСА, прибувши до 
родини дякоучнтеля Иосифа 
Заяця у Сиракюзах, Н. И. 
15 травня 1950 року. 

Взимі 1950 - 51 pp. душпа– 
стнрював коротко в Мідлпо– 
рті, Пен., а навесні Преосв. 
Кир Константнн Богачевсь– 
кин призначив його сотруд– 
ннком у Сиракюзах та рів
ночасно управителем діяце– 
зіяльної вакаційної оселі у 
Стретфорді, Н. И,, що її він 
провадив а ж до часу органі
зації пластових таборів в ін
ших місцях у 1956 році. 

Першого травня 1952 став 
парохом малої і нової пара
фії в Ютиці, заснованої що
йно в попередньому році — 
з першим парохом о. Іваном 
Прокоповичем. Щ е п е р е д 
формальним оснуванням цієї 
парафії дущпастирював уже 
тут о. ради. Савин Дурбак, 
а пізніше співпастирювали з 

ги Божого Митрополита Ан– І Отцем Ювілятом його батько 
дрея у митрополичій свято– бл. п. о. ради. Петро Смик 
юрський палаті. 

Перед висвяченням одру 

НА СЛУЖБІ БОГОВІ Й УКРАЇНІ 
(З нагоди Зо-ліття ,лушпастнрства о. Богдана Смика) 

Українська католицька па
рафія св. Володимира Вели
кого в Ютиці, Н. И„ відзна
чить у неділю, 29 жовтня ц. 
р. о 4-ій год. по пол. благо– 
дарною Св. Літургією, а по 
ній святочною вечерею та 
мистецькою програмою у 
власній авдиторії при Ко
тедж пл., 35-річчя священст– 
ва свого довголітнього паро– 
ха - о. Богдана Смика. 

Ц і ' ювілейні святкування 
напевно вийдуть поза рамці 
місцевої імпрези, бо особа 
цього заслуженого Ювілята 
— щедрого сівача Божого 
Слова і невтомного орача 
народної ниви — відома се
ред широких кіл нашо г о 
громадянства. 

Ювілят протягом цілого 
життя ділився із своїм гро
мадянством численними та
лантами, що ними обдарував 
його Господь: високим вро
дженим інтелектом, своєю 
глибокою теологічною і за
гальною освітою, здобутою 
від таких великих учителів, 
як Слуга Божий Митропо
лит Андрей та Ісповідник Ві
ри Верховний Архієпископ 
ИосИф, любов'ю до рідної 
Церкви і Народу та прик
ладним сповнюванням обо
в'язків душпастиря, грома
дянина і батька родини, сво
їми організаційними здібнос
тями та беззастережною лю
бов'ю' до нашої молоді. 

Отець Богдан Смик наро
дився 6 травня 1912 р. в се
лі Конкольннках. Рогатннсь– 
кого повіту, в родині о. Пет
ра і Ростислави з Кузелів. 
Через матір споріднений із 
родом Лепких, шо його реп
резентативні постаті в осо
бах повістяра і поета Богда
на та композитора Лева, ви
ростав він у глибоко патріо
тичній.родині та серед чарів
ної краси природи Золотого 
Поділля. Народну освіту за
кінчив у с. Жовчеві, де його 
батько був довголітнім паро
хом. а середню в українсь
ких гімназіях у Станиславо– 
ві. Рогатині та Малій Семі
нарії у Львові іспитом зрі– 
лостй у 1930 році. 

Теологію студіював у Льві
вській Богословській Акаде
мії - ' і 12 грудня 1937 р. 
прийняв свячення із р у к 
Преосв. Кир Івана Бучка, те
пер Архиєпископа - сеньйора. 
Владики Сингальців із осід
ком у Римі. - у прияві Слу– 

Відділи УНС стейту Коннектинат відбули 
організаційні наради 

Слово на сторожі 

жився із Володимнрою. доч
кою бл. п. о. Якова Заяця. 
колишнього диригента хору 
богословів у Львові та відо
мого композитора релігійних 
і церковних пісень. 

Перше душпастнрське при
значення на становищі сот– 
рудника одержав у великій 
збірній, парафії із трьома це
рквами і п'ятьма школами — 
Добромірка, Гощани - Лозів– 
ка - Обудівка - Чагарі Збара– 
жські. По смерті пароха о. 
Льва Юрчинського залиши
вся адміністратором цієї ве
ликої збірної парафії а ж до 
виїзду на еміграцію з причи
ни большевицької інвазії. 

На європейській еміграції. 

Балетна Школа 
РОМИ 

ПРИЙМИ– 
БОТАЧЕВСЬНОЇ 

62 St. Marks PI., N.V.C. 
(між 2-1 свеню) 

Увага! ХЛОПЦІ! 
КУРО НАРОДНИХ та 

ХАРАКТЕРНИХ 
ТАНКІВ 

для хлогацв. 
Перша лекція 

СУБОТА ; 
2Ьго жовтня if. p. І 

гад. 11:30 р. 
Інформації телефонічної 

(212) в77-7Ш 

та бл. п. о. Ярослав Княги– 
ннцькнй і ше досі співдуш– 
пастнрюс о. Иосиф Лукаше– 
внч. Перед 3 ' j роками о. 
Богдан перейняв ше й заві
дування сусідньою парафісю 
у Ром, Н. И. 

Це вже 21-ий рік зі свого 
35-літнього д у ш пастирства 
служить о. Ювілят своїй пат 
рафії і громаді. За цей час 
сплачено довг на будинку 
парафіяльної церкви, закуп
лено цвинтар з парком, па
рафіяльний дім, дві площі 
до паркування, в 1964 році 
відбудовано модерну авдито– 
рію за чверть мільйона до
ларів і кошти цієї будо в и 
вповні сплачено, а три роки 
тому куплено площу під бу
дову нової церкви. 

Впарі з цими матеріяль– 
ними надбаннями, які є пе
редусім надбаннями жертве– 
нної громади, особистими за
слугами о. Ювілята с вдер
жання цісї парафії у вірнос
ті нашим обрядовим тради
ціям, із святами за Юліянсь– 
кнм календарем та впрова
дженням тільки української 
живої мови у церковні від
прави включно, чим ця взір
цева парафія відзначається 
серед небагатьох наших па
рафій у ЗСА, бо о. Ювілят 
глибоко розуміє, що україн
ська церква й українська мо
ва зможуть зберегти нас від 
цілковитої денаціоналізації. 

Отець Ювілят бере живу 
участь у життю своєї грома
ди, у всіх її організаціях та 
імпрезах, до яких сам враз 
зі своєю дружиною докладає 
багато своєї постійної праці. 
Належить теж до багатьох 
наших центральних органі
зацій, а між ними з цілою 
своєю родиною до Українсь
кого Народного Союзу і був 
делегатом на останніх двох 
Конвенціях, на яких уже 
двічі сповняв обов'язки го
лови Виборчо! Комісії. 

Від самого початку наших 

(Закінчення 
на Нову Англію в особі д-ра 
Михайла Сцігуровича, при 
чому закликав всіх до друж
ньої співпраці з ним. 

Д-р Снігуровнч в своїй до
повіді говорив про завдання 
його праці на новому пості 
в ролі обласного організато
ра, при чому запевнив всіх, 
що буде служити їм своїм 
званням та допомогою секре
тарям. 

В дискусії після доповідей 
брали участь днр. Гомотюк, 
пп. Мусій, Олійник, Василен– 
ко, Романншнн, Фіцик, Доб– 
чанський і Мельник. Всі за
певнили д-ра Снігуровича, 
Що будуть співпрацювати з 
ним як обласним організато
ром, а при тому подали дея
кі свої поради. Щоб заохо
тити д-ра Снігуровича до 
праці, С. Гавриш повідомив. 

з 1-ої crop.) 
що секретарі зложили на йо
го руки 18 аплікацій нових 
членів, забезпечених на су
му 58 500 дол. Тими секрета
рями були: секретар 387 Від
ділу Василь Олійник дав 10 
аплікацій на суму 34 000 до
ларів, секретар 101 Відділу 
Іван Гулич дав 4 аплікації 
на суму 22 000 дол. і секре
тар 54 Відділу Василь Доб– 
чавський дав 4 аплікації на 
суму 3 500 дсл. 

На закінчення нарад злу
чених Округ Коннектнкат та 
Лудлов відбулась гостина, 
під час якої нагороджено 20 
дітей грамотами забезпечен
ня по 1 000 дол. в класі П-20. 
звільнених від плачення 
вкладок за перший рік. Го
стину приготовили члени у– 
правв 277 Відділу днр. Ев– 
стахій Гомотюк, Володимир 
Васнленко і Тиміш Мельник. 

Округа УНС в Боффало змагається 
за успіх 

(Закінчення з 1-ої стор.) 
ня якнайбільшого числа ук
раїнських родин. Він вказав 
Окружній Управі її головне 
завдання: допомогти слаб
шим Відділам, а всі Відділи 
закликав до тісної співпраці 
з ним та проф. Бережниць– 
ким. Цей останній поділився 
з приявними своїми перши
ми враженнями з праці для 
УНСоюзу й з контактів з 
секретарями та іншими уря
довцями Відділів. Він намі
тив плян своєї праці на те– 
рені Округи, передумовою 
успіху якої буде, за його 
словами, тісна співпраця з 
Відділами. Він вимагав по
ширення ,,Свободи", як голо
вного джерела інформацін 
про УНСоюз та його працю 
зокрема в ділянці забезпе
чення. Також пропону
вав вшанувати громадських 
союзовнх діячів, що заохо
тить молодших їх насліду
вати і заступити. В оживле

ній дискусії взяли участь 
мґр. Іван Гаврилюк, інж. 
Богдан Пашковський, Бог
дан Дусанівський, п. Марія 
Гаравус н інші. Дискусія об
няла широкий засяг союзо
внх і громадських справ, 
але домінувала нагляча пот
реба активізації Відділів та 
заставлення їх до виконання 
цьогорічного завдання то 
вже в найближчих тижнях 
і днях. Збори закінчив голо
ва А. Кобрин заключними 
заввагамн, які підсумували 
доповіді та дискусію й запе
внив головним секретарям й 
обласним організаторам, що 
боффалівська Округа свідо
ма своїх обов'язків і їх пос
тарається виконати ще перед 
закінченням року. Також за
плановано підготовити окре
му імпрезу для пошануван
ня заслужених союзовнх ді
ячів. 

Про збереження мови та 
про це, що вона є одним із 
важливих ЧИННИКІВ закріп
лення національної ідентич
ності! - говориться і пише
ться багато. Але ж що у цьо
му напрямі робиться — поза 
курсами українознавства, я– 
кі повинні дати основні відо– 
мисті із граматики, правопи
су та літератури. Правда, є 
ще постійне пригадував н я 
молодим (а то й старшим) 
щоб вони говорили по-укра
їнськи. Упімнення, які діють 
тільки на недовгу хвилину 
та близьку віддаль, поки ще 
опікуни чують. Поза нею 
знову починають у розмову 
попадати одне-друге англій
ське слівце, а там уже анг
лійська мова пливе гладко 
й без вагань. 

Виклади, писання переко
нування про те, що рідну мо
ву треба знати —- не викли
кують, загально беручи, про
тестів, але теж не мають 
практично великого впливу 
на вживанная рідної мови. 
Але є спосіб, який діє, який 
лишається назавжди. Відомо 
ж бо. що любимо те, що вмі
ємо і то добре. А щоб добре 
знати рідну мову для цього 
не вистачає т е о р е т и ч н о г о 
знання, треба вміти нею дос
конало послуговуватися, по
любити її ,,мелодію" — її 
звук. Треба її плекати і нею 
активно п о с л у говуватнся. 
Таким просто чудодійним о– 
середком, де в активний спо
сіб плекається рідну мову, є 
„Студія Мистецького Слова" 
Лідії Крушельннцької у Ню 
Иорку. 

Вплив цієї Студії на її аде
птів — можна легко ствер
дити. Цей хто через неї пе
рейшов, був її учасником не 
тільки навчився деклямува– 
ти поезії, чи рецитувати про

зу, грати ролі у п'єсах. Він 
здобув щось, що отсанеться 
назавжди, навіть тоді коли 
він, бути може, забуде цей 
вірдц чи ролю. Учнів ц і є ї 
Студії ви пізнаєте по вимові, 
у якій не мас впливу чужої 
чи теж регіональних (н.пр. 
галицьких) діалектів. Ору
дуючи мовою у найкращій 
формі, вони мусьть відчути 
її красу, її звучність, вони 
мусять її полюбити. 

Живучи далеко від краю 
наша мова поволі, незамітво 
для нас саміх міняється на 
гірше, вульгарнізусться. Тож 
не тільки учасникам студій 
але й тим хто мас нагоду 
слухати їх. мимо волі ухо, 
ніби, набере у себе цю „ме
лодію" рідної мови, і може 
самі почнете старанніше до
бирати слів. Але це не тіль
ки корисно, це передусім ве
лика приємність дивитися і 
слухати гри наших молодих 
акторів, бо так уже треба їх 
називати. Не перший, бо раз 
виступають вони на сцені. 

Цього року сезон розпоч
неться у неділю 22 жовтня. 
Оглядатимемо стару, але віч
но актуальну своєю пробле
матикою, п'єсу Черкасенка 
„Казка старого млина". Му
зику написав Ігор Соневиць– 
кий хореографію — Ольги 
Ковальчук - Івасівка, оформ
лення і світло Тараса Гірня
ка та Івана Клюфаса. Хто 
цю п'єсу знає то може собі 
її пригадати, а може теж по
рівняти до колишньої поста
новки Курбася та Стадника. 
Один із акторів, що грав у 
театрі Стадника виступить 
теж і тут, а це Роман Тим– 
чук. А решта це знані нам 
уже — Ігор Раковськнй, На
талка Чума та інші. Із раді
стю очікуємо цієї прем'єри. 

Про „Казну старого млина" 

Футболісти УАСТ „Леви" Чикаго 
здобули чашу губернатора стейту 

Ілліной 
Футбольна дружина УАСТ 

„Леви" Чикаго перемогла 
минулої неділі, 15-го жовт
ня, грецьку дружину „Гер
кулес" з рахунком 5:2 у фі
нальних змаганнях за чашу 
губернатора стейту Іллнной. 
Цим самим здобули україн
ські футболісти „Левів" ча
шу губернатора стейту та 
неофіційне звання першуна 
стейту. Ці завзяті змагання 
закінчилися були в нормаль
ному часі безворітним вислі– 
дом, із таким самим безворіт 

ним вислідом пройшли дві 
догрнвкн для вирішення зу
стрічі, хоч дружина ..Левів" 
переважала. В тому часі 
,,Леви" не використали кар
ного удару. Щойно в заря
джених карних ударах по 
п'ять до воріт обох суперни
ків ,,Леви" вийшли пере
можцями, стріляючи всіх 5 
воріт. Героєм цього фіналу 
був воротар „Левів" В. Мі– 
шалов. який оборонив три з 
п'яти карних ударів і цим 
запевнив своїй дружині пе
ремогу 5:2. 

змагань за помісшсть і пат
ріархат нашої УКЦеркви він 
бере активну участь в орга
нізаційному русі мирян, а 
згодом теж і духовенства і є 
у проводі священичого Т-ва 
Св. Андрія. Був одним із 
провідників численної грома 
ди наших прочан до Риму 
на посвячення Собору Св. 
Софії і звеличував ці істо
ричні урочистості своїм гар
ним теноровим голосом, як 
один із дияконів на всіх цер
ковних відправах. 

Щ е з юнацького віку о. 
Богдан — пізніше враз із ці
лою своєю родиною — ак
тивний в Організації Укра
їнської Молоді „Пласт". Він 
брав участь у віднові Пласту 
на еміграції, в Німеччині в 
жовтні 1945 p., продовжував 
пластову діяльність на різ
них постах в Европі і тут, 
враз зі своєю дружиною за
початкував пластові частини 
в Сиракюзах і Ютиці. які пі
зніше протягом років очолю
вав, як голова Станиці, був 
провідником групи наших 
пластунів на Міжнародному 
Джемборі в Греції в 19S3 p., 
а впродовж останніх 5 років 
із іменування Преосв. Кир 
Иосифа капеляном Пласту 
на ЗСА. 

Отець Богдан, як і його 
дружина Володимира с при
кладними батьками трьох ді
тей, яким, переважно фізич
ною працею своїх рук. забез
печили високу професійну 
освіту та дали взірцеве вихо
вання. Дочка Тетяна, зам. 
Назаревнч є фармацевткою 
і керівничкою аптеки вели

кого шпиталю в Чикаго, син 
Олександер с дипломованим 
хеміком. Оба сннн, а .Чесько 
двократно, щасливо відбули 
небезпечну і рнзнковну слу
жбу у В'єтнамі. 

Дописувач ще :? молодих 
літ є в дружніх зв'язках із 
родиною Смиків і часто від
відує їхній гостинний дім та 
почувається у цін свншенн– 
чій родині, як колись на прн– 
ходствах на рідній землі, бо 
не тільки діти, але тепер у– 
же і п'ятеро внуків послу
говуються рідною ролговір– 
ною мовою. Ця родина мо
же дійсно послужити прик
ладом, шо можна виховати 
дітей у рідному національно
му дусі навіть в наших еміг
раційних умовинах. 

На ювілейні святкування 
о. Богдана напевно приїдуть 
його діти і внуки та !ІОГО 
близькі рідні - брат д-р Ро
ман і сестра Стефаш.ч 11 чо
ловіком о. Володимиром Та– 
рнавськнм із далекого кана– 
дійського Едмонтону та од
наково йому близька ширша 
родина його парафіян. Ллє 
можна сподіватись, що це 
небуденне місцеве с в я т о 
вшанують представники на
ших церковних і світських 
установ та пластових друзів, 
бо о. Богдан своєю приклад
ною працею для Церкви і 
Народу вже давно заслужив 
собі на прилюдне признвния 
і відзначення згідно і кли
чем: Честь кому честь' На 
Многі Літа - Дорогий і До
стойний Ювіляте! 

Д-р Михайло Логала 

У „Свободі'' із 11-го жовт
ня 1972 р. була згадка про 
„Казку старого млина". У 
ній є маленькі неточності. М. 
Садовський ставив ..Казку 
старого млина" Спнридона 
Черкасенка не в 1916 - 17 pp.. 
а в 1914 році, в такій обсаді: 
Ваґнер — Посип Стадник, 
Подорожннй — М. Садовсь
кий, Дід - Мельник - Чугай 
або Івлів. Юрко Чабан — Ко– 
рольчук, Маріяна — Малнш– 
Федорець, потім Сніжннська, 
Землемір — Крамаренки, Ов 
дієнко, Сузана Іванова, по
тім по чоловікові звалась 
Стахурська Валентина, яка 
померла в Америці. 

И. Стадника Садовськнй 
запросив на Вагнера в „Каз
ці старого млина" і на Хлес– 
такова в ..Ревізорі'' Гоголя. 
„Ревізора" перетлумачив ук
раїнською мовою сам Садов
ськнй і перший раз ..Реві
зор" йшов на українсь к і й 
сцені. Д л я Російського Дра
матичного театру Соловцова 
і для киян це було велике 
свято. Росіяни майже самі 
заповнили залю. з цікавости, 
як то ,,хохлн" будуть вико
нувати „російського" кляси– 
ка М. Гоголя. Росіянам спо

добався „Ревізор" ліпше ук
раїнською мовою, як росій
ською! М. Садовський в ролі 
городничого та Стадник в 
ролі Хлестакова — обидва 
були нелеревершені. 

Відносно реж. Леся Кур– 
баса, то за моєї присутності 
в Києві Курбас не працював 
у театрі Садовського. Один 
раа Курбаса „позичив" Са
довський, грав він лірика -
любовника в п'єсі „дві сім'ї" 
Романа, молодшого брата, а 
Садовський грав старшого 
брата. На Прорізній вулиці 
Курбас опрацьовував „Гай
дамаків" я був на пробі як 
гість. 1915 р. 10 січня мене І 
покликали до російсько г о 
війська. Про 1915 - 17 роки 
НІЧОГО не знаю, — інформуй і 
Сильвестер МІЛАНСЬКИЙ із ; 
Ню Гейвену, Кенн. 

При цій нагоді прнгадус– ! 
мо, що нюйорська прем'єра 
п'сси С. Черкасенка „Казка 
старого млина" у виконанні 
Огуди Мистецького Слова 
під керівництвом Лідії Кру– і 
шельннцької відбудеться вже 
цієї неділі 22 жовтня, о 4-й і 
год. по полудні, в залі Фе– | 
щен Інституту Технології 
при 227 Захід 27 вулиця. 

ГАРМОНІЙНИЙ ТАЛАНТ 
(Закінчення зі стор. 2-ої) 

ОЛЕКСАНДЕР МИШУГА 
(Закінчення зі стер. 2-ої) 

стн". Ця книжка об'єднує в 
собі авторів з України і з 
еміграції, праці яких були 
написані переважно перед 
1939 роком"). Всі вони при
ходять до одного висновку: 
Олександер Мншуга був ве
ликий співак, артист, педа
гог, патріот. А от слова Ва– 
дима Щербаківського: „Пос
тать Мшнуги мусить у кож
нім випадку бути світочем 
для наших існуючих і нена
роджених ще артистів. Воля 
і праця -– це головні риси 
його постаті, а цих якостей 
так бракус більшості наших 
співаків . . .” (1938 p.) . 

А Уляна Кравченко писа
л а : „Його від ДИТИНИ вела 
жадоба світла і краси. Пісня 
була в його душі, пісня була 
його мрією, його життям . . . ” 
І далі згадує У. Кравченко, 
як вона йому акомланьюва– 
ла в домашніх концертах. 

О перова співачка Ростов
ська - Ковалевська зг а дує: 
„Краса і чистота звуку, най– 
ніжніштш тембр, дивовижне 
володіння чарівним голо
сом, виразність фразування, 

співу взагалі і якась непов
торна своєрідність, оригіна
льність акторського почерку 
співака — все сприймалося 
як ідеал досконалого мисте
цтва . . .” 

Минуло 50 років. Згадай
мо ж тепер цю визначну по
стать, слава яко! житиме ві
чно . . . 

Замовк співак . . . Затих 
звук божеських пісень 
І бурі оплесків 
давно прогомоніли. 
Мнігувся блнск краси, 
мок лгас прокшіпгй день, 
а над ^йівцем вітри могильні 

зашуміли . . . 

Ти BM08K . Та як Тебе 
.Чабутн б ми змогли. 
Безсмертний славою 
Незрівнянний співаче ? 
Тебе, якому н дар 
Боги небес дали 
Велнкотворчу мідь і серце 

вселюбляче , . , 

(Остап Грицяй: Геніг.ві гтіені. 
Уривок.) 

М Як, наприклад. Максим 
Рильський, Станіслав Людке– 
вич, Олвкеандер Кошиць, Вег. 
дав Легат і , Остап Лиоонко. 
Михайло Микита, Тарас Фран– 
ко та багато інших. 

Вроджений музичний та
лант О. Кошиця виростав і 
формувався під благодатним 
небом України, серед роз
кішної природи українського 
села. О. Кошиць з дитинства 
переносив у свою душу вра
ження від народного побуту, 
оздобленого чудовими зви
чаями, н а й вразливішими 
співами, гришами, танцями і 
оповив їх полум'ям любови 
свого поетичного серця. 

Перечитуйте його „Спога
ди", писані в 1930-нх роках. 
Як глибоко в серці автора 
запали образи отих селянсь
ких дітей, з якими товари
шував, хлопці й дівчата, з 
якими співав церковних і 
вуличних пісень, і той гурт 
селянок, що приходив до 
пані-маткн Євдокії Михай
лівни (матері О. Кошнця) 
допомогти в роботі по госпо
дарству, шити або прясти і 
гуртом співати! Чудовий той 
спів вкрай розчулює малого 
хлопця Сашу. який лежить 
на лежанці і крадькома вти
рає сльози радости! Звер
ніть увагу, з яким пієтизмом 
і теплотою змалював він об
раз ,.стихирарного" дяка 
Пилипа Оверковича Олек– 
сандровського, що чарував 
О. Кошиця своїм чудовим 
баритоном і ненаслідуваним 
мистецтвом співати староук
раїнськими мелодіями цер
ковні пісні, і яким жалем о– 
повитий цей чудовий образ 
сільського дяка - віртуоза, 
голосу і виконання якого ав
тор спогадів уже більше не 
знайде. Можемо сказати, що 
О. Кошиць пройшов у Тара– 
сівці музичну академію жит
тя, а образи тарасівчан по
дорожували з ним по цілому 
світі і допомагали здобувати 
світову славу. 

Цей органічний зв'язок із 
народом і його піснею пок
лав свою печать і на компо
зиторську діяльність О. Ко
шиця. Народна пісня для О. 
Кошнця була священним і 
непорушним каноном, тому 
в своїх обробках народних 
пісень він не виходить за 
межі музичної фактури на
родної пісні. Внплеканий з 
дитинства народною піснею, 
О. Кошиць глибоко розумів 
музикальну душу свого на
роду і по-мистецьки доско
нало розвивав її невичерпні 
мелодійні багатства. 

Подібно до свого вчителя 
М. Лисенка, О. Кошиць. по
ширюючи й мистецьки зба
гачуючи образний зміст на
родної пісні, не порушував 
ладової і ритмічної її основи. 
Для прикладу візьмемо на
родну пісню „Та бодай тая 
степовая могила запала", я– 
ку М. Лнсенко записав у с. 
Понорннці на Чернігівщині 
від М. Загорської і додав 
фортепіяновий супровід. О– 
Кошнць взяв у М. Лисенка 
мелодію цієї пісні, оздобив 
її музичними прикрасами і 
розробив хоровий супровід, 
показавши майстерність по
ліфонії, кришталеву чистоту 
голосоведення і різнобарв
ність гармонічних засобів. І 
ось ми масмо музичний ше
девр! Ц я пісня буде проде
монстрована на заповідже– 
ному концерті в честь О. Ко
шиця у прекрасному вико
нанні солістки хору „Дум
ка" Олени Зам'ятої і в тако
му ж супроводі самої .Дум
ки". 

О. Кошиць почав свій 
творчий мистецький шлях у 
двох д ілянках: в диригент
ській і в гармонізаційній. 

Потреба збільшити репОВУ– 
ар свого хору змушувала О. 
Кошиця бистрими текОДМ 
опрацьовувати свої аранжу
вання іноді коштом майстер
ної завершеностн його. Зате 
перші обробки його, особли
во перші два десятки, опра
цьовані і видані ще за чайів 
творчого дозвілля, до рево
люції, ідуть впарі а лисеи– 
ківськимн обробками народ
них пісень. В цих обробних 
О. Кошиць вправно підкрес
лює індивідуальну неповтор
ність кожної пісні, виявляє 
зміст її в динаміці, в різно
манітних засобах поліфонії 
і хорового інструментуван
ня. В програмі хору „Цро– 
метей" буде виконана в пов
ній красі, масмо підстави 
сподіватися, чудова nicBjB а 
чумацького життя „Тл.. (іо– 
лят ь ручки, та болять ИІЖ– 
кн", записана О. Кошндем 
у рідному селі Тарасівні. И я 
пісня й буде прекрасною 
ілюстрацією творчої навари 
нашого композитора. 

Коли в галузі гармонізадії 
народних пісень О. Кошиць 
не виходив за межі музичної 
фактури їх, в галузі україн
ської церковної музики його 
талант вповні виявився а.'о– 
рнґінальннх, пройнятих-На
ціонал ьннм духом творах; 'О. 
Кошиць досконало знАН– і 
відчував національний укра
їнський дух старих церков
них напівів. Український На
род, творець старого церков
ного православного ctrijfcy, 
був позбавлений можлнвоо– 
ти оживляти і поповнювати 
свій первотвір новими еле
ментами пісенної творчосін. 
Тонкий музичний ум О. І^о– 
шнця відчував той розрив 
між церковним та НОВИН `^B-
родним співом і з перших 
кроків своєї композиторської 
ДІЯЛЬНОСТІ! він починає За
повнювати цю п р о г а л и н і . ' ^ 
церковно-музичяій спадщині 
нашого композитора заіда– 
шились композиції: 5 літур
гій (4 для мішаного х о р у / і 
1 на три голоси), догматнйн 
8 гласів. співи Всенічної (в 
манускрипті) , канти і коляд
ки. На очікуваному концерті 
в честь О. Кошиця ,Муххл?' 
виконає „Отче наш" і „Хва
літе Господа" музики О. -ffa-
шиця– 

Велнкі заслуги мас О. Ко
шиць і в галузі української 
етнографії, з якої saHjHMP 
багато цінних праць. Части
на з них жде слушного часу 
для свого опублікування. Не 
можемо тут не згадатн, хно 
за записи народних пісень 
кубанських козаків, здійсне
них у 1903 - 1906 роках, О. 
Кошиць був нагородисенпн 
золотою медалею. 

В останні роки життя ф . 
Ко ШНЦЬ ТЯЖКО T W p ^ ІМІЛ м Ц, 
що політичні обставини piW-
лучилн ного з рідним краби. 
Хвилини ностальгії стали ніа 
відувати його після розладу 
Української РеспублткаЯігі^– 
кої Капелі. „В душі такі ГДІ– 
бокі, криваві рани, що Не 
знаю, чи зможу я далі BB.-
терпітн свою примусову зам
кнутість, свої скриті болі, Не
сказані жалі . . . Кругби щб^– 
ре людей, а я наче В 
тині". (Сплгадн. т. І, efc. 

Може й не знав О. Кої 
що такої долі зазнавали НІС– 
йже всі українські діячі 
льтури. і смерть не могла 
рвати їх з лона рідного на
роду. Тому й пам'ять О. Ко
шнця буде вічна в серцях 
наших. Заповідженнй кон
церт - доказом цього. 
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В ТТВРПТУ (УМГО1 РГЧВПШЮ ОП5РПГИ 
НАШОГО Найдорожчого і Нгалбугнього 
ПЛТЬКА. ДІДУСЯ. БРАТА і Ш 7 Ш А 

бл. п. 
о. ЯРОСЛАВА КЕНІША 

будуть відправлені 

ЗАУПОШЙШ СЛУЖБИ БОВД 
В НЮ ИОРКУ - НЕДІЛЯ, 20-го ЖОВТИШ, ц. р. 

о год. 4-ій по пол. в церкві СВ. ЮРА. 
В ЧИКАГО - 27-го ЖОВТНЯ ц. р„ о год. 8:45 

ранку в катедрі (Ж О. МНКОЛАЯ. 
Просимо згадати Покійного в своїх 
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Емалії К. Шонк-Русича 
На цьогорічній Осінній 

Виставці у Вашингтонсько
му сквері в Ню Порку Кон– 
стантин Шонк-Руснч одер
жав 2-гу нагороду за емялію 
,Л,икі квіти". На тих вели
ких виставках під відкри
тим небом одержав ще у 19-
66 р. (незадовго після при
буття з Чикаго до Ню Нор
ку) 2-гу нагороду за скульп
турну емалію „Мухомори", 
І-шу нагороду в 1967 р. за 
мідну скульптурну емалію 
,,Сова", а в 1968 р. — 1-шу 
нагороду за емалію-образ 
„Пелікан", що радус очі бар
вами і красою, навіть пташи
ним „настросм". 

Константин Шонк - Русич 
багато шукав, працював, ро
зчаровувався і знову працю
вав, доки дійшов до тих на
город від американського 
мистецького світу'. Уродже
нець Наддніпрянщині, студі
ював у Києві, потім - війна, 
праця фотографа і мистець
кі шукання, ,,набивання ру
ки" у малярстві н у складній 
емалевій техніці. Кілька ро
ків по війні мистець жив у 
Чикаго, але його тягнуло до 
ще активнішого мистецького 
центру, ,,на вселюдський ба
зар", яким с Ню Порк. Не 
даремно - тут він здобув 
визнання як публіки, так і 
фахових критиків - знавців, 
інакше б не був вирізнений 
серед багатьох десятків аме
риканських творчих супер
ників. Дехто з наших гляда
чів зауважує, що у К. Шон– 
ка-Русича не завжди чіткий 
чи витриманий сам рисунок, 
хоча кольористнка у нього 
багатюща, життєрадісна, ча
рівна. Дійсно, інколи трап
ляються деякі емалії, де сова 
як на мене, скоріше нагадує 
півня, — але не відомо, чи 
це дійсно невправність руки, 
чи це постійне намагання К. 
Шонка-Русича ..походити з 
глибу народу", з праджерел 
українського народного мис
тецтва. Не даремно ж він за
хоплений, наприклад, кня
жим періодом Руси-України, 
та й мистецьке ім'я в нього 
ж Русич, і відтворив із тих 
часів багато унікальних тво
рів; захоплений він і добою 
козацького, нашого неповто
рного барокко — і теж слід– 
ний його вплив, не тільки в 
тематиці. 

— По-українському емаль 
треба називати ,,склицею", 
— каже мистець. Емалії чи 
,,склнці", що дійшли до нас 
з українських княжих часів, 
у народі звуть ,,перегородис– 
тою склицею". Батьківщи
ною емалії, можливо, був 
Єгипет, потім Візантія, Ук– 
раїна, Китай, Франція... К– 
малія або „склнця" була ду
же поширена в старі часи в 
Україні, і то в золоті - збе
реглися так прикрашені С– 
вангелН, псалтирі, орнамен
ти кольорових заголовних 
літер. 

— Чи ,,склицю" викорис
товували також у приклад
ному мистецтві ? 

— О, так, ще й багато. Е– 
маллю прикрашений був по
суд на княжих дворах. Ема– 
лія — це одна з найбільш 
розповсюджених прекрас то
гочасної жіночої біжутерії, 

— Якою технікою найчас
тіше користується ? 

— Фактично, різною, але 
найчастіше технікою мальо– 
льоваиоі емалі: бачите тут 
квіти, птахів, природу... Пра
цюю і в другій ділянці — в 
конструкції. Я витратив ба
гато часу, доки знайшов цей 
стиль, — каже К. Шонк-Ру
снч, а його восьмилітній си
нок Ігор, добре знаючи вже, 

про що мова, показує на ема
лії, що мають три або й чо
тири виміри, опуклі. Емалії– 
конструкції надзвичайно ко– 
льоритні, однак стільки у 
них краси, стільки треба в 
них вкласти і часу! 

Розмова відбувалася в га– 
лерії мистця на 9-ій вулиці, 
в Ню Порку, в якій рівними 
рядами, нагадуючи кольори 
веселки, розвішені більші й 
менші емалії — „склнці"; 
на полицях височать витяті 
з міді емалії-скульптури: 

І апетитні грнби, аж запашні 
| квіти, свіжі овочі, люди, на
віть птахи на тоненьких дро– 

і тиках, що летять у вічність, 
бо й емалія вічна... На запн– 

! тання представника „Свобо– 
j ди", чи кілька старовинних 
| емалій, немов посірілих від 
j часу, із зображеннями кня– 
| жого герба Тризуба та ста– 
| ровинних літер — це також 
І праця мистця, відповідь бу– 
j ла потакуюча: 

— Це третя ділянка моєї 
І праці й шукань — антична 
! емалія. Зміст цих творів пе– 
! реважно з давніх часів, а 
j вигляд античносте досяга– 
I ється хемічним способом о– 
! кислювання міді. Тут треба 
І діяти особливо обережно, бо 
і мала похибка може призвес

ти до того, як, зрештою, в у– 
I сіх техніках емалії, що про– 
! паде довга праця, а також і 

золото чи інший дорогий ме
тал ь, без якого не обійтись. 

П-во Шонк-Руснчі весною 
1972 р. були в Канаді. Бачу 
на столику ,,Український го
лос" із Вінніпегу, з 31 трав
ня. Відгук пера А. Курдиди– 
ка на першу індивідуальну 
виставку емалій К. Шонка– 
Руснча в тому місті назва
ний „Емалія К. Шонка-Руси 
ча захопила Вінніпег". Піс
ля відомої емалістки-віденкн 
Марії Дольницької — украї
нці мають тепер талановито
го емаліста в Америці. Вис
тавку, лише триденну, орга
нізувала ' у Вінніпезі фіра 
,.Мамай" п-ва Трачів-Мок– 
руци; із 110 творів розкупи
ли біля трьох четвертин від
відувачі, а всіх їх пройшло 
залямн біля 500 осіб. „Ема
лії Русича переливались, як 
весняний і грайливий водо– 
пад"... - писав А. Курдиднк. 
Була також виставка в Боф– 
фало, Н. И., і знову — понад 
700 відвідувачів, там мистця 
вітали з успіхом голова Від
ділу УККА Василь Шарван 
і голова Студентського Клю– 
бу Марта Прийма (виставка 
тривала від 15 до 22 квітня, 
в галері! Нюноркського сте– 
Нтового Університету). Сту
денти з Боффало прислали 
до Торонта телеграму - по
бажання успіхів з виставкою 
в тому місті, де виставку від
крив Єпископ Ізидор (Боре
цький),'сказавши, що „обда
рований мистець Ш0НК-Ру-: 
сич приніс славу українсько
му народові своїми твора
ми". 

Вірно зауважив А. Курди
днк у Вінніпезі, що „емалії 
є стихією Шонка-Русича". 

З жовтня 1972 р. Констан
тин Шонк-Русич відкрив 
другу свою галерію, на 7-ій 
вулиці, навпроти української 
католицької церкви св. Юра. 
Там дві кімнати призначені 
для виставок, а третя робіт– 
ня. Техніка і мистецтво. У 
праці цього мистця вони не
подільні, але для Констан– 
тина Шонк-Русича техніка 
це тільки кінь, на котрого 
він саджає доброго україн
ського вершника, ім'я якому 
— мистецтво. 

Леонід Полтава 

Вінок на свіжу могилу о. проф. Михайла 
Кравчука 

- КОРОТКЕ ВІСТКИ -
БРИТІПСЬКД КОРАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ „КЮ– 

ІІАРД ЛАПН" ОТРИМАЛА анонімову погрозу, що її ко
раблі будуть знищені вибуховими матеріалами, якщо та 
компанія не заплатить 1.200.000 дол. окуну. Переведено 
докладну ревізій) на 29 вантажних кораблях, але не знай
дено ніяких вибухових матеріалів. Всі ті кораблі знахо
дяться знову в дорозі з різними вантажами. 

НА ФІЛІППІНАХ ПЕРЕВЕДЕНО знову масові ареш– 
тування мужчин і жінок внаслідку підозри, що в районі 
столиці Манілі перебувають члени так званої самогубної 
клітини терористичної організації, наставлені на переве
дення атентату проти президент:! Фердинанда Маркоса. 
Однак названий президент вдоволений дотеперішніми нас
лідками проголошеного на Філіппінах воєнного стану. 
МОВЛЯВ, буде створений там такий стан безпеки і спокою, 
що закордонний капітал не буде лякатися інвестувати но
ві суми у філіппіяську економіку. 

М^ЛГТНІП ЧІЯІІГ КАП-ШЕК ДАЛІ НАСТІЛЬКИ 
КВОЛІШ, т о не прийняв на авдісицію прибулого до Тай– 
пей президента африканської Гамбії, яка все т е льояль– 
на супроти Вільного Китаю і не визнає комуністичного ре
жиму на азійському суходолі. 

НЮ-ДЖЕРЗЬКА СТЕПТОВА РАДА ЗДОРОВ'Я на
казала всім ресторанам і харчівням вивішувати на видно
му місці наслідки санітарної інспекції їх приміщень. У Ню 
Джерзі вже мали місце кілька випадків, коли ресторани 
була зачинені для приведення їх санітарних умов до від
повідного рівня. 

' V`'`. ` 

Наспіла несподівана піст^ 
ка, що після довгого, трудо– 
любного життя помер о. Ми
хайло Кравчук, залишивши 
по собі жаль і біль не тіль
ки у найближчої родини, а– 
ле й у всіх, хто знав покій
ного о. професора ще в рід
ному краю, чи під час пере
хідних мандрів по західній 
Европі і тут на вільній землі 
Вашингтона. У Покійно м у 
наше громадянство втратило 
зразкового священика, голо
вно відомого живця Черче 
коло Рогатина, вченого бо
гослова й літератора та пи
сьменника - поета. 

Знав я Покійного ще в рід
ному краю з його писань, а 
особисто я пізнався після 
другої світової війни в Німе
ччині на замку Гіршберг, де 
тоді примішувалася гр.-кат. 
Духовна Семінарія. Опісля 
1946 - 1949 о. Кравчук осів 
з родиною у ДП таборі в Мі– 
ттенвальді, де я проживав у 
тих самих роках. 

Отець Михайло Кравчук 
був одним із визначних свя
щеників міттенвальдської па– 
рохії, і хоч не був там паро– 
хом, то як сеньйорові серед 
тамошнього духовенства від
давали йому належну по
честь і доручали бути пер
шим серед ієреїв під час уро
чистих відправ чи церемо
ній. 

Майже кожного дня був я 
присутній у. таборовій цер
кві, коли то о. Кравчук від
правляв Службу Божу. А 
проповіді йогр. безпосередні, 
із невибагливими словами, 
невишуканими фразами, зро
зумілими для кожного, гли
бокі змістом, багаті в оригі
нальні думки чи погляди на 
світ захоплювали кожного. 
Отець Кравчук був справді 
— за словами Апостола — 
„іереем по чину Мелхиседе– 
ка". Скромна постать, серед
нього росту, з високим чо
лом, оточеним сріблис т и м 
волоссям ласкавими і вдум
ливими очима — так зали
шається Покійний у нашій 
пам'яті. 

Перебуваючи в Міттенва– 
льді, отець професор б у в 
членом „Спілки українських 
письменників, мистців і на
уковців". І тут він активізу
вався участю в сходинах 
членів, доповідями на при
людних зібраннях і диску
сією над ними. 

Отець Кравчук був знагіе^ 
нитим знавцем української 
мови й літератури, начита
ний у поезії рідніЙ– і– чужій 
та залюблений у народній 
поезії. Він перекладав Св. 
Письмо прозою та аірійем, 
бажаючи зробити його Дос
тупним для кожного читача. 
Перша з праць ч). Кравчука 
в цій ділянці то згарііонізо– 
ванни переклад; чотирьох J6-
вангелій на основі грецько
го тексту п. з. „Ісус Хрис– 
тос". Його життя, наука я 
чуда. Львів, 1934, в и д а н и й 
Національного Музею. 288 
crop. Ця перта праця; відра
зу виявила поетичний та
лант і знаменитий переклад 
дацький хист о, Кравчука, 
його ^основне знання грець
кої і церковнослов'янської 
мов і Св. Письма, Згармоки 
зоваинй переклад „Ісус Хри– 
стос" передруковано в като
лицькому журналі „Світло" 
в Торонті в PP- 1949 -1960. 

Отець Кравчук переклав 

також деякі частини Старо
го Завіту. А це: прегарний 
віршований переклад поети
чного твору ,.Пісня над піс
нями". Львів, 1936, в-во 
, Дзвони", 14 стор. Далі: 
,,Голосіння пророка Єремії. 
Жовква, 1938, вид. оо. Васи
лівн. Не віршований перек
лад планів старозавітного 
пророка над упадком і нево
лею рідного краю. Тема го
лосінь, так близька нашим 
національним відносинам під 
чужими займанщинами, бу
ла близька перекладачеві та 
його настроям. Повний вір
шований переклад Псалтиря 
п. з. „Книга Псалмів" вий
шов у Римі в 1966 р. у ви
данні Українського Католи
цького Університету ім. св. 
Климентія Папи (як XXVHI 
том праць Гр.-кат. Богослов
ської Академії). Тут перек
ладач приклав велику увагу 
до вірности передачі тексту 
й гарної поетичної форми, 
стилем наслідуючи нашу на
родну поезію. 

Отець Кравчук перекладав 
теж твори світського змісту. 
В 1944 р. вийшла друком в 
Ужгороді V i n пісня ,,Гер– 
ман і Доротея", патріотично
го епосу найбільшого німе
цького поета. Погана Воль– 
фганга Ґете. Цілість чекає 
друку. Саме патріотична но
та в ідилічному творі Ґете 
ставила велике завдання пе
ред німецьким народом — 
служити своєму народові й 
боронити його перед воро
гом. Це й присвічувало на
шому перекладачеві. Остан
ній із перекладів це князів
сько-дружинний епос із ХП 
ст. „Слово про Ігорів похід", 

видрукованнй спершу в аль
манаху . Лровндіяня" н а 
1966 p., а повністю з перед
мовою та поясненнями в се
рії видань НТШ, „Українсь
ка Літературна Бібліотека", 
т. ХП. Ню Иорк, 1968, 47 
стор. -г 2 таблиці. Автор при
святив цей переклад 55-річ– 
чю Листопадового Ч и н у 
(1918 - 1968). І цей унікаль
ний героїчний епос полонив 
нашого перекладача глибо
кими патріотичними ідеями, 
які сьогодні дуже актуальні 
в житті нашого громадянст
ва, розсипаного по цілому 
світі поза межами рідного 
краю. Отець Кравчук перек
лав цю поему ладом народ
них дум, як це вже пробу
вали й інші українські пере
кладачі. Його поетична фор
ма легка, милозвучна, поде
куди, архаїзована, чим ближ
че переклад-до нашої дав
нини. У поясненнях о.' Крав
чук часто відклнкуеться до 
проявів культури стародав
ніх Риму Й Візантії, підтвер
джуючи цим думку й інших 
наших дослідників „Слова" 
про зв'язки нашої стариниОї 
поезії з культурами — пись
менством тогочасних світо
вих культурних осередків. 
' . В рукописах о. Михайла 
Кравчука залишилося і кі
лька оригінальних творів, як 
наттр. , Д я і весни", велика 
епічна поема автобіографіч
ного характеру. Ця поема, 
Як і інші, жде видавця, щоб 
залишити тривку пам'ять 
про о. Михайла Кравчука, 
ревного священика, велико
го громадянина, талановито
го, поета й перекладача та 
науковця. 

Д-р Василь Лев 

Кавуч - лікувальна ярина 
В американськіж журналі 

„Prevention the magazine for 
better health", між /іншими, 
лікарськими породами, в дво– 
сторіякова статтл про кавун 
(мельон). Дослідник харчо
вих продуктів Артур В. Сна– 
йдер, проаналізувавши хемі– 
чні складники кавуна, подає 
такий внелід: „кавун мас ві
таміни А. Ц, та деЩо Б 1 
дев'ять мінеральних .склад
ників; помагає на кволі ии– 

МИХАЛЛО С Т А ? 
К А Н Д Я Д ^ е 

Ошава. — Колишній міяі– 
стер праці в уряді Джояа Ді– 
фенбейкера Михайло Стар– 
Старчевський, один із визна
чних канадійських парляме– 
нтаристів українського похо
дження, кандидус знову до 
федерального парламенту . 
Його кандидатуру вясунено 
в м. Отаві , де він працював 
від молодих років. Тепер він 
г, суддею в громадянських 
справах у Тороніу. 

ркй, сечовий мічур, диспеп
сію (нестравність) перетов– 
щоиня і високе тисне н н я 
кровв. Його м'якуш не має 
хемікалій, якими фермери 
скроплюють ярину, бо через 
його грубу шкіру не прони
кають до нутра. —- М'якуш 
доброго кавуна повинен бу
ти крихкенький й суціль
ний, а барва ясно-червона. 
-.– У зернятах (насіні с. 
68.38 відсотка ненаснченої 
кислоти, ліноляїку, який но
рмалізує і обнижус вміст хо– 
лестерола у жилах". Шкода, 
що їх не можна розкусити 
зубами, так, як насіння со
няшника, але можна змоло
ти і витиснути олію з поміч
чю преса. 

Було б корисно, якщо б 
наші лікарі, що мають дос
туп до американських лабо
раторій, проаналізували хе– 
мічні складники кавуна й 
подали оцінку до публічно
го відома, щоб люди спожи
вали йото на здоров'я. 

Роман Прнстай 

ПАМ'ЯТІ КУЗЕНКА 
П ІНШИХ ВОЯКІВ 

КАНАДгаСЬКОІ АРМІЇ 

Вінніпег (ОУПС). Тут у 
виданнях Української Віль
ної Академії Наук — УВАН 
та Канадійського Назвознав– 
чого Інституту вийшла дру
ком праця проф. Яр. Рудни– 
цького про „Слов'янські ге
ографічні назви в Манітобі", 
в якій зібрано найновіші да
ні (з 1972 р.) про наймену
вання озер і рік цієї провін
ції назвами впавших вояків 
канадійської армії в pp. 1940-
1945 українського, польсько
го та іншого слов. походже
ння. Між цими назвами біль
шість зв'язана з прізвищами 
Кузенка, Бараковича, Була– 
ховського, Хаблюка, Єлюка, 
Чури, Костика, Горбатюка, 
Котовича, Мороза, Панькова 
й інших. В праці подано да
ту офіційного найменування 
озера, його положення, йме
ння й прізвище вояка, його 
військовий чин, дату смер– 
ти; наприкінці вказано на 
походження назви українсь
ка, польська, тощо). Отак 
напр.: „Кузенко лейк" зна
ходиться в Ман,ітобі б9022, 
100002' геогр. ширини й дов
жини, назване за Гаррі Віл– 
ліям Кузенком, моряком ка
надійської флоти, щ 0 згинув 
на морі в часі другої світової 
війни; прізвище українське. 
— Нова праця проф. Руднн– 
цького вийшла як 45-ий ви
пуск серії „Назвознавства" 
(Ономастика), основаної в 
1951 році. 

КОНКУРСНА 
НАЙКРАЩУ ВИШИВКУ 

У м. Полтаві відбувся 
„республіканський конкурс 
на найкращу вишивку". Га
зети повідомили, що учас
ники конкурсу повинні бу
ли прислати по шість ори
гінальних взорів, які при 
тім мали бути дуже добре 
вишиті в технічному розу
мінні. Першість здобула мо
лода вишивальниця з Одеси, 
з „фабрики художніх виро
бів" К. Поберезко. Не було 
опубліковано репродукцій її 
вишивок. 

^ Real Estate 4 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMINI REAL ESTATE CO. 
98 - Second Avenue 

New York, N.Y. TW.: 417-6400 

Woodhaven, Queens, N.Y. 
МОДЕРНИЙ 

І-РОДІШНИИ ДІМ 
З опальні,, Гараж, ч\"дова око

лиця. 529.750. 
Також 2-род. доми і бнзнесо– 

ві посілості. 
Тол. Mr. Shlk - (212) Мв-8685 

fr Праця ^ 
a HELP WANTED MALE О 

ПОРТЕР 
Повний час. Години 11 р. до 
8 веч. Гарячий „лаич" І по 
пол. перерва на каву. Добра 
платня. Голоснтись особисто. 

Аак for Mr. Maticka 
100 East End Avenue 
New York City, N. Y. 

SUPERINTENDENT 
Elizabeth, NJ. 

Reliable mature couple, experi
ence prefered. 116 unit, elevator 
building, No. 4 oil salary plus 

3 room apartment. 
(201) 675-1768 

стаття і упо" 
рядкуванна: 
Микола Віруй. 
Мистецьке 

КНИЖКОВИЙ 
1 Н Д К 

ШЕСТИДЕСЯТНИКІВ 
оформлення і макет: Богдан Певний. Технічний Редак
тор: Роман Ференцеанч. Видавництво „Св. Софії", С. 
Баввд Брук, Н. Дж. ЗОА. ш Книжку видано на пергао– 
яккшому папері, мав вона й барвні Ілюстрації, оправлена 
у тверду полотняну обкладинку. Сторінок S04, 14 авто
рів, 110 творів. ІВяа аа примірник з пересадком) f 15.00. 
Наклад усього 1 050 прим. Замовлення керувати на адре
су: "Svoboda", 81-88 Grand Street, Jersey City, N J . 07308 
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I I 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Адміністрації „Свободи 
ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

І ПООДИНОКІ ОСОБИ, 

що Адміністрація не буде поміщувати 
жадних оголошень 

ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих листів в тій справі яе будеться 
відписувати. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ я 

„КОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 р. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

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

m ВІЛИТИ НА КОРАВШ Z ЛІТАКИ ДО B O X 
ЧАСТИН СВІТУ; 

m ВСЯКІ ШІГРАТТТИШ СПРАВИ; 
о ВСЯ РОДИ ЗАВВЗШДЧН!ННЯ; 
9 ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
9 ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАГИ ЕВРОПИ І АЗП; 
9 МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Віра КОВВАСНЮК-ШУМСИКО Антін ШУМКИКО 
ВІДКРИТО: в ПОНЕДІЛОК - 9:80-7::00 веч. 

і в КОЖНИЙ ДЕНЬ від 9:80-6:00 веч. 
В СУБОТУ - 9:30 — 12 год. дня 

LAUNDRY 
MECHANIC 

Experienced. Large commercial 
plant. Salary open-

Call (201) OL 3-8000 
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СОЮЗІВЦІ 
є ОСЕНІ 
Оселі 
Українського 
Народного 
Союзу 
в Кетскильсьних горах 
біля міста 
Кергоннсон, Н. й. 
ЧУДОВИЙ, СПОКІЙНИЙ 
ВІДПОЧИНОК СЕРЕД КРАСИ 
ЛІСІВ золотої ОСЕНІ 
НА СОЮЗІВЦІ. 
ПРИЇЖДЖАЙТЕ ТЕПЕР, 
КОРИСТАИТЕ ЗІ ЗНИЖЕНИХ 
ПОСЕЗОНОВИХ цгн . 
(від неділі до cytSora) 
Писати: 
Ukrainian 
National 
Ass'n Estate 
KERHONKSON, N.Y. 12446 
Телефони: 
(914) 626-5641 або (914) 626-7861 
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CHEMICAL OPERATORS 
Small chemical Co. requires ex
perienced cham. operators. 
Vrirted distillation experience 
preferred, but general chemical 
experience will be considered. 
Call Walter НШ 301 727-3100 
or apply CLP.S. Chemical Co., 

Old Waterworks Rd. 
Old Bridge, N.J. E.O.E. 

В Е С Е Л К А 
ЖУРНАЛ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

КОЛЬОРОВІ ІЛЮСТРАЦІЇ 
ВИХОДЯТЬ КОЖНОГО МІСЯЦЯ у титдя.цницт^1 „СВО
БОДА" заходами Українського Народного Со
юзу, 
Редагує Колегія з членів Об'єднаная Праців
ників Дитячої Літературн, 
Річна передплата у ЗСА . . . , 55.00 
(У інших країнах — рівновартісгь тШ суми) 
Для членів УНСоюзу . . . : J4.00 
Ціна окремого числа . r . . о т . . к т . . .50 центів 

Адреса: 
"SVOBODA" - "VESELKA" 

.0. Box 344 Jersey City, N.J. 07303. USA 
1 t t t T T I t t T T ? T T T t t t t t T t t T t T T t f T t T ^ ' t t T T T t t 

і т і п г т і т т і т т EXXXXXXXXXX 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 

хгхххххххл 

РІЗНО 
0ФвОФ9ФФФ00ОФЮФОФО4 ФШвш ttm+f 

Українське Ввсялкоее Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
TeL; 475-7430. - Вжсвлаеив 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1 ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ 1 до ООСР. 
Маско на екладі все потрЮне 
до внеялкн. Поснлаемо також 
РУБЛЕВІ ЦКІТИФІКАТИ І 
приймаємо ПАЧКИ до ПОЛЬ
ЩІ (також уживані речі). 
Уряд, год.: від понед. до оуб. 
8:30 — 6:00 веч. В неділю, від 

10 до 2 по пол. 
X ^ H ^ W W W W W M M Ьф+ЦФФ^Н 

Ь Праця ^ 
F E M J V L E 

MACHINE OPERATORS 
for plastic injection molding. 

Second ft 3rd shift. 
ARROW PLASTIC CORP. 

1 Mattimore Street 
Pasealc, N-J. 07005 

WOMAN WANTED 
for house cleaning,. 1 or 2 
days a week. Pine Brook 

area. 
Call 575-1845 

betw. 5 A 7 p.m. 
COMPANION 

Housekeeper for elderly mother 
and business woman. .Prefer` 
ably sleep-in. Elizabeth. Refer

ences. Write А.ТІ.М. 
736 Jefferson Avwnue 
Elizabeth. N-I. 07201 

ГФФФєтФФОФФФОФФОоФол/ШорфФФФ^ 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ 
УНСоюзу 

'ФФвФФФФФФФФФЛФФ W l t O f W W 

НЕДІЛЯ, , 
22-го ЖОВТНЯ 1972 р. 

ПАТЕРСОН. Н. Дж. Місячні 
збори Т-ва Т. Шевченка 64 
Відд. о год. 2:30 ігопол. у 
Вінярського, 482 МейН вул. 
Проситься чл. прибути і ві– 
дібратн дивідендові-чеки. — 
І. Біфикй, секр. ' ' "' 

г– < 
КАРТЕРЕТ, Н. Д ж . Місячні 

збори Т-ва Запор. Січ S42 
Відд. о год. 1:30 попол. в 
клясі ч. 2 при церкві св. 
Днмитрія. — Управа. 

ВРУКЛИП, Н. Л. Тримісячні 
збори В-ва св. о. Миколая 
293 Відд. о год. ІО-Ш рано 
в залі церкви св. b. MHKO` 
лая, 262 - 19-та вул. Про
ситься вирівняти вхалдки та 
відібрати дивідендові чехи. 
Адреса секр. — Irene Тка– 
chuk. 255 - 16th St., Brook
lyn. N.Y. 11215. - І. Хома, 
гол., Ірина Ткачук, ̀ .ceKp. 

Вступайте в члени 
УНСоюзу!; 

|| Funeral Directors |і 
Theodore WOUNMNjIoc 

Директор '̀'.-г–.. 
Похоронного Заведеви 

128 East 7th Street 
HEW ТОВК, N.Y. І И Ц 

Tel.: QB 5-1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

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

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN Ь V(\m 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

roVINOTON, N;J. 
NEWARK, N j X 
ESsex 5-5555 

TAF3AH, 4 . 6831. Воїян кі кя і тупельські жіпкп згідли ві 

15 IT "ЛХХ MSH, ИіК.1 WkCRCes. ТО 
Wtot AS WIPE ТЧЕ W0KAU т н б `GCPS-
OF-W/SfCM' СН0О5Є F(X УСІ)? r-

Воїяя кікя і тупельські 
жінки! Ваші вожді просять 
мене, вождя Улі з країни бу– 

КІГЧ7'Ї''ЙЙ FSSsv ЙйіДиГиІ 
лів, асистувати „богам муд– 
росгя . . . ” 

Чи це ваше бажання, воі– 
ва KWH, отрпмаїи за дружи-

TUfRO ViCĤ Ew! 
IS IT у о и к WISH 
ТО HAVE AS 

HU5SAN7 THE S 
WAR,RIOK THE 
`GOPS-ofmrvm' 
CHOOSSCOeWO? 

ну ту жінку, що її виберуть 
„боги мудрости"? 

Тупельські жінкп. ми це 

ваше бажання отримати за 
чоловіка того воїна, що його 
виберуть „боги Myn^OCTH''? 

Так . . .так . . . TaKfVTt' 

-


