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У ФШДЕЛЬФІЇ ВІДКРИТО ІНСТИТУТ 
БАЛЧА ДЛЯ СТУДІЙ ІСТОРІЇ 

ЕТНІЧНИХ ГРУП ЗСА 
ФілАдельфія. — В рямках 

підготовки до відзвачування 
200-річчя Американської Не– 
залежяости відбулося тут' 1 
травня офіційне відкриття 
Науково-дослідного інститу
ту Балча, що його довершив 
генеральний секретар Об'
єднаних Націй д-р Курт 
Вальдгайм. Інститут Балча, 
заснований перед трьома ро
ками на базі спеціального 
фонду, визначеного на ту 
ціль пані Емілією Свіфт 
Бал ч та її двома синами То– 
маеом і Едвіном, має за ста– 
тутове завдання займатися 
вивчанням американської по
літичної історії, північно
американської іміграції та 
етнічної, расової і меншин– 
ної історії на терені З'єдна
них Стейтів Америки. При 
Інституті буде зорганізована 
бібліотека, яка включатиме 
друкований матеріал, філь
ми та інпгі історичні доку
менти тих всіх етнічних 
груп, які поселилися в ЗСА. 
Вже сьогодні Інститут Балча 
має у своєму розпорядженні 
вірменські, данські, фран
цузько-канадські, німецькі,– 
українські, грецькі, жидів
ські, литовські, норвезькі, 
польські, латвійські збірки. ` 

Офіційне відкриття Інсти
туту Балча мало дуже уро
чистий характер і.в ньому, 

крім міських, стейтовкх і фе
деральних достойників, взя
ли участь представники ба
гатьох держав Евроои, Ка
нади, Латинської Америки, а 
також представники етніч
них груп в ЗСА — разом 
близько 500 осіб. Коли йдеть
ся про українську громаду 
в ЗСА, то вона була репре– 
зентована відділом УККА у 
Філадельфії і його головою 
д-ром Іваном Скальчуком. 

Відкриття попередив сніда
нок, на якому промовляв ге
неральний секретар Інститу
ту Балча Говард Штерсон та 
зі словом виступив також 
генеральний секретар ОН 
д-р Курт Вальдгайм. Цере
монія відкриття самого бу
динку відбулася о год. 10 
ранку. Церемонією проводив 
Говард Штерсон від імені 
управи Інституту. Після мо
литви pewjgpa Церкви Хрис– 
та д-ра Ерніста Гардіяга, з 
довшою промовою виступив 
генеральний секретар ОН д-р 
ІСурт Валдгайм, який звер
нув увагу на важливість то
го роду почину, а в першій 
мірі на важливість дослідів 
над вкладом окремих націо
нальних груп в розвиток 
Америки. 

Він порівняв розвиток 3-
СА з розвитком Обсднаних 
(Продовження на стр. 4-ій.) 

Юридична Комісія не приймає 
зредагованих транскрипцій, вимагає 

передачі повних заяисїв 
були знайдені 

У Ньо Йорку частинно зліквідовано 
примусову систему раціонування беизшш 
Олбані, Ню Йорк, - Гу

бернатор Ню Йорку Мал– 
колх Вілсон у середу, 1-го 
травив, іпговідомив, що досі 
тсяуй^прнмусова система 
раціонування бензини ча
стинно знесена, бо від тепер 
всі авта могтимуть купувати 
бензину кожного дня, а не 
так як 4уло досі, що в непа
ристі дві могли купувати 
бензину тільки ті авта, ре

єстраційні плитки яких кін
чалися не паристими число– 
ми, а паристі дні авта, реєст
раційні плитки яких кінча
лися tnaptHSTHMH числами. 
Але губернатор Вілсон за.-
значив, що інші постанови 
системи раціонування бензи
ни надалі залишаться в силі, 
а саме, авта, збірники яких 
на половину наповнені, далі 
не зможуть закупити бензи
ни. 

(– 

' У 80Ф1ЧЧЯ УНСОЮЗУ 

ЮВШЕЙНО-КОН1ВЕНЦШНА 
ЧЛЕНСЬКА КАМПАНІЯ УНС 

МЕТА ЧЛЕНСЬКОЇ КАМПАНІЇ 3.000 
ДОСІ ПРИЄДНАНО НОВИХ ЧЛЕНІВ 1.787 
ДО ОСЯГНЕННЯ МЕТИ ЩЕ ПОТРІБНО 1,213 

Впродовж квітня одержала Головна Канцелярія 
659 аплікацій нових членів. Серед них по три і більше 
аплікацій надіслали наступні організатори, конвенцій
ні делегати і секретарі Відділів: 

Карло Кобіто (В. 121) — 39 аплікацій нових чле
нів, Данило Пищ (В. 468) - 26, Роман Татарський (В. 
94) - 26, Михайло Кігічак (В. 240) - 20. мґр Воло
димир Сенежак (В. 27) - 14, Михайло Фединншин (В. 
155) - 13, Павло Фуга. (В. 70, 171, 270, 287 і 321) -
12, Іван Одежинський (В. 153, 239, 375 і 424) - 11, 
Анна Гарас (В. 47) - 10, А дам Цізднн (В. 55) - 10, 
Богдан Дейчаківський (В. 233) - 10, Галина Гаври– 
люк (В. 170) — 9, д-р Михайло Снігурович (В. 207 
і 414) - 9, Марія Шпікула (В. 221) - 9, Михайло 
Бобер (В. 235) - 9, Микола Хоманчук (В. 5) — 8, 
Іван Петрунцьо (В. 78) - 8, Йосип Чабан (В. 242) -
8, Михайло Депа (В. 356) - 8, Іван Кнігницькнй (В. 
430) — 8, Володимир Бойд-Борискевич (В. 94) — 7, 
Михаіл Семхів (В. 379) - 7. Марія СпДбайло (В. 452) 
Щ Чр Остап Зинюк (В. 16) — 6, Андрій Ьанюк (В. 106 
і 118) - 6, Іван Гуцайлюк (В. 147) - 6, Василь Гав– 
дьо (В, 221) - 6, Василь Лещук (В. 303) - 6, Ми
хайло Захарко (В. 349) - 6, Василь Попович (В. 367) 
- 6, Микола Мартишок (В. 406) - 6, Роман Стефанюк 
(В, 475) - 6, Павло Шевчук (В. 13) - 5, Гелен Олек 
(В. 22) г– 5, Михайло Хомин (В. 32) - 5, Анна Гна– 
тюк (В. 37) - 5, Андрій Джула (В. 161) - 5, Василь 
Колодій (В. 191) - 5, Лев Гардінк (В. 206) — 5, Сте
пан Іванидький (В. 276) — 5, мґр Осип Стецура (В. 
287) - 5, Михайло Геятош (В. 305) — 5, Олекса Про– 
дивус (В. 356) - 5, Роман Припхан (В. 399) - 5, Во
лодимир Зацерковний , (В. 439) — 5, Стефанія Кочій 
(В. 472) 5, Семен Чорномаз (В. 490) - 5, Констан– 
тнн Хільченковськнй (В. 10) — 4, Михайло Ольшансь– 
кий (В. 51) -– 4, Степан Шилкевич (В. 116) - 4, Іван 
Тарнавськіш (В. 150) — 4, Микола Голінко (В. 245) 
^ 4 , Василь Цюпа (В. 325) — 4, Ярослав Мартишок 
(В. 330) - 4, Григорій Кісіль (В. 336) - 4, Іван Дан– 
ківський (В. 375) - 4, Семен Левицький (В. 442) -
4^ Текля Мороз (В. 465) - 4, та по 3 члени - Квітка 
Стецкж (В. 25), Вячеслав Лебідь (В. 32), Петро Голо– 
вачук (В. 42), Микола Пришляк (В. 45), Карло Сач– 
ко' (В, 53), Антін Лукіянчук (В. 81), Андрій Кушнір 
(В. 83), Петро Бабич (В. 115), Павло Коцелко (В. 
Цв) , гіроф. Олександер Бережницький (В. 127), Стел– 
ла Раєн (В. 171), Володимир Якима (В. 240), Петро 
Аркотйн (В– 261), Іван Малко (В. 320), Іван Бабяк (В. 
324), Андронік Копистянський (В. 327), мґр Іван Гав– 
рилюк (В. 360), Федір Петрнк (В. 362), іяж. Ярослав 
Карпях (В. 385), Василь Олійник (В. 387), Теодор 
Лялька (В. 467), Дарія Манило (В. 474), Дмитро По– 
падияець (В. '475) ;і Михайло Ополько (В. 478). 

Вашингтон. — У середу, 
1-го травня, Юридична ко
місія Палати Репрезентантів 
проголосувала повідо м и т и 
президента Ніксона, що Ко
місія не може пр н й н я т и 
транскрипцій „відпопід н и х 
частин" так званих Вотер– 
ґейтських магнетофо н н и х 
записів, а далі вимагає пере
дачі повних магнетофонних 
записів. Конкретно Комісія 
проголосувала післати Пре
зидентові листа, в якому 
сказано, що Президент не 

І підчинився формальному ви
кликові („сапіна") цієї І^– 
місії. Як відомо. Юридичне' 
комісія в своїм формальнім 
виклику вимагала передачі 
42-ох магнетофонних запи
сів, а Білий Дім 30-го квітня 
передав їй 1,308 crop і н о к 
транскрипцій „відповідн и х 
частин" 31-го магнетофонно– 
го запису, твердячи, що 11 
розмов або не були записа
ні на магнетофонну стрічку, 
або не можна цих стрічок 
знайти. 

Голосування Комісією від
носно листа до Президента 
пройшло майже згідно з 
партійною приналежніс т ю 
членів, бо 19 демократів і 
один республіканець голосу
вали за цією пропозицією, а 
16 республіканців і два лібе
ральні демократи голосува
ли проти. Ці два ліберальні 
демократичні конгресмени 
вимагали гострішої реакції 
ніж „звичайний лист". Рі
шення вислати Президентові 
такого листа наступило піс
ля того;, як головний прав
шій дорадник Комісії, адво
кат Джон ДОр, повідомив, 
членів,. ддр ідередані. транс
крипції „не є цілком точнГ'. 
Він зазначив, що не закидає 
Білому Домові спроб пофа– 
льшуватн транскрипції, а ті
льки сказав, що в деяких 
випадках його електроніч– 
ннм експертам пощастило 
розшифрувати деякі части
ни 'магнетофонних записів, 
які не являються в транс
крипціях, а на їх місці там 
знаходяться слова „неясно" 
та „невиразно". АД в о к а т 
Дор повідомив, що ці „нето

чності були знайдеш в 
транскрипціях тих 9-ох маг
нетофонних записів, які' ще 
минулого місяця були пере
дані спеціальному прокура
торові Леонові Яворсько– 
му. Адвокат Дор, а також 
голова Юридичної комісії 

Генеральна Асамблея ОН схвалила 
програму допомоги потребуючим 

країнам світу 
цього рішення не можна 
вважати за однозгідне. Оче
видно, рішення яро створен
ня — одна справа, а зібран
ня потрібних фондів - дру
га і в цьому випадку ніхто в 
ОН не знає, звідки можна 
буде дістати гроші і котра 

Об'єднані Нації, Ню Пбрк. 
— Заключна сессія надзви
чайної сесії Генеральної 
Асамблеї Об'єднаних Націй, 
присвячена питанням сирів
ців і економічно-індустріяль– 
ного розвитку та скликана 
за ініціативою економічно 

конгресмен Пітер Родіно за– і нерозвиненнх країн, дала і індустріальна держава буде 
явили, що вимагають дере–І вислів своїй ,.антнамерикан– готова вплатнти до цього' 
дачі повних 42-ох магнего– і ській" настанові, відкидаю–' фонду відповідну суму. Без 
фонних записів, бо тільки в і чи американську пропозицію конкретної американської 
такий спосіб може Комісія про допомогу у висоті 4 біль– 
впввннтнся, що пер є д а н і І йонів доларів економічно 
транскрипції „а в т є итичяі". відсталим державам. Замість 
Конгресмен Родіно сказав,; цього, Генеральна Асамблея 
Комісія не може/ погодитися і схвалила проект економічно 
на пропозицію Білого Дому, і недорозвинених країн ство– 
щбб– він, Родіно, та ресиуб–\ рити в рямках ОН спеціаль

ний фонд, з якого потребую
чі країни одержували б по
трібну допомогу. Делегація 
ЗСА не сщютивлялася цьому 
проектові і внескові, але. як 
заявив американський ам– 
басадор в ОН Джон - Скалі, 

ПРОТОАРХИМАНДРИТ ЧСВВ 0. Д -Р 
АТАНАСІЙ ВЕЛИКИЙ ВІДБУВАЄ 
КАНОНІЧНУ ВІЗИТАЦІЮ В ЗСА 

І КАНАДІ 

ліканський конгресмен Ед– 
вард Гачінсон прослухали 
оригінальні з а п и с и для 
ствердження, що тільки ті 
частини розмов, які не сто
суються Вотергейту, були 
пропущені, бо автентичність 
можуть ствердити тільки ек
сперти, а Родіно та Гачінсан 
такими експертами себе не 
вважають. 

Деякі члени Юридичної 
комісії також заявили, що 
президнет Ніксон досі не пе
редав Комісії додаткових 
142-ох магнетофонних запи
сів. Як відомо, лісля того як 
Білий Дім одержав форма
льну вимогу на передачу 42-
ох записів, Комісія пересла
ла Президентові ще одну ви
могу на передачу 142-бх до
даткових записів і різних до
кументів. Адвокат Білого 
Дому Джеймс Сект Клер у 
середу, 1-го квітня, натяк
нув, що Президент не пля– 
нує передавати Юридичній. 
комісії більше магнетофонЧ 
них записів'. Крім тога, - Сез(в; 
Клер повідомив, що адвока
ти Білого Дому внесли кло
потання до суду, метою яко
го є уневажнення формаль
ного виклику спеціального 
прокуратора Яворського, я– 
кий також вимагає переда
чі цілого ряду документів. 
Сент Клер твердив, що Пре
зидент не може погодитися 
на передачу цих документів 
Яворському, бо це нарушу– 
вало б принцип „довірочнос– 
ти президентських розмов". 

допомоги не буде можна 
здійснити цього пляну, а 
відкинення американської 
пропозиції і також відкинен
ня пропозиції, щоб не схва
лювати .внеску про право 
кожної держави націоналі
зувати майно інших держав 
без уточнення питання від
повідної рекомпенсати ста
вить під сумнів готовість ЗСА 
таку поважнішу фінансову 
допомогу до цього спеціяль
ного фонду дати. 

Совєтська газета висмівае дискусію 
Сахарова з Солженіциним 

сторінках Москва. — На 
„Литературной газети" з 1 
травня появилася сатирич
на стаття, в якій внемівасть– 
ся дискусію між двома про
відними совєтськими диси
дентами — А. Сахаровим та 

танської Радіостанції, яка 
інформувала у своїх радіо– 
пересиланнях до СССР, що 
совєтська преса не допускає 
до того, щоб совєтські чита
чі могли познайомитися `„з 
найбільшою дискусією сто
ліття". Очевидно, за тради– 

А. Солженіциним. „Литера– фл”ою совєтською методою, 
турная газета" перша в СС– і .іЛитературная галета" н, 
СР у цей спосіб поінформу
вала громадян про те, що А. 
Солженіцин написав „Лист 
вождям Совєтського Союзу^ 
А. Сахаров зайняв до цього 
„Листа" своє \ стаяо в н щ є. 

m І інформує доютадніше чита
чів про зміст обох докумен
тів і не глже про що вла
стиво ведеться дискусія між 
Сахаровим і Солженіцином, 
а намагається висміяти обох 

І дисидентів, мовляв, в той 

Сенат затвердив Вілліяма Саймона 
па пост секретаря скарбу 

Вашингтон. — Минулого 
нвівторка Севат затвердив 
Вілліяма Саймона, колиш
нього голову Федерального 
Енергетичного Управління, 
на пост секретаря скарбу. 
Саймон перебере цей пост 
після Джорджа Шулца, 
якші оприлюднив свою рези
ґнацію ще 14-го березня ц.р., 
але виконуватиме обов'яз
ки секретаря скарбу до часу, 
коли президент Ніксон пере
веде офіційне запрнсяження 
Саймона. Думають, що Сай
мон буде заприсяженнй нас
тупного тижня. Затверджен

ня Саймона на пост секрета
ря скарбу пройшло через Се
нат без жадної опозиції. Згі
дно з інфбрмаціямн, іцо їх 
подали речники Битого До
му, Вілліям Саймон не мати
ме таких широких повновла– 
стей, що їх мав Джордж 
Шулц, а в першій мірі він не 
виконуватиме додаткової фу
нкції економічного дорадни
ка президента Ніксона, Ак
тивнішу ролю в економічній 
політиці виконуватиме сам 
Президент, який після Шу
лца сам очолюватиме Раду 
Економічних Дорадників. 

Громада в Боффало відзначила 80-річчя 
УНС і ,уСвобоїди" 

Боффало. Н. И. - Мину
лої неділі, 28-го квітня, міс
цева українська громада ок
ремою програмою відзначи
ла 80-річчя існування та 
служби своїй громаді і на
родові Українського Народ
ного Союзу та його офіці
ального органу „Свобода". 
Ювілейні святкування від
булися старанням 127-го 
Відділу УНС та при співпра
ці Відділів Округи в залі 
української парафіяльної 
школи св. Миколая о год. 
6-ій вечора. Програму від
крив і нею проводив голова 
Округи УНС А. Кобрин, а в 
почесній і діловій Президії 
були: головний промовець 
на цих ювілейних святку
ваннях головний предсідник 
УНС Йосип Лисогір, голова 
місцевого Відділу УККА В. 
Шарпай, проф. О. Бережни
цький та обласний організа
тор УНС В. Оріховський. 
Вступну молитву провів міс
цевий український католіг 

Павло Івахів, привітання від 
Відділу УККА склав В. 
Шарван, від студентства і 
молоді колишній голова СУ– 
СТА Ігор Макух. Після сло
ва п. И. Лисогора про УНС 
і „Свободу" та їх ролю в ми
нулому і завдання на май
бутнє, в мистецькій частині 
програми виступали соліст 
Б. Пруца при фортепія ново
му супроводі Олі Алексевнч– 
Ловні, Гуцульська Оркестра 
під керівництвом М. Мочер– 
няка І танцювальна група 
„Пласту". Після короткого 
слова В, Оріховського та 
кінцевої молитви, яку провів 
о. Д. Лашута з Ніяґарської 
парафії, майстер церемонії 
А. Кобрин закрив це юві
лейне свято, в якому взяло 
участь 150 осіб. Під час 
святкувань гол. предсідник 
И. Лисогір та В. Оріховсь
кий окремо відзначили за 
успіхи в організаційній пра
ці секретарку 127-го Відді
лі' УНС Марію Гаравус та 
секретаря 360-го Відділу И. 
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опересилання текстів обох 
цих документів радіостанці
ями Великобританії, „Голос 
Америки", „Свобода", „Віль
на Европа" і також Захід– 
ньої Німеччини. „Литератур– 
ная газета" зареаґувала зо
крема на твердження Бри– 

би і про знищення всіх нас
лідків досягненого прогресу, 
то Сахаров хотів би скріпи
ти Захід коштом СССР. Со
вєтська газета окреслює оби
два документи як „маячен
ня, дискусією з того боку, зі 
світа тьми". 

Кожного місяця в СССР 
катастрофи 

авіяцшні 

шх'даі.1,1 j / цькиЙ парох і декан о. д-р Гаврилкжа, 

Агенція Асошісйтед Пресе 
повідомила через свого -ко
респондента з Москви, що 
за останні 15 місяців у СССР 
сталося 18 авіяційних ка
тастроф, при чому всі іюзби– 
ті й згорілі літаки належа
ли до „Аерофлоту". 

Найновіша к а т астрофа 
мала місце в Ленінграді: 
чотирнмоторовнй літак типу 
„Іллюшін" із 108 пасажнра– 
зміг піднятися в повітря і 
ми й летунами на борту 
на малій висоті вибухнув, 
упав на землю й згорів. За
гинули всі 108 осіб. Хоча 
місце катастрофи було не
гайно оточене міліцією, на
віть здалеку було видко ве
ликі чорні клуби диму, а по
тім полум'я. На місце неща
сливого випадку поїхали де
сятки авт першої допомоги 
га пожежн і авта. Очевидці 
стверджують, що під час пі
діймання літака один із йо
го моторів вибухнув з неві
домих причин. Літак мав 
летіти на Кубань, до Крас– 
нодару. 

Совєтська преса не пові
домила про цей найновіший 
випадок, як не повідомляє 
вона ніколи, якщо в розбн– 

ції АЛ, що в 1973 році в аві– 
яційних катастрофах в СС
СР загинуло 58 осіб — циф
ра, явно применшена, бо за 
точними даними впродовж 
останніх 15 місяців розбили
ся 18 пасажирських літаків 
„Аерофлоту", не враховую
чи катастроф військових лі
таків. Остання прилюдна 
катастрофа совєтського лі
така :іл кордоном сталася в 
Парижі, на аеродромі Бур– 
же, під час демонстрування 
французьких, совєтських та 
інших літаків. Тоді в при
сутності понад 100 000 гля
дачів розбився совстськнй 
повітряний л ю к с усовий 
„лайнер" типу „Туполєв– 
144", отже — суперсонічний 
літак. 

У періодичній советській 
пресі, в тому й в Україні, 
час до часу публікуються 
'заяви невдоволених пасажи
рів: замовлені наперед квит
ки касуються, літаки дуже 
запізнюються, під час лету 
не можна інколи навіть на
питися води, бо її немає і т. 
д. Але червона цензура не 
пропускає вісток про катаст– І 
рофн, не повідомляє читачів І 
ні про кількість загиблих, | 
ані їхніх прізвищ. Однак, у ' 

Під гас відвідин в УНСоюзі. Сидять (зліва): головний 
предсідник Посип Лисогір, Весен. Протоархимандрит 40" 
ВВ о. д-р Атпнасій Великий, Дпреп. Протоігумен ЧСВВ о– 
Патрикіи Пащах. Стоять: рсд. А. Драган, головний сект 
істар УНОІ-д-р Ярослав Па дох, парох св. Юра й ігумин 
ЧСВВ о. же Володимир Гавліг, головний касир УНС мґр. 
Уляна дЩук, екзекутивний директор УККА мґр. Іван Гні– 
трко, заступник головного предсідника і рекордовий сс/с 

ретар УПС Володимир Сохан та ред. Зєнон Снилик. 

Джерзі Ситі. - Минулої | свої канонічні завдання, о. 
ереди, 24-го квітня, до Ню І Протоархимандрит наперед 

поінформував, що він під 
час цієї візитації відмовля– Норку прибув з Риму Все– 

гвітліший о. д-р Атанасій 
Великий, протоархимандрит 
Чину Святого Василія Вели
кого, для канонічної візита– 
ції-посіщення всіх маиасти– 
рів та осідків ОО. Василіян 
в З'єднаних Стейтах Амери
ки та в Канаді. Такі урядові 
відзідинн, що їх називаєть
ся канонічним посиленням 
або канонічною візитацією, 
згідно з правильником ЧС
ВВ мають відбуватися бодай 
один раз під час урядуван
ня протоігумена Шснліянсь– 
кого Чину даної провінції. 
Протоігуменом ЧСВВ в ЗСА 
S3 тепер впреп. о. Патрикій 
Пащак, в товаристві якого 
о. д-р Великий відбуває сво– 
ю теперішню візитацію. Як 
відомо, к а д е н ц і я уряду
вання протоігумена триває 
шість років, а каденція про– 
гоархимпндрита триває те
пер 12 років. Під час своєї 
візитації Протоархимандрит 
зустрічається з кожним мо
нахом та переводить повну 
перевірку манастирів і осід
ків Чину, як у матеріяльно– 
господарському, так і в ду
хово-моральному відношен
нях. Теперішня віг.итація 
протоархнмандрнта Всесв. о. 

стьсл від будь-яких публіч
них церковно-релігі й н и х 
торжеств та взагалі публіч
них виступів. V ч 

Свою вЬитацію почав о. 
д-р Атанас Великий від осід
ку протоігумена ЧСВВ Аме
риканської провінції в Асто– 
рії, дальше відвідав манастй– 
рі і осідки ЧСВВ в Бронксі, 
св. Юрі в Ню Иорку та у 
Глен Ков. Під час візитації 
о. Протоархимандрит скла
дає візиту кожному Владяці– 
ЄПЯСкОПОВІ. . - -.'-– :Г-- 1 

На закінчення своєї візи
тації на східньому побереж
жі ЗСА, Всесв. о. протоархи
мандрит Великий, в асисті а 
протоігумена Патрнкія та 
ігумена о. д-ра Володимира 
Гавліча, пароха церкви св. 
Юра в Ню Иорку, склав 
чемиостеву візиту Україн
ському Народному Союзові в 
нових ирігміщеннях та „Сво
боді" в дотеперішніх, зна– 
йомлючись з їх приміщен
нями та в розмові з голов
ними екзекутивними урядов
цями УНС і редакторами 
„Свободи" обмін ю ю ч н с ь 
думками і поглядами на ак
туальні теми. 

Наступного дня о. Прото– 
д-ра Атанасія Великого три– і архимандрит виїхав в даль– 
ватнме два з половиною мі– шу візитацій ну подорож до 
сяці і щоб могти виповнити Чикаго, Детройту і Торонто. 

Посадник Нюарку зустрівся 
з українськими виборцями 

тому літаку не було людей, пресі подаються короткі 
з-за кордону. Офіційно' вістки про авіятцйні катаст– 
представник „Аерофлоту" , рофн, якщо у них гинуть та– 
сказав представникові аген–' кож чужішій. 

Гю Снатт відвідує СССР, розмовляв 
з Брежнєвим 

Москва. -— Як повідомляє 
„Рабочая газета" з 27-го кві
тня ц. р. 26-го квітня відбу
лась довша розмова сенато
ра Гю Скатта з генеральним 
секретарем ЦК КПСС Леоні
дом Брежнєвим. По Скатт 
лідер республіканської мен
шосте в сенаті ЗСА відвідує 
під сучасну пору Совстьсь– 
кий Союз. В розмові, в якій 
приймав участь також помі
чник Брежнєва А. М. Алек– майже дві години. 

сандров, заторкнуто, як пи
ше газета, богато справ, що 
мають якенебудь відношен
ня до співпраці між СССР і 
ЗСА і ЦІЛИЙ ряд міжнарод
них проблем. Обговорювали 
також справи частинного ро– 
зброєння, торговельно-еконо
мічних зв'язків „на основі 
рівноправносте і без нама
гання дискримінації одної зі 
сторін". Розмова тривала 

Нюарк. Н. Дж. - Перед
виборча кампанія у цьому 
місті приймає щораз то шир
ші розміри. В рямцях цієї 
кампанії вечером 1 травня 
відбулася тут. з ІНІЦІАТИВИ 
Слави та Остапа Олесниць– 
ких, зустріч теперішнього 
посадника міста Кенета А. 
Гібсопа та радного Західньої 

j виборчої округи Майкела П. 
Боттоне з місцевими україн
ськими виборцями. Кеннет 
А. Гібсон та Майкел П. Бот 
тонне поновно кандидують 
на свої дотеперішні пости, 
вважаючи, що вони не тіль 
ки задовільно справилися і 
своїми завданнями в місті 
але й мають багато дечог 
ще запропонувати мешкай 
цям Нюарку, міста, яке від 
носно недавно пережило вп 
жкі расові заворушення, слі
ди чого до сьогодні остають 
ся в деяких його частинах, 
а яке намагається знову ста
ти повністю на „власні но
ги". Вислів цьому дав К 
Гібсон, якого представив зі
браним господар вечора мґр 
О. Олесницький, познайо
мивши одночасно посадника 
з приявннмн учасниками. 
Проблеми, перед якими на
ходилася нова адміністрація 
в 1970 p., не були легкі, -
заявив посадник, звертаючи 
передусім увагу на дефіцит 
в бюджеті міста, що досяг
нув був понад 60 міл. дол 
Сьогодні ситуація змінила 
ся, бо бюджет -вдалося зба–' 

ллнеувати і одночасно вда
лося покласти основи під ві
дновлення і розбудову міс
та. У висліді вдалося обни– 
зитн податок від реальнос
тей і є вигляди на дальше 
обниження податків. .Місто 
вн:е далі не вмирає, місто 
має майбутнє" - говорив К, 
Гібсон. Враховуючи такий 
стан, він рішився поновно 
кандндувати в переконанні, 
що могтиме у ще більшій ИіК 
")І поліпшити відносний В МІі 
сті. Відтак, відповідаючи на 
УШИТИ, К. Гібсон дещо ос– 
човніше зупинився над ок– 
оемими піюблемами, зокре
ма, коли йдеться про забез– 
течення міста належно об– 
іаднанимн місцями відпо
чинку. Радний М– Воттоне, 
який також старається за 
теревнбір. у своому виступі 
тідкреслив важливу ролю 
української групи в районі 
вайлсбург, де находяться рі– 
ші українські установи, Ук– 
')аїнська Католицька Церк
ва, та де живе чимало ук– 
;)аїнців. На зустріч^ з посад
ником Пбсонок, радяюг Вот
тоне, Джоном Кавфілдом, 
шефом пожарної сворожі мі– 
ста, керівником податкового 
відділу Джозефом Фріціною 
га ще деякими міськими др– 
стойтіками було ряд укра
їнських пюмадян. Серед 
присутніх були: парох. УК– 
Церкви о. ігумен П. Малю– 
га, видатні діячі української 
(Продовження аа стр. 4-ій.) 
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Василь Онуфрієико 

АВСТРАЛІЯ ПЕРЕД ДВОМА 
ШЛЯХАМИ 

Сенату,, з відходом сен. ГеЙ– В новітній історії Австра
лії 'сталася незвичайна по
дія: на початку квітня Ц. р. 
прем'єр - мі вістер Гоф Віт– 
лем, лідер урадуючої Лейбо
ристської партії, звернувся І лосуванням. Це трохи диби 
до генерал - губернатора: се– ло з колії Вітлема, бо справ– 
ра Пола Геслака з нрохан– ді парламент КвінсЛенду 
ням проголосити розв'язан– (без лейбористської білншо– 

Лйриса Марія Любов 3. Онигикевиг 

ЧИ Є НАС ХОЧА Б 500? 
Справа: Це питання не ре– 
торичне тільки сутоутиліта– 
рне: чи є серед нас хоч 500 

ра уряд Квшсленду мас пра-|осіб, я к і будуть купувати до– 
во призначити на його міс– броякісяі переклади україн 
це сенатора виборами в пар– 

Р.О. Box 343 Jewy City. NJ. 07303 

Народовбивча „почесна доля" 
,.Молодь України" з 2і-го квітня ц.р. у замітці „Ком

сомольці - добровільці" признається, що режнмвнки силою 
вивозять українську молодь на т.зв. „новобудови", пере
важно у східніх просторах імперії.„Дайош ударну працю!" 
— це багряне гасло — лише „Молодь України" — ще зда
леку видно на пероні київського вокзалу. Більше сорока 
молодих романтиків вирушили сьогодні із столиці України, 
щоб у складі Всесоюзного ударного комсомольського за
гону взяти участь у спорудженні однієї з величних будов 
п'ятирічки — Байкало-Амурської залізниці. їм, як і під
корювачам цілини, випала почесна доля першопохідців — 
принести у необжиті місця ритм сьогодення. Завтра по
сланців України стрічатиме Москва... У нинішньому році 
понад вісім тисяч юнаків і дівчат республіки з комсомоль
ськими путівками відправляться на передній край будів
ництва комунізму. їх маршрути проляжуть на камАЗ і 
Чорнобильську атомну електростанцію, шахти Донбасу та 
інші місця". 

Який страшний цинізм у змісті цього повідомлення, 
яке страшне покарання дітей поневоленої нації, що їх ти
сячами висилає Москва „приносити ритми сьогодення" у 
сибірські джунглі. Чн багато з них вернеться живими 
і здоровими з цих „новобудов", треба сумніватися. Ніхто 
тим не турбується, бо йдеться про плянове нищення молоді 
поневолених народів, що становить потенційну загрозу для 
кожного окупанта. Це бо одна з форм московського гено
циду, що його веде Кремль вже більше як 50 років. 

Застановляючись глибше над повідомленням, прихо
дить на думку: чи побіч оборони українських політичних 
в'язнів не повинна українська діаспора стати також в обо
роні української молоді і домагатися від Об'єднаних Націй, 
урядів західніх держав, міжнародних організацій, Черво
ного Хреста і других гуманітарних інституцій стати в їх
ній обороні і вимагати припинення негуманного і злосли
вого геноциду? Слід подумати про це нашим офіційним 
чинникам і виступити з якимсь конкретним плином, а гро
мада насівано допоможе їм у цьому. 

ня обох палат федерального 
парляменту: Палати Репре– 
зенгаптів і Сенату. Розв'я
зання обох палат проголо
шено, і 1 травня ц. р. відбу
дуться вибори, на яких буде 
вирішено питання незвичай
ної ваги для Австралії: чн 
при владі залишиться Лей
бористська партія, що уря
дувала лише 16 місяців, чи 
прийде знову коаліція Лібе
ральної й Селянської (Кант
рі) партій. ' 

На 18 травня федеральний 

ської літератури, і таким 
л.чмсігп, а не загальним ro-f способом допоможуть Укра

їнському Академічному Ви–" 
даяннцтву випускати в оаіт; 
по 10 видань перекладів на
шої літератури річно. 
Пояснення: 18,72--р. створено 
Українське^АкадемІчне Ви
давництво (Ukrainian Acade
mic Press) ,як частину аме– 

сти) мав право замість сен. 
Гейра вибрати іншого. 

Давши сен. Гейрові стано
вите, посла в Ірляндії, Віт– 
лем не здобув нічого: доро-ірйканськрго Libraries Unli-
го заплатив, нічого не ку– jmited, Inc. Це Видавництво 
пивши. Сталося Ще гірше,: 
опозиційні партії закинули 
йому нечесність, що дуже 
дошкульно вдарило його 
при його претенсіях на'чес
ну політичну гру. 

-Майже всі часописи скрн– 
тнкувалн Вітлема за нечес
ну політичну гру. Опозицій– 

має за мету видавати: а) пе
реклади з української літе
ратури, та б) Оригінальні 
праці з українознавчих ді
лянок, -

Досі це видавництво вже 
видало такі книжки: 

І. „Невеличка драма" Ва– 
леріяна Шдмогильного (пе 

уряд планував лише вибори'ні партії прийшли до думки, ІрекЛад д-ра Юрія і Мойрп 
до Сенату: згідно з консти– І ЩО настала хвилина піти на І Луцьких, вступ Юрій Щерех 

;туцісю, кожні три роки ви– | війну з урядом: довести йо– j-yTTeRAjn^H). 
ібирасться половіша нових го до так званого подйійно– 
I сенаторів (ЗО з 60). Ці внбо– го розв'язання парламенту, 
!рн мали самі собою велике а тоді — „пан чи пропав": 
і значення для лейбористсь– виграти в обох палатах, або 
кого уряду то.чу, що в сьо–! програти. Вітлем уже давно 
годнішній політичній ситу– І погрожував "опозиції подвій– 
ції діяти йому було тяжко: І ним розв'язанням парлямен– 
маючн більшість у нижчій; ту, бо мав трудноті З Сена– 
палаті, уряд мав меншість у! том, але лише погрожував, 
Сенаті І завжди був, якщо не наважуючись іти до но– 
так можна висловитися, на вих виборів, пробувши не– 

Загроза другої екраїїноегн 
Військовий переворот у Португалії минулого четверга 

та ліквідація авторитарного правого режиму, яким була 
окутана та країна впродовж останнього майже півсторіччя, 
викликав загальне вдоволення в демократичному світі. Не 
без деяких надій, прийняли пД зміни в Португалії й укра
їнці, бо переворот відбувся виразно не тільки для зміни 
внутрішньої системи правління, але й під знаком ліквіда
ції останніх залишків колоніялізму та права на самовизна
чення португальських колоній в Африці. І хто ж більше 
міг би бути зацікавлений та радий ліквідацією того, влас
не, колоніялізму, жертвою якого ще й сьогодні є наш укра
їнський та інші народи сьогодні вже таки справді остан
ньої КОЛОНІАЛЬНОЇ комуно-московської імперії. 

Проте, ̂ останні вісті з Португалії викликують оправда
ну тривогу, що та країна могла б попасти з-під ринви та 
на дощ і, звільнившись від правого авторитарного режи
му, затягнути собі на шию ще більш народовбявчу кому
ністичну диктатуру. Вказує на таку загрозу повідомлення 
Про привітання, яке представники португальської армії та 
лідери лівих СОЦІАЛІСТИЧНИХ партій влаштували ватажкові 
португальської комуністичної партії Альварові Кунганові 
після його повороту із 12-річного екзилю. 

Очевидно, шо португальський нарід мас велику і слав
ну історію, таку ж велику і славну культуру, але це не 
перешкодило насамперед Салязарові і після нього Каета– 
нові диктувати народові їхню волю. Тепер не тільки згада
не привітання комуністичного ватажка, але й багато де
чого з поведінки португальців може бути попередженням 
нової загрози. Для Португалії і ії народу.було б великою 
трагедісю, якщоб на місце правого авторитаризму прий
шла ліва диктатура. В кожному разі, ситуація в Португа
лії заслуговує на дбайливу увагу, бо вона ще досить дале
ка від стабільної. Одною бо справою є позбутись неволі, але 
не менш важливою с також і забезпечення волі. 

ласці сенатської опозиції 
(фактично — більшостн). 
Розуміючи дуже добре, що 
завдання й право Сенату — 
ревізувати рішення нижчої 
палати, Вітлем, однак, увесь 
час нарікав на те, що Сенат 
гальмує виконання його 
програми праці. Тому на ви
бори 18 травня покладалися 
великі надії: коли б на них 
удалося лейбористам здобу
ти належну кількість місць, 
тоді вся праця пішла б без 
перешкод: і в одній, і в дру
гій палаті була б урядова 
більшість і роля Сенату бу
ла б зведена до прикладан
ня печаток до рішень ниж
чої палати парляменту. 

Стараючись за всяку ці
ну здобути виборну перемо
гу, Вітлем із дорадниками 
пішов на законний, але не 
надто чистий з морального 
огляду трюк: спробував 
„купити" одного сенатора, 
колишнього лідера опози
ційної партії —.Демократич
ної Лейбористської партії -
сенатора Гейра з Квінслен– 
ду. Старому сенаторові, Дос
відченому політичному дія
чеві (був три терміни пре
м'єр - міністром Квінслен– 
ду), запропонували станови
ще посла в Ірляндії. Вів по
годився, не порадившись із 
своїми партійними колега
ми та, що гірше, прийнявши 
призначення послом, не 
зрікся місця в' Сенаті і аж до 
З квітня брав участі, у сесі
ях Сенату. 

Згідно з конституцією, ко
жен стейт Австралії мас в 
Сенаті 10 сенаторів. Отже, з 
відходом сен. Гейра в Квінс– 
ленді треба було б вибирати 
не 5, а 6 сенаторів, що дава
ло надію лейбористам здо
бути зайве місце в Сенаті. 

Трюк, однак, не вдався. 
Прем'єр - міністер Квінслен– 
ду Б'слке - Петерсей заявив, 
що незалежно від виборів до 

повні півтора роки при вла
ді (востаннє лейбористи в 
Австралії були при владі в; 
19,49^році). , . t :Лз 

Опозиція змусила -Вітле
ма виконати Його погрозу, 
яку йому в дійсності не ду
же хотілося здійснювати, 
досить хитро: дала знати, 
що не схвалить у Сенаті за
кону про забезпечення уря
ду коштами для праці. Не 
маючи права брати гроші з 
державної скарбниці, Вітлем 
так чи інакше був би зму
шений проголосувати нові 
вибори: або у формі довибо
рів до Сенату й виборів но
вої нижньої палати, або у 
фармі подвійного розв'я
зання палат і нових загаль
них виборів. Не чекаючи, як 
у Сенаті піде справа з кош
тами для урядування, Віт– 

просив генерал - губернато
ра проголосити подвійне 
розв'язання палат. 

І ось протягом дуже ко
роткого часу урядова й опо
зиційні партії провадять.ак
тивну передвиборчу кампа
нію. Опозиційних партщ в 
Австралії три: Ліберальна 
(лідер — В. Ояеддея), -Се
лянська (Кантрі) з лідером 
Д. Ентояі й Демократична 
Лейбористська партія з лі
дером сен. Мек - Манусом 
(до речі, великим прияте
лем українців). Є ще Авст
ралійська партія, - що -грає 
полю „середини'', але войа 
тягнеться за лейбористами; 
ця нова партія в кращому 
випадку матиме 5 відсотків 
голосів. Комуністів до уваги 
брати не доводиться, бо як 
виборча сила вони не ва
жать майже нічого. 

Найсильнішими против– 
н и к а м и лейбористів є 
Ліберальна й Селянська 
партії. ДЛП — Противники' 
не надто сильні, але можуть 
у деяких виборчих округах 

Студія Стефаннкової твор– 
чости та переклад його но– 
вель — праця д-ра Данила 
Струка 

3. Двомовне видання, ук
раїнською та англійською 
мовами, „Збірка українських 
новель" (від Коцюбинського 
до В. Шевчука), редактор 
д-р Юрій Луцький. 

4. Пантелеймона Куліша 
„Чорна Рада". - переклад 
проф. Юрія і Мойри Луць
ких. ' - -. ” '. -r ` 

Незабаром появляться, пе
реклади „Патетичної сона
ти" М. Куліша, „Більмо" М. 
Осадчого, та з наукових 
праць „Історія української 
літератури" (переклад) д-ра 
Д. Чижевського, „Історія ук
раїнської економічної дум
ки" д-ра Б. Винара, „Бібліо
графічний довідник науко
вої літератури про Україну" 
т– д-ра Б. Винара, "Історія 
українського професійно г о 
театру 1864-1964'' проф. В. 
Ревуцького, „Рання історія 
українських козаків" д-ра 
Л. Винара та інші. 
.. Щоб цокрити самі кошти 
видань потрібно продати хо
ча б 1000 гірнмфннків кож– 

лем зрікся урядування й по–. . А книжки. Звичайно коло 
15р0 примірників розкупову
ють бібліотеки, отже всього 
конечних 500 залишається 
на окремих покупців. Якщо 
перший наклад розійдеться,, 
тоді– Видавництво може ви
дати-другий наклад з м'яко
го обкладинкою і за багато 
меншу ціну (що таке конеч
не, щоб ці переклади могло 
набувати студентство). 

Досі по 450-650 примірни
ків усіх чотирьох видань ро
зійшлись по бібліотеках. По
одинокі особи з нашої гро
мади закупили разом всього 
50 примірників(а може 12 
.чи 13-ооІЄг закупили всі чо^ 

відіграти поважну ролю 
своїми (преференційними) 
(другими) голосами, що 
йдуть; як правило, проти 
лейбористів. 

"Виступаючи перед вибор
цями, прем'єр - міністер не 
стільки хвалитиметься свої
ми досягненнями за 16 міся– 

(Закінчення на crop. 3-ій і 

тири видання). Цей факт 
сповільнює видавання нових 
перекладів, але не зупиняє! 
Історія Видавництва: Серед 
наукового світу,– як і серед 
нашої громади вже відоме 
прізвище д-ра Богдана Ви
нара Декілька років тому 
він був деканом факультету 
бібліотекарства Стейтового 
коледжу Ню Иорку. Вія та
кож є автором кількох під– 
ставових підручників та до
відників з бібліотекарства 
(деякі вже мали по 4 ви
дання). Це він заснував В-во 
Librariea Unlimited, Inc., яке 
видало досі вже кілька де
сятків книжок з бібліотекар
ства. Це Видавництво вже 
здобуло собі добру професій
ну оцінку та розголос. Дохо
ди з цих видань часто пок
ривають видання українсь
ких перекладів. 
Чому тепер? Українська емі
грація вже перебуває пОнад 
100 років на американсько
му континенті. Досі тільки 
спорадично появлялись пе
реклади з . української літе
ратури (головно Шевченка, 
Українки, Франка та Стефа– 
ннка). Дотепер не було та
ких можливостей, щоб сис
тематично популяризувати 
українську літературу серед 
англомовного світу, як те
пер, коли створилося Укра
їнське Академічне Видавни
цтво. Також тепер в ЗСА 
проявляється велике, заціка
влення етнічними групами 
- отже існують сприятливі 
умовний, щоб розповсюджу
вати переклади. Тому нам 
треба використати можливо
сті Українського Академіч
ного Видавництва для пла
нового випуску в світ добро
го рівня перекладів шедеврів 
української літератури і на
укових праць. Це Видавниц
тво дістало добрі професійні 
рецензії, а Конгресова Біблі
отека внлдає „Збірку україн
ських "новель" (переклади) 
письмом „брейль" для слі
пих. 

Отже, щоб допомогти дер
жати відкриті двері в світ 
для української літератури 
в англійськім перекладі — 
потрібно тільки 500 осіб, які 
будуть купувати ці перекла
ди до своїх власних бібліо
тек, чи в подарунку для зна
йомих. Чи є серед нас та
ких 500? 

Назви досі виданих творів 
Pidmohylny, Valerian. A l i t t 
le Touch of Drama. Ukrainian 
Academic Press/1972. 191 pp. 
?7.50. 
Struk, D.S. A Studi of Vasyl 
Stefanyk: The Pain at the 
Heart Existence. Little. Co-
Press, 1973, 200 pp. S8.50. 

Modem Ukrainian Short Stor 
vieft. Ed. by G.S:^. Luckyj. 
LitUeton, Colorado, Ukraini
an Academic Press, 1973. 228 
pp. S8.50. 
Kulish, Pantelcimon. The 
Black Council. Littleton, Co
lorado, Ukrainian Academic 
Press, 1973. 125 pp. 57.50. 

Адреса Видавництва: 
Ukrainian Academic Press 
Libraries Unlimited, Inc., 
P.O. Box 264 263. 
Littleton, Colorado, 80120 

Лука Луців 

П Р О НОВІ ВИД A H 
Ольга Мак. КАМІННЯ ПІД 

КОСОЮ. Накладом Ви
давництва „Гомін Украї
ни". Торонто, Онтаріо, Ка
нада. 1978, ст. 158. Обкла
динка Богдана Стебельсь– 
кого. 

Ольга Мак ; — авторка 
кількох повістей (,,З часів 
Єжовщини", „Бог вогню", 
„Чудасій'', ,ДІрогн переко
нань", ,рКаїра") - минулого 
року надрукувала повість 
під заг. „Каміння під ко– 

як це робив уряд російсь
ких деспотів - царів 'від Ми
коли І до Миколи II. 

Можна б сумніватися, чн 
15-літній Андрій так доціль
но міг декламувати уривки 
Шевчеякових творів („А 
братія мовчить собі, витрі
щивши очі, як ягнята: „Не
хай!" - каже,:— „може, так 
і треба!"). Авторка думала 
про цей сумнів, і ЇЇ Андрій 
заявляє, „що його батько, і 
його мати, і його дід з ба
бою — розуміли Щевчен– 

сою" яку присвятила ,,па-!ка". а " ^ ^ „Кобзаря" на
м'яті" безіменних мільйонів'пам'ять знала", і говорила, 

що „я у Святому Письмі мучеників у сорокову річни
цю голодової трагедії на Ук
раїні" 

більшої правди нема".' 
Не знаємо докладнішої 

початок повісти: 
„Столиця України тхнула 

трупом, хоч пранні її жителі 

Акція цього нового твору!біографії Ольги M a j L 3 ^ 
відбувається в тодзипгій сто–! ша „Ользі Мак", який налн– 
лиці поневоленої Москвою | сала .Стефашн Гурко,, дові– 
України - в Харкові. Ось j дуємося, що письменниця 

народилася перед 1-ою світо
вою війною в Кам'янці По
дільському, і що її дитинство 

' W " ` " ^ - К ? " 4 W " " и л ш ' ” – " , гіппйпглп „ НРГТЯТЮІЗС І MV-
одчайдушно і жорстоко бо-:"Р?И Ш Л 0 в .^естетках і му 
ролнся за своє існування. 
В одних дні минали на ро
боті, в других по чергах: бі
ля .крамниць, .біля розподі
лень пального^ біля трам
вайних зупинок, або в дер
жавних установах. Ці люди 
завжди спішили, були сер
диті, скрізь лаялися, прок
линали владу і ненавиділи 
кожного, хто стояв у черзі 
попереду, як свого найгіршо
го ворога" (7). -
На Такому тлі авторка вміло 

малює цікаві пригоди кіль– 
канадцятилітнього Андрія, 
якого дід „з козацького ро

ці 
- ,`.'W. і 

А потім муки голоду у 38-ік 
Влились у чашу 

Твойого терпіння. 
Діток опухлих 

жалісне квиління 
Нестерпно записались 

на душі Твоєї ле.чті. 

(,,Гомш України', ЗО '(йреаня 
lGfti). .. '-vV `. 

Авторка дережила, ту тра
гедію, про яку пише, і це ви
дко з її твору, в якому немає 
перевантаження б і льшим 

ду Півполів походив", і я к и й ! ч и с л 0 и пі0"' Побіч знано– 
не приймав милостині, як j г о . ^ " L ^ K f BHCTynaJ ^ e 

робили тисячі голодних на ешзодично Г^ицько з. бабу– 
вулицях столиці. Оцей Анд– W 1 C Гречаню^ою та з її зо
рій був голодний і майже в и п е ю .Ку^енчихрю,,.Спгр 
замерзав. Він у t f rmwMWlfe ^ ^ Ш ^ ^ Ш Ш 
розпуки застукай у першу i ! a K 1 S ^ . T e ^ . m f S 0 ' ^ 
фіртку", з якої вийшла жін
ка та назвала хлопця ,,хо– 
лерником" і „старцем". Анд
рій був ,,притоломпіений 
зневагою, яку почув уперше 
в житті". Він згадав поезії 
Т. Шевченка, які майже всі 
знав напам'ять, і почав їх 
виголошувати з патосом-до 
прохожих на вулиці, які 
вважали його божевільним. 

Та одна старша жінка за
цікавилася цим юнаком– 
шевченкознавцем, який про
декламував коло 50 рядків 
з різних Шевченкавих тво
рів в Нюх уривках, що па
сували до тодіцшьогО стано
вища в Україні (.Доборо
лась' Україна до езамого 
краю"; ;,А онде під тином 
опухла дитина голодная 
мре"...). Ця жінка — друга 
головна особа пДсї повісти, 
— Лідія Сергіївна Чернявсь– 
ка. Вона заопікувалася Аяд– 
дрісм тому, що не просив 
милостині, як тисячі інших, 
а „лаявся, погрожував і 

в „Наталці Полтавці", де 
всі герої змагаються в роб– 
ленні добра. 

Цікава постать Лідїї Чер– 
нявської, яка опікувалася 
Андрієм, як своїм ,о,нуком. 
Перед'смертю вона втаемни– 
чус Андрія в існування сво
го родинного скарбу,' що був 
закопаний на дні засипаної 
криниці. Про цей скарб не 
знав навіть рідний сик Чер– 
нявської, що жив на емігра
ції у Франції. - Оця -історія 
зі скарбом трохи драматич
на на тлі такої реальної дій– 
сности в Україні, в якій з 
голоду вмирали мільйони 
людей. (. 

.В Торонті 8 береаня^був 
авторський.. .вечір , Ольги 
Мак, на якому вона читала 
свою п'єсу про Т. Шевчен– 
ка^, чим письменниця зас
відчила, що працює і над 
драмами. В повісті вона се
бе добре виявила. Щ твори– 
повісті - майже повністю 
розпродані, її п'єсу треба б 

бунтувавоя, тим і здивував" j взяти, на,,-сцену, щоб можна 
її. Вона подумала, одо .„та
ких людей нам саме бракує, 
і що таких у першу чергу 
треба рятувати". 

Ми ширше пишемо про 
це, бо, на нашу думку, це 
основна проблема повісти. 
Шевченкові слова врятува
ли Андрія, вони рятують і 
увесь український нарід в 
теперішньому лихоліттю, і 
це розуміє Окупаційний мос
ковський уряд, який забо
роняє відзначати Шевченка, 

: Х Х Х Х Х Х Т Т Х Т Т Т Т Т Х Т Т Т З Г Г Т Т Т Т Т Т Т Т Т У З 

В. Давиденко 

. 3 огляду на „вічний мир" 
v? Москвою розташовані на 
Лівобережжі московські за
логи також тримали невтра– 
літет, приглядаючись пере
бігові подій. 

Ганебна і зрадницька ро
ля Москви, яка завжди з во
рожістю ставилася до гайда
маків і в слушний момент 
ударипа на них усісю сило– 
ю, побоюючись повстання на 
на Лівобережжі, викликає 
ремінісценцію з часів Дру
гої світової війни, коли со– 
встські армії, підійшовши до 
Варшави, вичікували, поки 
німці здушать в ній проти– 
німецьке повстання: Різни
ця хіба в тому, що без мос
ковської допомоги поляки не 
здушили б гайдамацько г о 
повстання. 

Спільні польсько-москов
ські дії проти українських 
повстанців провадилися нід 

а НОВА КНИГА П. МІРЧУКА к 
Я - ^КОЛІЇВЩИНА" 
й й н и ; ИГХХХХХХХХХХТХХІХХХХХХІХХХІХХХХХХГХХХХХЇХІХХТ 
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і осени 1734 року. Широких 
. розмірів набрали дії гайда– 
І мацьких' загонів у 1750 р. 
І під проводом Сухого. Тара
на. Мачулн, Майстренка та 

І ін., але свого вершка досяг– 
і ли в 1768 році урочистим 
, проголошенням його на Зе– 
I лені Свята в Мотроиинсько– 
і му монастирі, серед Чорно– 
го Лісу. 

Чимало версій і досі кру– 
; жляє в історичних працях 
щодо т.зв. ,,Золотої Грамо– 

I ти", відчитаної Залізняком і 
написаної буцімто Катери
ною П.Д-р Мірчук доказус, 
що ця „Грамота" закликала 
до всенародного повстання 
проти польських окупантів, 
прогнання їх з України і 
відновлення Гетьманщини. 
Авторство її приписують са
мому Залізнякові або архи– 
мандрнтові Мельхиседекові 
Значкові-Яворському, якого 

д-р Мірчук називає псевдо– 
ініціятором Коліївщини. 

Головна драма повстання 
відбулась в Умані, найміцні– 
шій тоді польській твердині, 
куди, шукаючи захисту від 
повстанців, стягнулась з до
вколишніх маєтків польська 
шляхта і їхні прислужники 
- жидівські орендарі. Іван 
Ґонта був сотником в коза
цькій міліції графа Потоць– 
кого, а фактично її коман
дувачем. На вістку про те. 
що Залізняк зі своїми сила
ми вирушив на Умань. Ґонті 
дано наказ вийти їм назуст
річ. Гонта з усіма своїми ко
заками приєднався до Заліз
няка і перед мурами міста 
вони обнялись і розцілува
лись. Почалась облога Ума
ні і її штурм. Польські ме
муаристи твердять, що в 
,,уманській різні" загинуло 
до 18 тисяч польської шлях
ти і жидів. 

Убивство Ґонтою своїх ді
тей за те. що вони католики, 
належить до пізніше створе
них легенд. Насправді, як 
свідчить донька Младонови– 
ча, коменданта міста, Веро
ніка Кребс, тоді ще молоде
нька дівчина, в своїх пізні
ших спогадах пише, що. ЇЇ, 
її брата і багатьох польсь
ких жінок та дітей урятував 
Гонта від загибелі, сховав

ши їх в українській церкві. 
Фактом, про який мало– 

хто знає^ було, урочисте. ДРР-– 
голошен'ня 22 червня в Ума–' 
ні відновлення Гетьманщи
ни. 'Максима Залізняка об
рано на гетьмана. Країну 
поділено згідно з історич
ною традицією на полки і 
сотні. І так, Правобережна 
Україна стала знову вільно– 
ю, самостійною державою. 
Новозформовані гайдамаць
кі загони вирушили на захід 
і північ, щоб визволити від 
поляків Поділля, Галичину, 
Волинь і Полісся. ОкремГ 
повстанські загони доходи
ли навіть до Закарпаття. 

Здушення повстання пере
водилось, як уже згадано, 
на прохання польського у– 
ряду московськими силами, 
з Поділля, де перебувала мо
сковська армія, допомагаю
чи королеві Станнславові 
Августові у війні проти бар– 
ських конфедератів, з Ново
російської губернії і з Ліво
бережжя. 

Залізняка, Гонгу, біль
шість його побратимів і ти
сячі повстанців, захопили 
москалі у полон. 

Російських підданих, тоб
то запорожців і лівобере– 
жан, що брали участь у пов
станні передано під москов
ський суд, а польських під

даних, тобто правобережан 
— під польський суд. Тут 
знову -.зроджується, цілий 
ряд легенд про долю "Провід
ників повстання і їхніх уча
сників. Д-р П. Мірчук пише, 
що одним із головних дже
рел про суд і вироки над По
встанцями є т.зв. Код енська 
книга, названа від міста Ко– 
дні, де відбувалися польські 
суди. Шляхтичі і жиди ви
магали всіх їх четвертувати, 
палити, вбивати на. пал ь, 
прибивати на хрест... З рук 
польських катів ̂  згинуло бі
ля ЗО тисяч українських се
лян, дійсних повстанців або 
запідозрених в участі у пов
станні. Москалі передали 
Ґонту полякам разом з дру
жиною і чотирма малими ді
тьми. Перших десять днів з 
Ґонти мали здирати кожно
го дня пас шкіри, 11-го від
тяти обидві ноги, 12-го—оби
дві руки, 13-го вирізати сер
це, а 14 відтяти голову. В рі
зних містах Правобережної 
України поставлено 14 ши
бениць, на яких длд постра
ху населення повісили шма– 
три тіла гайдамацького про
відника. Свідки., тих подій 
кажуть, що тортурованнй 
Гонта заявляв: і,Знаю, за 
що гину!" Розправи над га
йдамаками відбувалися і по 
інших містах, зокрема в (йк 

мому'лише Львові повішено 
200 „гультяїв". 

Гайдамакам, які попали 
під суд московських суддів 
виривали ніздрі, прибивали 
розпеченим залізом тавро на 
лобі, після, чого всіх їх за
силали ̀ -на довжелезні катор
жні роботи на Сибір. Після 
того кружляли чутки, Заліз
няк із Сибіру втік і ще дов
го „гуляв" по Україні із сво
їм загоном, наганяючи жах 
на польську шляхту. Але це 
--малоймовірна версія, ство
рена тими нечисленними йо
го побратимами, яким поща
стило увикнуто розправи. 
Зрештою, існує кілька варі
антів біографії Залізняка 

З монографії д-ра П. Мір
чука, над якою працював 
він кілька років, в короткій 
рецензії можна вихопити ли
ше кілька фрагментів цієї 
величної епопеї, яку порів
нюють з очоленою Богданом 
Хмельницьким національно– 
ю революцією, очевидно, в 
далеко менших маштабах. 

„Коліївщина" написана у 
властивому авторові числен
них історичних праць, екс
пресивному стилі, її з вели
ким інтересом прочитає ко
жний українець, який ціка
виться історією свого наро
ду. Вона розкриє йому.чи
мало „темних" сторінок тієї" 

кривавої доби, яка заверши
ла гайдамацький рух і ста
ла черговим етапом в укра
їнських визвольних змаган
нях. 

Для читача, що знає істо
рію України лише з корот
ких підручників, треба бу
ло б, щоб автор ширше при
гадав Барську конфедера
цію,, що прискорила вибух 
Коліївщини, тим паче, що 
слово „Конфедерат" не раз 
уживає він у своїй праці. 

У Коліївщині, що була не 
тільки антнкатолицькою,. а 
насамперед національно-ви
звольною боротьбою, автор 
подає дуже цінні вияснення, 
що ворожнечі поміж, уніята– 
ми і православними не було, 
та й не могло бути, бо пере
ведених на унію селян на 
Правобережжі було тоді до 
60So, і це вони становили ос
новний контингент повстан
ців. 

До негативних моментів 
цієї вельми цінної мографії 
Належать, на жаль, досить 
часті повторювання тих са
мих подін-фактів, особливо 
в другій частині праці, і пра
вописні помилки (гнету, без– 
Переривних, Річ посполіта і 
Річпосполіта, арендувати, те 
Річпосполіта, арендувати, те– 
саме, поборювали себе, все– 

Оакінчення на ітгор. 8-ІЙ) 

буЛо належно оцінити. -Кло
піт, тільки,-гщо в нас немає 
театрів, які могли б ставити 
нові п'єси. ' . (Т. ; 

В повісті „Каміння під 
косою" Ольга Мак виступає, 
як досвідчена письменниця, 
її герої — живі люди, які 
знають, як жити для Укра
їни під московським квутом. 

щ, „Гомін України"^ ̀  ЗО бе
резня 1974, ст. 16. 

о. Мирослав Хиріша. БОГО
МІЛЬНИМ ШЛЯХОМ. З 
лровидінської прощі до 
Святої Землі і ЛюрДу. На
кладом Союзу Українців 
Католиків ..Провидіння". 
Філядельфія, Па,, -– 1973, 
ст. 253. Мовний редактор 
д-р Богдан Романенчук. 
-Обкладинка роботи, мнет– 
ця Петра Андруеева. 

В передмові Григо)іЛа Лу– 
жинцького ннлкяьс^'.про те, 
як то наші християнські 
предки ходили на прощу до 
Слотгої Землі, починаючи 
від найдавніших Часів аж до 
найновіших. 

О. шамбелян Мирослав 
Харина пише про вілвіднин 
Риму і Греції та про прощу 
до Святої Землі й Люрду. В 
прощі нзяла участь 31 осо
ба в тому 4 священики. Во
на відбулася від IS вересня 
до 3-го жовтня 1972 року. 
Головного ціллю прощі бу
ли Свята Земля та Люрд. 
Паломники задержалися в 
Римі, щоб поклонитися на
шому Ісповідникові віри 
Верховному Архиєпископові 
Кир Иосифояі УП й одержн– 
тн його благословення на 
дальшу дорогу (crv 16-31). 

По дорозі задержалися в 
Греції, де зниділи .Атеин, зо
крема Акрополь, та Корінт 
(ст. 32-61). Найдовше були 
(Загиленая ва ^тор, fyto\ 

-` : . 
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АВСТРАЛІЯ 
ШЛЯХАМИ 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 
ців, як виправдуватиметься, 
чому, не вдалося майже ні
чого здійснити з головніших 
обіцянок перед виборами в 
грудні 1972 року. Найгодов– 
вшіа сьогодні проблема в 
Австралії — інфляція. Вар
тість грошей падає за рік на 
34 відсотків і уряд вважає, 
це майже нормальною річ
чю. Пообіцявши, що в час 
урядування лейбористів у 
країні припиняться страй
ки, Вітлем'стоїть перед ціл
ком протилежною 'карти
ною: якраз за його уряду
вання відбулося найбільше 
страйків і видно, що уряд 
навіть не пробує вплинути 
на покращання становища, 
хоч президентом Всеавстра– 
лійської Ради Профспілок є 
не хто інший, як президент 
Лейбористс|ікої партії Боб 
Говк, який, . однак, майже 
безсилий прред комуністами 
н лівими лейбористами в 
профспілках, бо й сам прий
шов до найвищого станови
ща в профспілковому русі 
завдяки лівим лейбористам 
і комуністам. В закордонній 
політиці лейбористи повели 
лінію, яку можна вважати 
цілком шкідливою для краї
ни. Вона полягає в орієнта
ція на комуністичні й т. зв. 
нейтральні країни і в розри
ві добрих стосунків з тради
ційними дружніми країна
ми. 

” В питанні оборони — 
повний хаос'і міністер обо
р о т і Бернард може сміливо 
мата титул міністра проти– 
оборони. Як такої, уряд не 
має ніякої оборонної полі
тики. Розрив з Англією на
бирає все нових форм: те
пер державним гимном став 
не традиційний гимн „Боже, 
бережи королеву", а пісня 
„Розвивайся буйно, Австра
ліє", слів якої не знає май
же ніхто і. лише дехто — її 
мотив (точно ніхто не знає, 
коли цю пісню створено, але 
вона деколи виконувалася 
на різних -урочистостях). 
Останнім бюджетом лейбо
ристський уряд ударив най– 
дошкульніше по низькооп– 
лачуваних., робітниках -
прямими й непрямими до
датками. 

У виборах у 1972 році 
лейбористу | прийшли до 
влади завдяки різним фак
торам. Лейбористи не були 
при владі 23 роки і молоді 
виборці не маля уяви, що 
собою являє' ця партія при 
владі; старші виборці вже 
забули лейбористського лі
дера Чіфлі, Іюлишнього за
лізничника. Багатьом лей
бористи здавалися новою 
силою, яка принесе щось но
ве, тим більше ,що Лібераль
на партія \,заснділася" на 
місці з Селянською парті
єю, маючи до того втомлено
го й збитого з дороги пре
м'єр - міністра В. МекМаго– 
на. Багатьом хотілося чо
гось за принципом „хоч гір
ше, аби інше". 

Прийшло інше й гірше. І 
то майже відразу. Лейбори
сти взялися гарячково до 
праці, переважно тієї, з 
якою можна було не поспі
шати або якої і взагалі мо
жна було не робити. Сена
тор Мерфі, міністер юстиції, 
оскандалився майже відра
зу своїм безпрецедентним 
нападом на,розвідку службу 
та організацією поліційних 
нападів на мешкання хорва
тів. Ввівши новий закон про 
розводи, мусів його відкли
кати, бо він. не пройшов у 

Сенаті, чим уніс хаос у роз
водові справи." В перші дні 
урядування' лейбористів не 
можна було зрозуміти, хто 
з міністрів якими справами 
займається: міністер зовніш
ньої -торгівлі виступав У 
справах закордонних сто
су н кін, міністер праці - в 
справах торгівлі і -т. д. По
чалися залицяння до кому
ністичних країн.. Австралія 
стала помітно рожевіти. Зі 
ЗСА відносини гіршали з 
дня на день. 

Багатьох навіть домірко
ваних австралійців стало 
тривожити їсйтамїя: куди 
прямує Австралія ? Щ о Jfy? 
де далі? .-; .', -

Тепер .найголовніші. ваіся– 
дн в виборчій кампанії -про
ти Уряду a ,(fojKy" опозиції та–. 
кі: повна некомпетентність і 
нечесність. 

В той час, коли я пишу 
цю статтю, ще - немає вибор
чих промов і програм пар
тій, є лише загальні обриси 
в пресі, роблені на основі 
пресових інтерв'ю., 

Видно з усього^ що лейбо
ристи не будуть дуже багато 
обіцюватя. а доказувати
муть, що багато дечого не 
зуміли здійснити наслідком 
опозиції в Сенаті. Про вже 
здійснене, принаймні дещо, 
будуть мовчати, бо.воно не 
надто корисне: скажім, про 
матеріяльну допомогу Пів
нічному В'єтнамові, про за
гравання з Москвою й Пекі
ном, про розрив з Англією й 
Америкою, нро ліквідацію 
армії й оборони тощо. 

Опозиція обіцятиме спи
нення росту інфляції, з н и 
ження податків, наведення 
ладу на шдустрійному полі, 
ощадність у державних ви
датках, Зміну закордонної 
політики. 

Хто тиграс вибори? 
Тяжко вказати. Можна ду

мати на основі пресових ма
теріалів, опитів громадянст
ва, що лейбористи вибори 
програють. В кращому 'ви -
падку можуть знову мати не
велику більшість місць у 
нижній палаті ` іі меншість у 
Сенаті. Цебто стан буде той, 
що й у 1972 році до виборів. 

Вибори матимуть велике 
значення для Австралії. Як А 
що знову до влади прийдуть 
лейбористи і якщо Ще 
вдасться їм здобути перевагу 
в Сенаті, тоді австралійсько
му народом звідусіль треба 
буде висилати картки'в `sop-` 
ній р а м ц і — з виразами сер
дечного етшчуття. Ліві лей
бористи й комуністи почнуть 
діяти майже безконтрольно. 

Українців в Австралії за
надто мало, щоб мати якийсь' 
вплив на вибори навіть в о–. 
кремих виборчих, округах. А.-
ле разом з і м ^ і я т а м н ДЙз-̀ , 
них нащрнальврст^хмя„іі!іог' 
жемо дещо зробити, щоб Не 
допустити до продовження 
того, що -почалося в Австра
лії 16 місяців тому: дофоже– 
віння країни, цебто до пере
творення її на якогось кому
ністичного сателіта, або на 
„нейтральну" країну, в якій 
комуністи и іірокомуяістнчні' 
елементи Лейбористської" 
партії почуватимуть себе гос
подарями. 

Декайальні збори, правошіявного 
деканату, Філадельфія 

Одним з маркаятвнх засо
бів оживлення релігійного 
життя це деканальні Збори, 
які ПОВИННІ відбуватися в 
кожному деканаті нашої Ар– 
хидДсцезІЇ. Духовні; ЗЧздн ма
ють велике значіння для ак
тивізації парафій, в яких яра 
цюсмо. Америка це в більшо– 
стн місійннй терен і нам ук
раїнцям таки потрібно збира
тися, шукати за собою і кон
солідуватися. Саме тому, на
ше національне життя най
краще активізується таки по 
наших парафіях і тому дека– 
яальні з'їзди це подія гідна 
увага і достойна, щоби про 
неї згадати. . . '. 

Не залншилася осамітн е– 
кою теж і наша Філадельфія, 
яка теж має численну гро
маду і ява скупчується най
більше таки біля наших цер
ков. Останній такий декана– 
льннй з'їзд відбувся у ФІЛЛ– 
дельфії 11 березня 1974 року. 
Участь в цих сходинах взя
ли Внсокопреподобні Отці: 
Стефан Біляк — декан, Оме
лян Мяцяк '— заступник де
кана, Михайло Борисенко — 
секретар і Отці j Андрій Дво– 
раківський з Нортгемптону, 
Михайло Ярош з Коцвілу, 
Омелян Мицнк мол. з Маііне– 
ревіл, Леонард Куберський 
з Вільмінггону, Микола Уго– 
рчак а Миллвялу. Н е були 
приязними два священники 
з огляду на свій пік і відда
ль. Рівнож на згадану кон
ференцію був запрошений 
голова .Консисторії'о. Арте
мій Селепина, який мав теж 
започаткувати Великодню 
Місію для -духовенства дека
нату, і ;? у ., ".' ' ; ' ' 

Сходини відкрив о. декан 
Біляк, привітавши приявних 
Отців, а секретар о. Борисе
нко подав даступннй поря
док деканальннх Нарад: Ус
талення 4 переведення кон
ференції' Вівтарних Хлопчи
ків. 'ІНдготевха до дек. імпре– 
зн: „День Православного 
Священика".; , . ^ v . 

Для переведення з'їзду Ві
втарних Хлопчиків вибрано 
спеціальний комітет до яко
го увійшли; Отці: 'Степан Ві– 
Ляк, Омелян Мицнк і Леона– 
рдКуберськнй. ,|Со)иіт9т,. .ііав– 
визначити місцевість, час і 
аорядок^^відпов^неіо прог
раною. Покищо усталено,що 
З'їзд Вівтарних Хлопчиків 
мас відбутися 8 , 9 і і ДО липня 
1974 p. , '' `-.V:A.'OJ4'`.':;"--.V-.-

Опісля ярнсгуїілено/д'о.аа– 
-рїиц^д^лгрйвйН'і.'.- .ЇІЇЄКЛ 
Прдво^і^віїот. і^вященф-л^ 
який має відбутися 29 вере
сня 1974 р. Вибрано комітет 
очолений деканом і кілько
ма Отцями. Теж намічено 
основні ідеї цієї імпрезіс– Во
на мас мати подвійний хїца–: 
:^тер: релігійний і'громадсь
кий. Отож в назначений- де
нь мають відправитися мо– 
іебні в яаміренні духовенс– 
гва тю всіх парафіях'нашо
го деканату з пррповідею на 
Актуальну тему. При кінці 
Вогослуження "має бути ігр'0-’ 
гол ош є на збірка на „Пеноій– 
анй Фонд". Друга частина 
програми: повинен бути зор
ганізований бенкет для усіх 
парафіян і гостей, з чого до
хід призначений на харита– 

JL ЛУШВ 

МАРКІЯН 
ШАШКЕВИЧ 

Піна S1-50 
ЛРГЧОУ City, NJ . OttftS 

ркяь-ц 
/Раггз 

УКРАЇНСЬКЕ 
СИОРГОВЕ 
ТОВАРИСТВО 
„ЧОРНОМОРСЬКА елг 
Н Ю А Р К , Н . Д ж . 

повідомляє усіх зацікавлених дівчат і хлопців 
у віЩ 10-18 років, та усі молрдечі організації. 

ЩО ЧЕРГОВА 

СПОРТОВА ШКОЛА 
„ Ч о р н о м о р с ь к о ї Січі" 

.і.відбудеться на протязі 3-ох тижнів, 

в часі від 28 липня до 17 серпня ц. р. 
на оселі УРС „Верховина" 

в Ґ Л Е Н СПЕИ, Н Ю П О Р К 
и Вишкіл: копаний м'яч, відбивавка, теніс, плавання, 

гімнастика, легка-авлетика, кошнківка. 
а Профенійні Інструктори і опікуни. 
а Реченець згояошень до 30-го ЧЕРВНЯ 1974 року. 
т Оплата за школу, включно з приміщенням та лрохар– 

чуваняам, S75.00 тижнево. 
Спортова ГІІкола „Чорноморської Січі" заслужила собі 
на визнання УСЦАК, Управа якого закликає українську 
організовану молодь до участі в спортовому -вишколі. 

По інформації писати: 
UKRAINIAN StTCH SPORT SCHOOL 

680 Sanford Aveaue Newark, N.j. 0 7 Ш 

ТНВві ЦІЛІ. Тому треба под
бати, щоби була теж і куль
турна частина, Якслід вшюп– 
нена, звичайно концертами 
і програмою релігійного ха
рактеру. 

Оцісля духовенство вирі
шило зорганізувати „Спіль
не" Свячене" для деканаль– 
ното духовенства, яке мало 
відбутися . у Вільмінттоні 
дня 23 квітня 1974 року. Пі
сля цього о. Декан попросив 
до голосу о. Артемія Селепи– 
ну. 

Отець Артемій поставив 
як провідну ідею своїх' ду
ховних наук слова з св. Сва– 
m`e,niiі Хрнетос не хоче сме– 
рта грішника, але щоби Він 
навернувся і жив. Усім нам 
духовнихам залежить не ті
льки на розбудові нашого ре
лігійного -життя, а тимбіль– 
ше на розбудові нашої свя
тої Православної Церкви. 
При цій нагоді о. Проповід
ник замітив, що сучасний 
стан нашої Церкви не в задо
вільний. Наша Церква пере– 
жнвас теж, свого роду кризу, 
через недостачу священиків. 

В загальному о. Проповід
ник дав нам вступні вказів
ки щоби досягти духовного 
оновлення. І тому всі ми зо
бов'язані .піти назустріч Ве– 
ликопосянм закликам іти до 
покаяння \ через покуту, піст 
і молитву. Цеж бо і ціль на
ших духовних вправ! Бажа
ючи учасникам якнайкра
щих успіхів, о. Проповідник 
закінчив свої дві бесіди і пе
редав продовження місії о. 
деканові Білякові. На цьому 
закінчився перший день мі
сії. 

Наступного дня у вівторок 
о. Біляк започаткував свої 
духовні науки з щирою екс
пресією, що слухачі з іфием– 
ністю вислухали. Усіх наук 
було чотири: Про покликан
ня священика — достоїнсво 
пастиря душ і відповідальні
сть —: гріх святоцтва — спа
сіння через віру і покаяння 
у святій Сповіді: 

На цьому кінчилися духо
вні Науки о. Проповідника, 
а В.середу, 18 березня відбу
лася'ДЛЯ всіх учасників мі
сії свята. Сповідь, і Літургія 
Преодео^ячених, Дарів, , на 
якій– усі 'духовники запрнча– 
стилясь. 

Великодні науки тривали 
три дві;і через.три дні кате– 
дральяе Оестряцтво під про
водом" 'павгматкн Білякової 
ОІСДВДЮ УСІХ. .ЦрнбЗТШ ,. іСВЯ– 
щенщсів. Цісю дорогою скла– 
даємо щире Спасибі Сест– 
рядтву і усім паням й паням, 
людям доброї волі, що чим– 
небудь причинилися для во
звеличення святої місії. Рів
нож щира подяка Високопре– 
подобним Отцям: Артем і ю 
Селетпгі, і'Стейаяові Біля
кові,, деканові фі ля дельфій
ської Округи, за провід і до 
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го, від осени, прибувшнй, на 
провесні, головнокомандую
чий, Кальнншевський, нелі– 
тературне слово ,,гамасой– 
ка", що обнижус стиль, прн– 
еднюватись, попавших у по
лон, приставші'до них елеме
нти, Алетки замість Олеш– 
ки, містечко Голта замість 
Говтва та ін.). А проте, го
ловну вину за правописні 
недогляди поносить не так 
автор, як мовний редактор, 
прізвище якого стоїть на 
другій сторінці книги. Про 
згадуваного кілька разів пи
сьменника Д . Мордовцева 
слід було б згадати, що в 
українській літературі вис
тупав він під прізвищем Д. 
Мордовець. 

Книга д-ра П. Мірчука, 
подаючи погляди на Коліїв
щину польських, російських 
та українських істориків, з 

українських націоналі, н и х 
позицій, при широкій, уор– 
ґументованіїі документації, 
проводить глибоку аналізу 
цієї нехтуваної в нашій істо
рії доби. Під час Визвольних 
Змагань 1918-21 років Си– 
мон Петлюра, привертаючи 
належну гайдамакам честь 
і славу, назвав зорганізова
ний ним у Полтаві бойовий 
відділ, що прославився був 
під^час здобуття в Кисві Ар
сеналу, „Гайдамацьким Ко
шем". Давно пора вже й нам 
„реабілітувати'' цю зненави
джену нашими ворогами ли
царську назву, бодай внво– 
дячн під час різного роду 
академій на сцену поряд 
представників інших україн
ських військових формацій 
Залізнякового і Ґонтиного 
праправнука — славного га 
йдамаку. 

Я також мільйонер 
Я також мільонер, але не 

доларовий лише картковий. 
Не думаю, що американсь
кий доробкевнч почувасться 
краще із своїм першем мі
льйоном доларовим, як я ка
ртковим. Мене спонукало це 
написати стаття у „Свободі", 
ч. 233 п. М Сосновського, де 
автор ширше пояснює стат
тю мистця Я. Гніздовського 
в Журналі „Сучасність". 
„Про культурні зв'язки на
шої еміграції". 

Я заложив собі книгарню 
„Сурма" 1918 року. Спочат
ку це був „Січовий Базар". 
Переважно тоді я займався 
перепродажем українських 
книжок і деяких інших ук
раїнських речей. Тоді, як 
підросли мої діти, Ярослава 
і син Мирон вони по своїй 
волі прилучилися до бизне– 
су і з книгарні зробили пра
вдивий міжнародний базар. 
Нині 90 Тс бизнесу приходить 
від не-українців. Найприєм
ніше мені продавати картки 
ілюстровані Ярославою, во
ни всі з українською темати
кою. Коли сни Мнрон перед 
св”яійми привіз новий нак
лад карток з друкарні, то 
він сказав мені „це наш пер
ший мільйон". 34 картки по
штові і 6 приписів різдвяних 
страв. Разом — 40 різних. 
Кожної картки вийшло -
ЗО тисяч. Разом один міль
йон і 200 тисяч. 

Можливо, що я не повинен 
брати собі кредиту за них і 
себе називати мільйонером, 
коли тут працю вклали ще 
дві особи. Але ми всі троє 
працюємо як одно.-Славця 
нічого не рахує Мнронові за 
репродукцію її малюнків 
Мирон нічого не рахує Слав. 

^ ^ ОИрШіьованї і передумані j ці, або мені, коли нам щосі 
духовні науки. Хай Господь | потрібно з крамниці. Все що 
благословить усім своїм до– j я маю до діла з тими ма– 
СроМ, теж учасників духов
ної місії і усіх тих, які чим 
небуть спричинилися ДЛЯ 
Божої слави нашої святої 
Православної Церкви. 

Микола Погідний 

Нагробний на могилі 
m ті/Нти Торленко 

`V tr 
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ЗУСТРІЧ 
З ДОСТ. ПЮФ. 

АВГУСТИНОМ ШТЕФАНОМ 
Головою кол. Сонму К. У. в Хусті, кол. 5їігііотром 

Шкільництва та Освіти -
З НАГОДИ ЩАШЙВОТО ШУЙХОДУ 
ДО ДРУГОЇ ВІСЇМДЕСЯТКИ 

та видання першої книги спогадів про К. У. під назвою 
„ЗА ПРАВДУ І ЙІШО" 

— відбудеться і— 
в УЕРАШСЬЖОМУ ІНСТИТУТИ А З Е Е Р Ш Ш 

(2 Схід 70-та пул., Ню Пори, Н. П.) -

в неділю, 5-го травня 1974 року 
О ГОД. 3-ІЙ по пол. 

гоагям РАДІ! . 
ЕЛАГОДАРСГШИНЛІШ МОЛЕБЕНЬ 
у Дяркя? СВ. SL ĴPH на Ш-ій вул. і 2ЧЙ Авеетю, 

в НВДМЗО, онго, ТРАВНЯ, о .UWU год. два 
КАП СА,ТСЬКШЇ СОЮЗ 
КРАТСХВО КАРПАТСЬКИХ С1ЧОВШСТВ 
КАРЛАТСЬКІШ ДОСЛГДИІШ ЦБЯТР 

(При цій нагоді ножна буде дістати спогади 
з власноручним підписом автора). 

^ и п і і ц і ї и ц ц і у ц а ї ш х ц і ц і ш і х х х п 

люнками, то кожний новий, 
звичайно, похвалю, але не 
дуже, бо Славця зразу як 
побачить, що дійсно її малю
нок мені подобається зараз 
підписує, мені дарує і не хо 
че від мене грошей. 

Славця три рази їздила в 
в Україну. Відвідувала там 
музей. Вона найбільш інте– 
ресувалася мистецтвом. Але 
здасться що найбільше лю– 
бовн до української темати
ки, вона зберегла, зокрема 
малювання простих селян
ських картин, ще з оповідань 
покійної мами, котра похо
дила з Бучацького повіту, 
si села Скоморохи, яким пи
сьменник Островерха не мо– 

I же нахвалитися. Каже — „це 
| правдива Швайцарія". Там 

: j також була з нами славця 
і | коли їй було 6 рочків. ' 

Щ е Цо статті мистця Я. 
j і Гніздовського, що̂ б не три 

матись з українським мисте 
цтвом лиш свого гетто. На
веду лиш один приклад, як 
американці захоплюють с я 
картками Славці. 

В сусідстві Седдл Ривер с 
село Риджфілд, де здавна 
замешкали голландці, німці 
та інші. Там є невеличка 
крамничка „Валрус" і туди 

я заніс'взірці Славчииих ка
рток, чи не взяли б на про
даж. -Властителька зараз за
мовила по 10 штук кожної. 
За тиждень я туди вступив 
і вже налгих карток майже 
не було, властителька каза
ла принести ще по 20 штук. 
Тепер коли я вступлю, то во
на зараз питає, чи є нові? 
Каже що її покупці, майже 
всі молоді, не дають їй спо
кою. Славці я подав два но
ві взірці щоб намалювала: 
Шевченко .відвідує пасіку 
першого вченого бджоляра 
Петра Прокоповнча в Бату– 
рині. Тарас Шевченко пише 
про це в повісті „Близнюки". 
Другий взірець, як наш зем
ляк Олександер Заборовсь– 
КИЙ з Жовкни торгується З 
індДянамн. за землю, де тепер 
є Седдл Ривер і Парамус. 
Це було 1662 року. Також 
дав ЇЙ книжечку Лесі Укра
їнки „Біда. Навчить", щоб 
вона ЇІ це Переклала на ан
глійське, і зілюструвала по 
своєму і продала котромусь 
англійському видавництву, 
що видає дитячі книжки. 
Слаця не дуже нірить, що з 
моїх порад буде добрий биз– 
нес, бо це занадто націона
льне, але тут, я вже мушу 
брати на себе відвічальність. 
Навіть Юрковський з тим 
мені не годен нічо ДОПОМОГ
ТИ, бо казав що вже роздав 
усі гроші. Якби прнйшлося 
йому ще довго жити, то хі
ба мусів би піти з торбами. 

Картка з малюнку Славці 
,,Колядннкн", що її видало 
Г-во „Юнісеф" розійшлась 
кількома мільйонами. А що 
той малюнок: був найпопу– 
ллрніишм, .ТР вони наступ
ного року вндалн-з цією ілю
страцією календар. Також 
цей малюнок був передруко
ваний майже по всіх амери
канських газетах і журна
лах, так що можна сказати, 
що його бачило 100 мільйо
нів людей. Навіть в Україні 
його передруковали — „Віс– 
гі з України", ч. 52. Там на
писали, що цей гарний ма
люнок прислали їм друзі з 
Венесуелі? Чогось редакто
ри забули підписати чий то 
малюнок. Але були настіль
ки добрі що мені особисто 
прислали газету з власнору
чною допискою, щоб я гля
нув на сьому сторінку, а там 
знайду щось цікаве. Та й по
бачив що і там люблять ма
люнки дочки Ярослави 

І хоча тепер зимно, слизь
ко, мряка, немає досить га
золіни, я тн"п далі почува
юсь мільионорл,м, хоча не 
доляровнм. 

В Провідну Неділю, 20-го 
квітня д . р . , о год. 24й,по 
полудні, відбулось у Філаде
льфії, на одному з місцевих 
цвинтарів, благословення 
вагробннка на спільній мо
гилі двох .сестер - в и д а т н о ї 
драматичної акторки, Ніни 
Рорленко, та Е сестри, .Ната-
лії Литзннеико. 

Св. п. Ніна Горленко, ко
лишня акторка театру ім. Та
раса Шевченка в Харкові 
(передтим — славного „Бері– 
золя”).”На.еміграції, в Німе
ччині, виступала в Ансамблі 
Акторів під керівнпцтом Во
лодимира Блавацького, і з 
ним приїхала до Філадель
фії. Тут, 4-го ".травня, 1964 
року померла. На жаль, по
ховано її на американському 
цвинтарі „Овкленд", на кот
рому спочила двома роками 
раніше її сестра Наталія. До
вгі раки на їхній спільній 
могилі не Дудо нагробнкка. 
У січні 1н72-го ,року, з при
воду 20-літньої річниці сме-
ртн св. п. В. Блавацького, то– 
варкші-актори с;слали 135 
долярв на Підтримку Радіо

програми його імені в Філл– 
дельфії, що її провадить дру– 
жнна Покійного, Євдокія Дп– 
чко-Блавацька. П-ні Є. БлЬ– 
вацька вирішила використа
ти ці гроіпі для іншої цілі -
як перший внесок до прялю– 
дної збірки фондів на будо
ву нагробннка на могнлі СВІ 
п. НІНИ Горленко та її сес
три. Наполегливі заклики до 
сердиць радіослухачів про
грамі ім. В. Блавацького, Да
ли бажані наслідки: в коро
ткому часі зібрано суму 
604 доларів, за що замовле
но скромний, стандартних 
вимірів нагробний камінь 
(тем нос і рий африканський 
граніт). З власної ініціативи 
й безкоштовно проф. Петро 
Мегик зробив проект напи
су, І 

ЇВ Провідну Неділю, ̂ КфИї 
згадуємо в думках і молит
вах наших дорогих-покійли
ків, спільну могилу двох ;ое-
стер з далекої соияшвої УК" 
раїнн завершено нарешті, по 
10-ти роках, спільним нагро– 
бмиком. 

Ж. 1-а. 

ПРО НОВІ В И Д А Н Н Я 
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ком, побути на мотилі Го
ловного Отамана Синова 
Петлюри та оглянути побі
жно деякі історичні пам'ят– 

паломникн у Сватів; Землі, 
де маля нагоду бачити най
важливіші , місця „у земній 
Батьківщині Спасителя", як 
пише автор (ст. 63-190). На
будемо подавати змісту цієї 
книжки, аку читається не
мов повість, бо автор подає 
не тільки свої враження, як 
це звичайно роблять опису
вачі подорожей, — А згадує 
про те все, що відноситься 
до даної місцевості; чи окре
мої лодй з життя Тсуса Хри– 
с'г.і. Автор сам признається 
(ст. 191), що вястудіював 
докладно всі провідники, чи 
як кажуть по-українськи 
„гіди". 

Лому вдалося написати 
цікаву книжку, бо він не 
перетягнув струни і не по
пав у тон сухото науковця, 
о. Хярнна подає історичні 
дані про біблійні місцевості, 
описує архітектурні й мис
тецькі пам'ятки та наводить 
відповідні місця зі Святого 
Письма про дії Спасителя. 

Як автор вивчав пробле
ми, про які писав, свідчить 
його розділ під аагол. .Іде
мо до Люрду" (iesv 191-222). 
Автор згадує численну літе' 
ратуру про Люрд, між якою 

гаї, .між ними каллишо 3 мо
щами св. Катерини Лябуре. 

Автор старався писати 
про все, що може цікавити 
освічену людину. На с т 142г 
4 згадується про славні ста-
роЯіблійні сувої, що іх від
крито н 1947 році, греком 
принагідно. Ось уривок про 
цю знахідку: 

„Пастух кидав камінчики 
по довкільних скелях і по
чув в одній скелі якийсь 
дивний грюкіт... Знайшов цю 
скелю з отвором..., дістав
шись всередину, завважив 
кілька глечиків цілих і ті, 
що їх розбив о в о ї м :квг 
менем". У глечиках були 
оці славні пергамінові сувої, 
з часів першого століття йе^ 
ред Христом..." 
,Книжку видано люксусово. 
Дуже добрий папір, 80 ілюс
трацій, між ними 16 ціло– 
сторіяковнх. Автор обкла
динки проф. мнетець Летро 
АНдрусій, брав ,ЯО уввТИ,/ 
як пише автор книжкя, ,дге 
тільки суто.графічне оформ
лення всіх складових час– 

шнрше пише про ,ДТісню j тігн композиції, але й Vk, 
про Бернадету" Франца Вер– щоб цілість бу^т.пов'Язана.і. 
феля. Після Люрду україн– з описом паломвнцтва-про– 
ські паломнякн відвЬшли І щі". Пя „переладрваяв4' 
ще Париж, де могли бачи–! композіщія потребувала ед– 
тися з Лреосв. Владикою і носторінкового поясненян 
Кнр Володимиром Маланчу–' автора книжки... ` :t, 

ОКРУЛСНА ^ А Д А . J ВДДДІЛИ С!УА Н Ю ДЖЯЗРЗЇ 
— влаштовують —̀ 

8 -неділю, 19-го травня 1974 року, о год. 4-й по пол. 
в УКРАЇНСЬКОМУ Н А Р О Д Н О М У ДОМІ 

пра 140 Prospect Avenue, в IpnhnToid, g . Д̂ ж. 
ЗОчШШИЯ ЮВІЛЕЗЯ ^НАШОГО ЖіГГГЯ" 

ЖИВОЮ ГАЗЕТОЮ 
НА -ЯКРШ. ЗАіШЮШУаЮТЬ іРООГЕИ ТА ЧЛЕЇНОК 

Вступ 3.00 дол. УПРАВА (ОКРУЛШОї (РАДИ 

У СОРОКОВІЇП ДЕНЬ СМЕРТИKg;;V , 

^л. п. д-ра 
БОГДАНА ОЛЕСНИЦЬКОГО 

відправиться 
СЛУЖБА БОЖА З ПАНАХИДОЮ 
B̀ суботу, 4-го травня 1974 року -

о і”од. 10:30 рано, в українській католицькій 
церкві СВ. 1BA2L1 XPIfCTiiTFXIH тгрн СЄ8-
ф о р д Аве. в Н Ю А Р К У , Н. Д ж . ; 

в неділю, 5-го травня 1974 року -
о год. 8:ЗО рано в церкві СВ. М И К О Л А Я в 
ТОРОНТІ, Канада та 
о. год. 10:30 ранку в церкві НЕЗГОРОЧЯОГО 
ЗАЧАШГЯ В ДГГРОІЇТІ, Міш. -

Р О Д И Н А 

М. Сурмаг 

Замість квітіп на саЬку могнлу 
бл. п. ОЛЬГИ ШДРИ з КРїТП!СЬІКИХ 

сістадаою 20.00 доллріп 
на відбудову Церкви в Репед(. Лемкішціпіа. 

І'одшгі Покійної окдадвою каші глибокі опигглття. 
Тося і Модест ВЕІНГЛРЙНОВНЧІ 

' 

Левідояляемо -в глибокому смутку Знайомих і ПриятелЬц 
що днн 28-го КПІТІІП 1974 року yBoseoL r̀eCb в Колі 

по довгій 1 тяжкій недузі, иа 62-лгу році трудо.тюбявого Життя 

МАРІЯ ДЗЮБЕНКО 
вдова по 0л. п. ІІГЖ. ЮРКЛІІ ДЗЮБЕПЮОШ, юол. Т!олковтткдві 

артилерії ген. Безручка Армії УїіV. 
ПАИАХДЛА - в п'ятішціо. 3-го травня 1974 р. о год. 8-ій іи-ч.. в похорогаюмт 

зпчедмпгі Лктвшіи в ірвіштоиі, Н. Дж. 
ПОХОРОН — в ejrSory, 4-го травня 1074 року о год. ВЧй ряпку з ущяЛвяяяЯ 

ЩЩwiWtHintf церкви ов. Tponid в Нюарку на Украінсмагн Православний Цвнн– 
тар ш Бавнд Бруку, Н. Да;. 

ВІЧНА Ш ПАЗГЯТЬ1 
llPHtfl'KJU 
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Д-РА ЛУКУ МИШУГУ 
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Літературна редакція: Вячеслав Давиденко. 

МистеціГ;̂  оформлення: Богдан Титла 

ЗМІСТ 
Роман Слободян: Замість передмови 
Антін Д р а г а н : Д - р Л у к а Мншуга — коротка 

біографія 

І: Д - Р Л У К А М И Ш У Г А П Р О С Е Б Е 
Під опікою мого стрия 
Н а Волині 
Спогад декадента 

П С И Л Ь В Е Т К А Д - Р А Л У К И М Ш П У Г И 
Антін Д р а г а н : Снльветка д-ра Л у к и Ми– 

ш у г и 
Дмитро Галичий: П а Прощання 
Д - р Володимир Трембіцькяй: Д - р Л у к а Мн

ш у г а — представник Галицької Д е р ж а в и 
у Вашингтоні 

Д - р Володимир Д у ш н и к : Д - р Л у к а Мншуга 
і українська визвольна справа в Америці 

Кляренс А. Манншґ: Моє знайомство з д-ром 
Мишугою 

Роман Придаткевич: Д - р Л у к а Мншуга І ук
раїнська музика в Америці 

Ш . ІЗ ТВОРЧОСТН Д - Р А Л У К И МИНГУПІ 
В обороні Рідного К р а ю 
В к л а д американських українців у визвольні 

змагання України 
Українська пропаганда в Америці 
Вільна Україна — перемога звичайної при

стойності! 
Український Конгресовий Комітет Америки 
Снмоя Петлюра — Великий Син України 
У відповідь ворогам 
Ольга Басараб 
Варшавський процес 
В обороні українських скитальців 
Листопадові Роковини 
У Роковини З л у к и Українських Земель 
У Шевченкові Роковини 
Великий Каменяр 

IV. Д - Р Л У К А М И Ш У Г А П Р О УКРАЇНСЬКИЙ 
Н А Р О Д Н И Й СОЮЗ 

Тексти 24 промов. Сторін: ЗвО. 50 ІлюстраціЛ. 
В е л и к и й формат. Д о б р и й папір. Тверда об
кладинка. 

Ціпа 10.00 долярів 

SVOBODA 
81-83 Grand Street Jersey City. N.J. 07303 

Ню Джерзі стейт додатково 596 (50 ц.) 
стейтового податку. 
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Літературно-мистецький вечір пам'яті 
В. Стефаника 8 Лос АкджалекЯ 

Українська громада Лос 
Анджелесу після недавньо– 
го Вечора пам'яті їв. Фран
ка, відбула Вечір пам'яті В. 
Стефаника в залі парафії св. 
Володимира прн 4025 вул. 
Мелроз. 

Тут міг би хтось спитати: 
Чому це культурні імпрези 
відбуваються не в Народно
му Домі Українського Куль
турного Осередку (УКО) так 
бн мовити, на загальному 
форумі, а на парафіяльно
му? 

На це, однак, є поважна 
причина. Річ у,тому, що Дім 
УКО, не зважаючи на свій 
солідний розмір і вигляд, не 
надасться для всебічного об
слуговування культур н и х 
потреб місцевої громади, бо 
мав одну велику й гарну за– 
лю для бенкетів та забав з 
танцями, але не мас менших 
заль для літературно-мисте– 
цьких вечорів та сходин. 

Але повернімся до Вечора, 
Пого відкрив проф І. Прода– 
нюк і запросив до слова па
нну Марту Добрянську для 
реферату ігро творчість Ва
силя Стефаника. 

Очевидно, щоб всебічно 
висвітлити творчість славно
го сипа галицького Покуття 

- найбільш оригінального 
пне.ьменника-новеліста з-по
між т.зв. „Покутської трійці' 
(В. Стефаннк, Лесь Марто– 
внч, Марко Черемшина) — 
для цього треба не 25 хви
лин, а декілька годин. Але 
саме суттєве реферат доніс 
до свідомости авднторії: бу
ло виразно наголошено, що 
В. Стефаник — співець пат
ріархального західноукра
їнського села з усіми його 
чеснотами і недомаганнями, 
з фанатігчним прив'язанням 
і відданістю рідній землиці, 
лиці". 

І хоч дійсним автором тек
сту реферату була пані Лі
дія Мотрук (це прозрадила 

присутнім сама Марта Дво
рянська), то однак Марта 
Добрянська — була на ви
соті свого завдання. Вона 
промовляла чітко і виразно, 
не поспішаючи, а прн тому 
з великою шанобою до осо
би славного письменника. І 
це передавалось, впоюва
лось авднторії, що слухала, 
реферату з надзвичайною у– 
вагою. 

Мистецька частина скла
далася з художнього читан
ня текстів Стефашшової тво
рчості! і вокального виступу 
баритона Ігоря Шалаути 
прн фортепіяновому супро
воді проф. Лесі Куриленко– 
Вахняннн. 

Першою точкою худож
нього читання було автобіо
графічне „Мос слово" — ви
конували о. Юрій Поченкж 
і пані Лідія Мотрук. Другою 
точкою — шкіц , .Побожна" 
— виконували Святополк І 
Марійка Шумські, а третьою 
і останньою — „Сині" у ви
конанні головної (монологі
чної) частини артистом з 
кал. театру Стадикка у 
Львові Йосипа Еілоуса і Лі
дії Мотрук (авторські рема
рки). Це була чи не найси– 
льнішя точка мистецької 
ілюстрації Стефаникової тво– 
рчости на даному Вечорі. 

Баритон Ігор Шалаута 
прн акомпаньлменті Лесі Ку– 
ряленко-Вахияннн виконав 
три пісні: „Хмари" —'слова 
Вороного, муз. Лопатинсько– 
го, „Із сліз моїх" — муз. Сі– 
чинського і добре знаний 
громаді „Рушничок", муз. 
Майбороди. 
- Подякувавши виконавцям 

за труд і присутнім за ува
гу, проф. Проданюк прого
лосив закінчення Вечора ;А-
ле присутні „доповняли" йо
го собі цікавими розмовами 
при каві. 

А. Юринмс 

В Трійці Бог перебуває 
29-ий Відділ СУА в Чикаго 

мас понад 60 членкішь, між 
якими с багато талановитих 
жінок. Маємо вже знане зі 
свого співу Тріо „Пісня", а 
недавно три з наших член
кішь виставили свої мисте
цькі твори. 

Тетяна Тамарська - Баюк, 
Оксана Теодорович і Леся 
Дяченко-Кочман — показа
ли чудові твори на спільній 
Мистецькій Виставці спонзо– 
рованій 29 Відділом СУА. 

Таня Баюк студіювала ми
стецтво в Бразилії, де й до
сягла ступінь бакалявра' ви
тончених мистецтв, спеціалі
зувалася в акварелі, вистав
ляла свої праці в Бразилії 
та в Америці. Вона мала дві 
індивідуальні виставки вЧи– 
каго. На спільній виставці з 
панями Теодорович і Коч– 
ман, пані Баюк захопила 
публіку своїми творами в 
акварелі, акриліці, і ґвалті. 
Публіка мала нагоду подив
ляти знання пані Баюк у та
ких творах як „Зима у Віс– 
кансин", „Засніжена доро
га", „У сяйві місяця" (наго
роджена). У всіх її творах, 
тематика була різна, але 
краєвиди і чудові квіти до
мінували. 

Емаль - це спеціальність 
панни Оксани Теодорович. 
Панна Теодорович студіюва
ла в Арт Інституті в Чикаго 
і закінчила із ступенем ба
калявра витончених мис
тецтв. Також студіювала на 
Чнкагському університ є т і. 
Мала також нагоду вистав
ляти свої праці в українсь
ких та американських вис
тавках в Чикаго, Клівленді 
і Детройті. Ми оглядали із 
захопленням твори із скля
ною поверхнею, на яких різ
номанітні кольори притяга
ли око глядача. 

Хоча емаль одно з найста
ріших видів мистецтва, від
родження цієї техніки нас
тало щойно в останніх деся
тиліттях, так, що тепер ви
найдено нові процеси його 
виготовлення. Все таки Про
цес с трудний, щоб осягнути 
такі різнобарвнсті краски я– 
кі ми бачили у творах панни 
Теодорович. Різноманітність 
тематики також цікавило пу
бліку пригадується: „Місто", 
„Ікона, „Риба", та різкоро– 
дні квіти, 

До різноманітностн нашої 
Виставки ще приходять тво
ри пані Лесі Дяченко-Коч
ман, хоча пані Леся головно 
зацікавлена образотворчим 
мистецтвом, на виставці Bo` 
на показала свою надзвича

йну кераміку. Ці пращ, ви
конані переважно руками, а 
не на гончарському колесі, 
захоплювали глядача своєю 
відважністю форми, некбя– 
венційністю тематики, та Ін
дивідуальністю вислов. 

Пані Кочман студіювала' з 
відомими нюйорксьними ми– 
стцями в „Арт. Стюдент Ліг 
оф Ню Иорк" і закінчила 
„Арт Інстітют оф техноле– 
джі" стейтового Нібйорксь– 
кого університету.! 

На спільній Виставці гля
дачі були надзвичайно захо
плені цими абстрактного ви
слову об'єктами. Пригадує
ться „Ритуал", „Жартівни– 
ця", „Розміркування", .„та 
різнорородні керамічні тво
ри. 

Всі три мисткині показали 
Чякагській публіці свою та
лановиту працю: оригіналь
ність і творчість в малярст
ві, емалії і кераміці. Це була 
надзвичайна виставка, не 
лише своєю різноманісністю, 
але також тим, що всі три 
мисткині с членами одного 
Відділу СУА. 

Дякуємо цілій Управі на 
чолі з панею Марією Нава– 
ринською, культ - освітною 
референтною, за зорганізу– 
вання виставки, всім членки– 
ням за буфет і активність 
під час виставки, та пані Га : 

лині Грушецькій за вступ
не слово. 

Вищезгадані Мисткині по
дарували Відділові три ори
гінальні свої праці на вигра
шу вислід якої буде прого
лошений 12-го червня ц. р. 
Квитки на виграшу можна 
набувати вже тепер у член– 
кннь 29 Відділу. Хто був на 
виставці 29-го Відділу Баюк, 
Кочман і панни Теодорович 
знає, що мати, купити," чи 
виграти щось із їхніх творів 
значить мати щось дорого
цінне. 

Ірена Олексюк 
пресова реф. 

Різне 
COINS WANTED 

All coins wanted. Sliver dollars, 
pre 85 silver colne, 1665-1969 
Kennedy, half dollars, all US 
and foreign gold coins, paper 

money, scrap silver, old 
Jewelery. і? ІА 

EUHU TURETSKY 
FAJRVTEW OOIN8 

171 Berprn Blvd. 
Fall-view, N Л. 
(201) MS-092D 

`Open evenings... . . . 

У Філадельфії відкрито... 
(Закінсєння s i crop. 1-ct) 

ди І реалізму, ми ніколи не 
повинні забувати про візію, 

Націй, коли Йдеться про по
ширення і всеобіймаючість 
— в першому випадку кон
тинентальну, в другому за
гальносвітову. Досліди над 
минулим, говорив він, допо
можуть краще себе пізнати, 
а зокрема допоможуть лек
ціє сприйняти неминучі „ро
зходження між візіями і до
сягненнями" та 'зрозуміти, 
іцо „нічого великого, нічого 
тривалого, нічого цінного на 
довшу, мету не побудовано 
скоро ;3^оезтЗДДу"- К о л и ж 

ми сьогодні' ^мусимо зустрі
чати труднощі і небезпеки 
і розглядати їх позиції прав– 

Посадник Нюарку... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

католицької парафії Віллі– 
ям і Степанія Бурк, Антін 
Тнмкевич, який також в 
активний у Пластир и я т і , 
Дж. Маяч, член екзекутивн 
Українського Лікарсь к о г о 
Товариства Північної Амери
ки д-р Степан Ворох, дирек
тор біоаналітичної лаборато
рії д-р Володимир Гординсь– 
кнй, президент т-ва „Січ" 
Мирон Стебельський та чле
ни цього товариства Юрій 
Храневич, Д-р Євген Перей– 
ма. Осип Труш, активний ді
яч Пластприяту Мирон Воз– 
няк, президент Українського 
Демократичного Клюбу ок
руги Ессекс Михайло Маті– 
яш, члехн Станиці Братства 
Української Дивізії Володи
мир Білозір, член ООЧСУ 
Андрій Стецишин, член ек
зекутивн Відділу Союзу Ук
раїнок Люба Лапічак, актив
на діячка ОДВУ Степанія 
Букшована та інші. 

Real Estate 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 
БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМЛК 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMINI REAL ESTATE CO 
98 - Second Avenue 

New York, N.Y. Tel t 477-64W 
а) 7 кім її. Дім, чудовнй крає

вид, верчена студня, акер 
землі, близько склепів і ав
тобуса. Ціна J22.000.00. 

б) 70 акрів землі, гірський по
тік, чудовнй краєвид. 

в) 2-акроа1 парцеЗй, приватне 
озеро, 2 хвилини до- Стей
тового Парку, з 20 акр. озе
ром. 

STEPHEN OLEK8IW, Broker 
P.O. Box 848 

Kerhonkson, N.Y. 12446 
TeL (914) 628-7692 

Barryvillft, N. Y. (914) 906-8424 

Forest НШя 
Чудова околиця, 2 родинний 
дім; мурований, 5/5 кімнат, 
викінчений підвал, гараж на 
2 авта, город. Тільки J72.600. 

Голосіться до нас. — 
Ми все готові. 

JANCEWYCZ-LEPCAN 
REALTORS 
(212) 849-6099 

Вечорами — 847-7076 
Afttoria-Stelnway Area. 

8 FM. BRICK HS 
4 6; 5 rms. Price S90.000 
take over low remaining 

mtg. Inc. over 513,000. 
Call owner: 

Area (203) 762-8098 

Richmond Hill. N.Y. 
Legal 8 family, б. б A 3 ^ , 

modern kitchens 4 bath, 2 
car garage, 40 x 100 lot, 
9445.00 income -f б room 
apart, for buyer, asking 
959.900. Finished basement. 

Handy man spi`cinl. Solid brick, 
2 fam., 5 A 6. 2 car garage, 
asking J37.500. 
PARK LANE REALTY 

Call (212) VI 7-5471 
РОЗШУК 

І Р Е Н А Л Я Л Ь К А 
замулиш ББРЕЗОВСЬКА 

пошукує 
СВОЇХ Т О В А Р И Ш І В 
з гімназії, з університету 

1 педагогічного курсу. 
89-25 40th'Sl-t4vt 

Long Island City, N.Y. 11104 
гщшлвФФФФФ+ч и w > ^ W l l w ^ ^ w ( 

Вступайте 
m глетш 
УНСоюащІ 

W W I W t W W O W W M t W W K I W 

яка лягла 8 основі цієї нації 
і також .в основі Об'єднаних 
Націй. І одна І друга продов
жують змагання і працюють 
за повне здійснення цієї ві
зі!". На шляху до цього ва
жливими о документи мину
лого і тому," говорив генера
льний секретар ОН, вія з по
чуттям гордости „формаль
но відкриває Інститут Бал– 
ча'\ 

У виступі ГЬварда інтерес
на і у виступі Д-ра Курта Ва– 
льдгайма підкреслювано по
требу здійснювати на прак
тиці „політику багатокуль– 
турности", як найнадійнішої 
основи співпраці багатьох 
етнічних груп. В американ
ській дійсності це має свою 
особливу вимову, бо засвід
чує про нові тенденції, особ
ливо важливі для цих груп, 
які поселилися в ЗСА і які 
зацікавлені в тому, щоб не 
тільки зберегти, а й розви
нути свої традиційні культу
рні цінності. 

ВЖЕ G У РОЗПРОДАЖУ 
перша того ^роду вичерпна студія про політичну 
філософію Ідеолога українського націоналізму 

Дмитра Донцова 

ДМИТРО д о н ц о в -
ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ 

АВТОРОМ ЯКОЇ Є 

д-р Михайло Сосновсьним 
ЗЗПОТ КНИЖКИ: Від автора. Передкова Богдана Крав– 

цева. 
ЧАСТИНА ПЕРША — „Дмитро Донцов у суспільно-по

літичному житті України" — включав такі розділи: 
Історнчно-ідейне ххідлояокя „чинного націоналізму"; 
Юні та студентські роки Дмитра Донцова; Рання 
публіцистична творчість Дмитра Донцова; Розрив Д 
Донцова а Українською Соціял-Демократичною Ро
бітничою Партією; Дмитро Донцов у роки першої 
світової війвН та революції; „Велика павза" між дво
ма світовими війнами"; Політична я видавнича ді
яльність Д. Донцова 20-их і 30-их років. Друга світо
ва війна 1 діяльність Д Донцова на еміграції. 

ЧАСТИНА ДРУГА - „Концепція української політики 
та ідеологія „чинного націоналізму" Дмитра Дон
цова" — включав такі розділи: Ідейні засади укра
їнської самостійницької політики; Ідеологія „чинно
го націоналізму"; Концепція політичної та соціяль– 
ноі організації нації; Ідеологія „чинного націоналіз
му" на життьовому іспиті; За яку Україну і яку ре
волюцію; Дмитро Донцов і Організація Українських 
Націоналістів. 

ДЖЕРЕЛА — Іменний та предметний покажчик. — Біб
ліографія творів Д Донцова та періодичних видань, 
у яких він співпрацював. 

420 сторінок. Портрет Д. Донцова. Тверда обкладинка. 
Ціна: 12.0 дол. Пересилка 40 центів. 696 стейтовий 
податок (платять мешканці стейту Ню Джерзі). 

Замовлення 1 належну оплату просимо слати (чеки, гро
шеві перекази) на адресу: 

SVOBODA BOOKSTORE 
S3 Grand 8treet, P.O. Box 848, Jersey City, `SJ. 07803 

НЕМА TO ЯК HA 

С 0 Ю З І В Ц І ! 
ОСЕЛІ 
УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 
СОЮЗУ 
Найкраще місце 
еіщпоемпки і вакацій 
є Кетекильеьких горах 
біля м. КЕРГОНКСОН, В. Я . 

Замовляйте місця 
завчасу Has 
В Ш Н А Т П - Н А НБЗРГОНЯНИИ 

вакащійний' побут 
НА ооюзгащ 

Гірська природа, відновлені кімнати, до
машня кухля, 5 тепіоовнх кортів, відбн– 
ваккові площі, олімпійського розміру ба– 
елйа, мистецькі 1 розвагові Імпрези, вабь– 
ви tv озігато вшві удопднень. 

Дитячий Табір 
Діти у Щй 7-11 рч який триватиме! 
для Д І В Ч А Т -

від 22 червня - до 13 лшшя 1974 р. 
для ХЛОПЦІВ -

гід 14 липня - - 4 серпня 1974 р. 

Тенісовий Табір 
ХЛОПЦІ І ДІВЧАТА (12-18 p.p.) 

від 22-го червня до 8-го липня 1974 

Курси 
Українознавства 
від 4-го до 24-го СЕРПНЯ 1974 року 
Drti 
І прізвище 
Адреса 
Між Еергонкооном і летовищами Ню 
Порку, Нюарку - постійно курсує 
лімознаа. 

ЗАМОВЛЕННЯ ВИСИЛАТИ: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 Тел. (914) 626-5641 

Різне 
T T t T T T t t t T T I T t m i l l U 

Українське Висилкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 taA Avenne, New York City 

t e t : (212) 475-74S0 . 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОЦЯ' 
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАЇ
НУ І ДО ООСР. Маємо ви 
t̀K p̂yfl все потрібне ДО висил
ки. Поснлаїїмо також РУБЛЕ
ВІ ЦЕРТИФШАТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ, х о л о д і л ь н и – 
КИ і ТЕЛЕВІЗОРІ Урядові 
години: від аонед. до п'ятниці 
8:30-6:00 вечч в оуб. 8:30-3:01 
веч. в неділю від 10-1 по йол. 
Т Т Т И Т І Ї Т Ї Г Г І Я Т Н И И 

Help Wanted Male 

STATIONERY ENGINEER 
Gold seal required for вирег– 
viser of steam plant, located in 
Bayonne, NJ, Please send re

sume in confidence to 
P.O. Box 281 

Bayonne, `SJ. 07002 
ВАКАЦЦ 

В А К А Ц І Ї в 4 ГОРАХ 
Hunter - Lexington, N.T. Щ-
ла хата — 0 спалень до ви– 
иайму від Х5-го ' червив до 
Labor Day. (500.00 в місяць. 

Тел. (212) 829-9182 
від 6 до 11 веч. 

ДО ВИНАИМУ НА ЛГГО 
О Д Н О Н О В Е Б О Н Г А Л О 
в околиці Еленвіл, 2 кімнати, 
з лазничко!О, на приватній по
сілості власника. Дуже відпо
відне для людей; що шукають 
спокою. Прошу телефонувати 

між 5-10 вечора 
(212) LF 8-4655 

ДО ВИНАИМУ 

БОНГАЛО 
до вннаяму, над озером, 2 

спальні, кухня і ґанок. 
Ulster Heights, Ellenvule, N.Y. 

Tel.: (914) HA 3-0621 
ДО ВИНАИМУ в Нюарку -
Vallsburg, блнз. укр. церкви 

6 КІМНАТ 
в 2-род. домі.' Мешкають 

українці. 
Тел. (201) 4344347, 871-3428 

або 399-0823 

ПОМЕШКАННЯ 
ДО ВИНАИМУ. 

в КDIJLVT 
в Ozone Park, N.Y. 

Тел. (212) .845-5516 
xxxxxxxxxxxxxxzxxxxxcr 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА 
СВІТЛИЧКА ВЧИТЬ 

ВАШУ ДИТИНУ Щ Е 
ОДНІЄЇ мови, 

txxxxixxxxxxxxxxxxxxxx 

Funeral Direotore 

Theodore WOUNNIN,IflC 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. 10009 
TeL: QB 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА ` 

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

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2338 

LYTWYH 6 LYTWY1 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧВСНА. 
Our Service! Ахш Available 

Anywhere In New Jersey. 
801 Springfield Avetme 

mvTNGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESaex 5-5555 

TAP3AH, 4. 7111. ПосІ лість пала Криспа 

Чп це Ваша хата, пане І „головна квартира".. . Між 
Крнс::? -іншим, -приятелю, мої друзі 

.Так Тарзано!.. Мол хата й |-навивають менеИет^юм!,, 

Це чудове ьгісце, Петре! 
Нагадує мені краєвиди Ан
глії! . 

Я сам П збудував, базую
чись на спогадах із моїх ди
тячих років в Англії! 

Ш а 


