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Антидефамаційна ліга Б'най Б'рит 
обвинувачує УПА у „фашизмі" 

Иоикерс. — Місцева га
зета „Геральд Стейтсмен" з 
7 червня опублікувала стат
тю під наголовком „Громад
ський діяч під слідством за 
воєнні злочини". У цій статті 
автор Каролін Вайнер наво
дить слова Овена Рачлефа, 
директора Департаменту ев– 

` ропейських справ Антиде– 
фамаційної ліги Б'най Б'рит, 
мовляв ^Українська Пов
станська Армія — це була 
„Українська фашистська ар
мія". В статті пишеться, що 
„коли нацисти були на
пали на Україну, вони ство
рили місцеву армію,. заявив 
Рачлеф в четвер. Спеціальні 
одиниці СС, підтримані чле
нами цієї армії, були відпо
відальні за масову екзекуцію 
33,771 жидів в Бабиному Ярі 
коло Києва 29 і ЗО вересня 

. 1941 року". 
На цій основі, як можна 

припускати, о побудоване 
обвинувачення проти кол. 
старшини УПА Лева Фута– 
лн, який тепер живе у Ион– 
керсі І про якого тут відомо, 
як про зразкового громад
ського діяча і голову місце

вого Відділу ООЧСУ. У га
зетній інформації поміщена 
заява Лева Футалц про те, 
що про слідство Департа
менту справедливости він до
відався щойно з газети і Тцоі5к о мУ президента Ніксона 

названо „необвинуваченим 
співзмовником" у спробах 

він поробить заходи, щоб 
устійнитн факти щодо таких 
закидів. „Я воював проти на
цистів в українському під
піллі і був чотири рази ра
нений" — заявив він корес
пондентові газети, а його 
син Мирослав поінформу
вав, що „ми подаємо протест 
до репрезентантки Елізабети 
Голтцман" у цій справі. У 
статті є подані точніші дані 
про Лева Футалу, його пра
цю і громадські -обов'язки, а 
також голоси в його обороні 
його співгромадян. Корес
пондент інформує, що за об
винуваченням в справі во
єнних злочинів стоять Сві
товий Жидівський Конгрес, 
газета „МорнінГ Фрайтаг", 
Саймон Візенталь —дирек
тор Центру документації на
цистських воєнних злочин
ців, Центер совстських жи
дів, Товариство вижилих 
ризького, гето та Антидефаг 
маційна літа Б'най Б'рит. 

Відзначення градуантів-слов'ян 
Нюйоркського Сіти Коледжу 

„Таємний звіт" велико? лави 
присяжних буде оприлюднений 

Вашингтон. — Минулої 
п'ятниці, 7-го червня, феде
ральний суддя Джон Сіріка 
рішив, що „таємний звіт" 
великої лави присяжних, в 

затаїти Вотерґейтську афе
ру, буде "Оприлюднений. Як 
відомо, в четвер, 6-го червня, 
адвокат Б і л о г о Д о м у 
Джеймс Сент Клер звернув
ся до Сіріки з проханням 
оприлюднити цей– звіт з 
огляду на те, що деякі газе
ти, наприклад, „Лос Андже– 
лес Тайме" вже частинно 
помістили зміст цього „таєм
ного звіту". Ще точно не ві
домо коли цей звіт, який 
містить цілу листу „необвн– 
нувачених співзмовців," буде 
оприлюднений, бо він тепер 
є в руках Найвищого Суду 
ЗСА, який розглядає клопо
тання спеціяльного Вотер– 
гейтського прокуратора Лео– 

на Яворського, який від Бі
лого Дому, вимагає передачі 
64-ох магнетофонних запи
сів, але речник Найвищого 

ПРЕЗИДЕНТ НІКСОН В ДОРОЗІ 
НА БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Вашингтон. — В понеді
лок 10-го червня президент 
Ричард Ніксон мав почати 

Суду натякнув, що „таємний І свою дев'ятиденну поїздку 
звіт" може бути переданий і н а Близький Схід з метою 
пресі за тиждень або два. . І в і д в 1 д а т н G t m t t сирію, 

Коли адвокат Сент ^ с ^ р в с ь к у Арабйд.' Йордан 
минулого тижня повідомляв ' 
про своє прохання відносно 
оприлюднення цього звіту, 
то також сказав, що прези
дент Ніксон вважає крок 
великої лави присяжних, 

, „ - сягнення повного замирення 
„невідповідним", бо,, на дум– а о а б а м н та ізпаЇЇем 
ку Президента, лава прнсяж– і й"? арабами та Ізраїлем, 
них не мала всіх потрібні і П о і з д К а пР^Деята Ніксона 

в цій справі а 

та Ізраїль, щоб скріпити до
бросусідські відносясн дер
жав Близького Сходу з ЗСА, 
а також створити кращі і на
дійніші передумови для до– 

ін формацій 
тому прийшла до „помилко
вого висновку", називаючи 
його „необвинуваченим едіь– 
змовником". Коментатори 
твердять, що оприлюдненні , 
змісту „таємного звіту" дуже І т и в н н й . ш и в ^ й о г ? м о ж " 
пошкоднть Президентові по– І люювт успішно розвязува– 
літнчно та скріпить позицію ra складні зовнішньо-політн– 
тих, які вимагають його 1 `^ проблеми. З цих мірку– 

відбувається в час, коли йо
го позиція в ЗСА є під за
грозою у зв'язку з слідством 
проти нього під закидом ви
рушення Констнтутії. Це, 
безперечно, може мати нега– 

усунення. 

Президент Ніксон заявив, 
що не послабить президенту^ 

; Н ю Иорк. - „Нам пора 
почати говорити самим про 
себе", - така була провідна 
думка відзначення ґрадуан– 
тів - слов'ян Нюйоркського 
Ситі коледжу в п'ятницю ве
чором'7 червня. Під цим ку
том була побудована вся до
повідь' асистента директора 
Гумашстнтшого відділу Фун
дації Рокефеллера Волтера 
Новака, американця, сло
вацького походження, який 
з'ясував своїм слухачам но
ву концепцію етнічности в 
ЗСА. Відречення від свого 
етнічного походження, СВОЄЇ 
мови і культури, своєї історії 
- це „самогубство кожного 
з" нас", — заявив у своїй до
повіді В. Новак, закликаючи 
студентів п р о тнетавитися 
Політиці,'чи ідеї „перетоп– 
лювального казана" і „пла
тити дорогу ціну амнезії сво
го національного „я", вбива

ючи в себе рідну мову і по
чування". Вечір відкрив від 
імеян Студентського Славіс
тичного Товариства і Славіс
тичних Американських Сту
дій—керівник цих курсів д-р 
Петро Гой, вітаючи числен
но зібраних представників 
наукових і громадських ор
ганізацій щ різних етнічних 
груп. Серед присутніх на ве
чорі бунї прьзидаяг жоледаку 
Роберт Маршак, декан гу
маністичного ф а х ультету 
Гаррі Люстіґ та директор 
Департаменту пуерторікан– 
ських студій Федеріко Акіно– 
Бермудез, .який проводив 
вечором. В часі імпрези по
іменно відзначено градуан– 
тів. -Ло закінченні офіційної 
частини, в часі якої, крім В. 
Новака, ще промовляли Ро
берт Маршах та .декан Гаррі 
Люстіґ, відбулася мистецька 
частина. 

Помер 
-
І і 

майстер народної ноші 
сл п Федір Бражник 

- Ню ИОрк. — У п'ятницю 
7-го червня, о 9-й г. ранку, 
після тривкоїважкоїхворск 
бв і втрати зору помер у 
шпиталі „Колумбус", за– 
осмотрений Найсвятішнми 
Тайнами, сл. п. Федір Мар– 
ковнч Бражник — засновник 
унікальної в Америці май– 
стерні-ательс української на–' 
родної і театральної ноші, 
яке провадив спільно з дру
жиною пані Олексаядрою 
впродовж 40 років. 

Федір Маркович Бражник 
народився в 1888 р. у козаць
кому селі Медвині на Київ
щині. До Америки прибув у 
1914 р; - 60 літ тому, і від 
того часу щиро й віддано 
працювяв--у. ділянці обслуги 
театральних та мистецьких 
колективів реквізитом, но
шею, взуттям та ін. речами, 
необхідними для театраль
них і концертових виступів, 
у яких сам не раз брав ак
тивну, участь. Пошиті ним 
чобітки носили відомі укра
їнські танцюристи й солісти, 
носили малі діти - учні 
майстра народного тан^ 
Василя Аврамеика, носила п 
американська кінозірка Бик 
Бакстер. У багатьох теат
ральних залях в Америці і 
тепер є декорації та куртини, 
по-мистецькому виконані сл. 
п. Федором Бражником, лю 
даною чесної й надхненної 
праці, великого знання й ве
ликої любови до своєї спра
ви. Тільки в 1972 р. сл. п. 
Федір Бражник перейшов у 
стан спочинку. 

Паростас у суботу о 7 год. 
вечора відправив у похорон
ному заведенні п. Яреми на 

7-й вулиці в Ню Иорку мнт– 
роф. прот. Данилевнч, співав 
хор української^ православ
ної церквн-собору св. Воло
димира в Ню Иорку, під. ди
ригуванням проф. Завітневи– 
ча, промовляв п. Марчеико. 
Другий парастас відправле
но у вечірніх годинах у не
ділю, а в понеділок вранці, 
після Богослуження в церкві 
св. Володимира, тлінні 
останки Покійного були пе
ревезені на вічний спочинок 
до Бавнд Бруку, де потім від
булася тризна. Сл. п. Федір 
Бражник залишив дружину 
пані Олександру, племінни
цю пані Марію Щипацьку 
та ближчу й дальшу родину 
в Україні, а за його видатні 
заслуги в поширенні укра
їнської ноші за океаном і йо
го вклад в розвиток україн– 
ськоптеатральної культури 
— можна сказати, що Покій
ний осиротив усю Громаду. 

Вашингтон. — Промовля
ючи перед 1,400 членами 
Крайового Комітету Грома
дян Для Справедливого 
Трактування Президента, 
президент Ніксон у неділю, 
9-го червня, заявив, що 
справа світового миру вима
гає сильної президентури та 
сказав, що не зробить нічо
го, що послабило б цей 
пост. Він також обіцяв не 
резиґнувати, а залишитися 
на пості до кінця каденції, 
бо „ще багато залишилося 
до зроблений" в справі миру 
та добробуту. Президент 
сказав учасникам цього 
„конгресу громадян", здоТхг 
ня підтрнмка" скріпить його 
під час його подорожі на 
Близький Схід. Дякуючи у– 
часникам за їхні вислови' 
підтримки, президент Ніксон 
сказав, що йогс? подорож до 
5-ох країн Близького Сходу 
не розв'яже всіх проблем ті
єї частини світу, але повин
на допомогти у встановленні 
миру між арабськими краї
нами та Ізраїлем. Він зая
вив, що Америка немає жад
них плинів „панувати" над 
Близьким Сходом, а хоче 
тільки запевнити, щоб кож
на із цих держав мала пра
во на самостійність та без
пеку. Крайовий Комітет Гро
мадян Для Справедливого 
Трактування Президента, 
зорганізований рабіном Ба– 
рухом Корфом із Провіденс, 
Ровд Айленд, запросив пре

зидента Ніксона та його ро
дину на свій полуденок, щоб 
виявити йому свою підтрим
ку в час, коли все більше за
конодавців і представників 
преси вимагає його „імпіч
менту". Учасники полуденку 
схвалили резолюцію, 
натаврувала засоби масової 
комунікації за ` створення 
„атмосфери гістерії" та за 
старання „анулювати май -
дат, наданий Президентові 
населенням З'єднаних Стей– 
тів". Всі атаки промовців на 
пресу та інші засоби масової 
комунікації првявні вітали 
гучними окликами та оплео 

ваш. деякі американські по– 
ливості успішно розв'язува– 
нували, щоб президент Нік
сон відмовився від поїздок 
за кордон аж до часу, поки 
виясниться цілком й о г о 

ста того роду поїздки амери
канського Президента на 
Близький Схід, враховуючи 
ситуацію на цьому обширі, 
що став тереном випробу
вання сил між ЗСА та СССР. 
У випадку, коли поїздка за
кінчиться успіпгао і коли 
пощастить досягнути повно
го замирення між арабськи
ми державами та Ізраїлем, 
то без уваги на це як закін
читься справа слідства пре
зидента Ніксона, це його по– 
тягнення перейде до історії 
як досягнення суттсв о г о 
значення для ЗСА і для ми
ру у світі. Зокрема важли
вою справою для ЗСА є доб
рі взаємини з арабськими 
державами, головно з уваги 
на постачання нафтою Аме
рики. 

По виїзді з ЗСА перша зу
пинка президента Ніксона 
передбачена у австрійському 
Зальцбургу, де Президент 
перебуде до середи і матиме 
зустріч з канцлером Австрії 
Вруном Крайськям. В середу 
президент Ніксон виїде до 
Каіро, де властиво щойно 

справа. Ніхто, однак, не ос– і пічнеться його близькосхід– 
порює незвичайної важливо– і ня поїздка. 

ЗСА підписали угоду з Саудівською 
Аравією 

Вашингтон. — Пертим | помітним ростом значення З 
^я j суттєвим позитивом для ЗСА j СА на Близькому Сході, дг 

з заходів державного секре– j за останні роки досить доб– 
таря Генрі Кіссіиджера по– 
ладнатн арабсько - ізраїль
ський конфлікт, не рахую
чи перемир'я і припинення 
нафтового ембарго, є підпв–. 
саяия пакту з Савдівською 
Аравією. За визначенням а– 
иериканськнх експертів, ця 

і , w . " " " " ^ ” ' " ""ЦГ; .угода мас „переломове", й 
нами. Г^оловним гфомовц^"Г і с т о р н т а е , , значейня, бо 
був республіканський сена
тор Карл Куртіс із Небрас– 
ки, який виступив з палкою 
обороною Президента, заяв
ляючи, що преса старається 
засудити його без жадних 
доказів. З короткими промо
вами виступали також обид
ві дочки президента Ніксо
на. 

ШЛБСШДЖЕР ВПІКАВ 
до Европн 

Вашингтон. — Міністер 
оборони ЗСА Джеймс Шле– 
сіяджер виїхав у п'ятницю 
7-го червня ц. р. до Бвропп. 
Першою його зупинкою буде 
Норвегія, а потім по черзі 
він мас намір стрінутись з 
представниками урядів тих 
держав, які входять до НА– 
то. ..;: ; ^ 

йдеться тут про першу вза
галі того роду угоду між 3-
СА і арабською державою. 
Вона сигналізує далекойду– 
чу поправу у взаєминах між 
ЗСА та арабським світом і 

ре , загосподарнвея СССР 
Угода між ЗСА та Савдівсь
кою Арабісю мас стимулю
вати експлуатацію нафтових 
багатств Саудівської Арабії. 
одночасно служити зразком 
економічної співпраці між 3-
СА та арабськими держава
ми. Угоду з американського 
'ббку підписав Генрі Кіссіяд– 
жер, а з савдіарабського — 
принц Фягд Ібн Абдель А– 
зіз. заступник прем'єр-мініс
тра СавдівськоІ Арабії те 
зведений брат короля Фай– 
саля. 

СССР погодився на еміграцію 
Валерія Ланова з дружиною 

Москва. — Згідно з офИдля його дружини. У вислі– 
ційннм гговідомленням, со– І Ді. Панов розпочав інтенсив– 
встські еміграційні чинники;"У ..роз'яснювальну" кампа– 

! нію в цій справі, включно з погодилися на те, щоб дати L , ^ ^ знаходило 
виїзднг вози для артиста ба– І широкий відгомін на Заході. 
лету Валерія Пайова та йо– j 3 боку совстських чинників 
го дружини балерини Ґалі– j почалися репресивні заходи, 
ни Рагозіної. Обидвос вони І В. Нажива звільнено з пра– 
мають у найближчих днях ! ці, а в 1972 р. його заареш– 
покннути СССР і виїхати до товано за „хуліганство" і 
Ізраіля. Як відомо, В. Панов , він перебув десяті, днів у 
вже від довшого часу нама– j в'язниці. Візи для його дру– 
гався дістати візу на виїзд j жкни СЧУВС!СЬКИЙ уряд не хо– 
з СССР і совстські чинники ; тів дати, мотивуючи це тим, 
були рішені таку візу йому і що мати Галіни не дає на це 
дати, але відмовляли виш 1 своєї згоди. 

„Новості" пропонують західнім видавцям 
„Спогади'' першої дружини 

А. Солженіцина 
Ню Иорк. — Зіпдно з по

відомленням ,.Ню Иорк 
Таймсу" з 10 червня, совст
ські представники почали 
шукати видавців, які були б 
заінтересовані опублікуван
ням „спогадів" першої дру
жини письменника А. Сол– 
женіцина Наталіі А. Реше– 
товської, з якою він розвів
ся в 1970 році. Як відомо, у 
свій час агентство ,.Новості" 

ня Решетовської, в якому 
вона намагалася дискреди
тувати свого колишнього 
чоловіка. Тепер це ж саме 
агентство намагасться „про
дати" на Заході 270-сторін– 
ковий машинопис „спогадів" 
Решетовської п.н. „Спереча
ючись з часом". Подібно як 
перше повідомлення, так теж 
і ці „спогади" мають на меті 
дискредитувати А. Солжені– 
цина як письменника і як 

поширило було повідомлен– І людину. 

Французький уряд переживає 
свою першу кризу 

Париж. — Недавно зор
ганізований новий фран
цузький уряд найшовся в 
кризі майже на самому по
чатку свого урядування у 
зв'язку з конфліктом на базі 
політики щодо атомовнх ви
пробувань на Тихому океані. 
В суботу 8 червня французь
кий уряд заповів дальші ато
мові випробування в повітрі, 

вання мали б відбуватися 
під землею. Проти запові– 
джених випробувань запро
тестував міністер реформ 
Жан-Жак Серван-Шрайбер і 
вже 9 червня" прем'ср-міні– 
стер Жак Шірак у порозу
мінні з президентом В. Жіс– 
каром д'Естеном повідомив 
про звільнення Шрайбера із 
складу уряду, мовляв, він 
нарушнв засаду міністер– 

післн-чого такі ж ввщробу– І ської одяозгідностн, 

ТРПОМФ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ,,ҐАРДЕН СТЕЙГГ АРТС СЕНТЕР" 

ГОЛДА МЕІР ГШСАТІОїЕ 
СПОМПІПІ 

Єрусалим. — Два дні піс– 
ія передачі уряду прем'єр-
міністра Ізраїлю в руки Іца– 
ка Рабіна, Голда Меїр лре– 
івгвувала також зі свого мі– 
щя в парламенті Ізраїля і 
цілковито відійшла від по
літичного, життя. На запи
тання журналістів, які її 
дальші пляни, Меїр заявила, 
що свій вільний час вона ду
має присвятити пропагуван
ні еміграції жидів до Ізраї
ля і писанню Споминів. 

Голмдел, Н. Дж. (Л. П.) 
- Впродовж майже 4 годин 
у неділю 9-го червня не вга
вали оплески понад 8,000 
глядачів у колосальному ам
фітеатрі ,ДҐарден Стейт Артс 
Сентер'^біля Голмделу, де 
вперше з 1970 року в серії 
Спадщинного Фестивалю ви
ступили українці. 

Святково зодягнені маси 
людей, у тому багато в укра
їнській народній ноші, за
повнили зранку всі площі 
перед амфі-театром, прибу
ваючи автами й автобусами 
до чарівної гористої зеленої 
місцевости у стейті садів. Ра
дісний гомін стояв на розло
гій галявині. Там цікаві 
оглядали велику образо
творчу виставку й виставку 
народного мистецтва, зорга
нізовану заходами СУА, а 
потім показ історичної но
ші та виступи талановивнх 
молодечих колективів. По 
плтту-тні в заповненому амфі
театрі на понад 5,000 місщ 
і довкруги на траві публіка 
ентузіястично оплескувала 
виступи зірок української 
сцени й культури: Ганну 
Колесник, Андрія Добрянсь– 
кого, Романа Рудницького 
та багатьох молодечих ан
самблів, груп і колективів, 
після чого конферансьє Яро 

мо таку прекрасну і таку та
лановиту молодь". Речник 
Культурної Фундації Мисте
цького Ц'чгфу Ню Джерзі 
Фредерік Б';:. вітаючи маси 
людей,, заявив, що такої кі
лькосте глядачів не було ще 
на жадному національному 
показі в серії Спадщинного 
Фестивалю. 

З 9-ої години ранку на 
площах, в алеях і на зеле
них пагорбках роїлося від 
людей, в тому й молоді та 
по-святковому зодягнен их 
дітей. Люди масово відгук
нулися на влаштований за
ходами Відділу УККА в Ню 

Джерзі перший Український Божемський, Віра Драпіко, 
Мистецький Фести в а л ь у 
стейті і на заклик Підготов
ного Комітету на чолі з інж. 
Михайлом Чайкі в с ь к и м. 
Всюди панував лад, спокій, 
веселі розмови; українська й 
англійська мови дійсно були 
рівноправними й чергували
ся одна за другою. Накупив
ши українського печива, лю
ди оглядали й набували ке
раміку, картини, вишивки 
тощо, у стендах, обладнаних 
Союзом Українок Америки. 
У виставці картин, є малій, 
скульптур, дереворитів бра
ли участь: Р. Баґаутдінов, Б, 

Ірена Федишин, Слава Геру– 
ляк, Константин Шонк-Ру– 
сич, Алла Иогансен, М. Ка– 
чуровськнй, И. Катсок, Га
лина Мазепа, Аркадія Олен– 
ська-Петришин, Тома Шеп– 
ко, Юрій Соловій, Тирс Вен– 
ґринович, Христина Юрків і 
цілком молоді цікаві талан
ти: Лярнса Березович-Гер– 
ман, Микола Бутович, Роман 
Крочак. Виставку народного 
мистецтва влаштували з ра– 
мени Ради СУА в Ню Джер
зі пані Омеляна Цяпка, На
талка Павлишии, Френсіс 

(Закінчення на crop. 7-Ш 

Гарріман захоплений Брежнєвим 
Ню Иорк. — Колишній і вив думку, що зустріч ця 

амбасадор ЗСА в Москві в і зробила на нього велико 
часі Другої світової війни враження. „Простота, одвер– 
Аверел Гарріман, повернув–' тість і щирість -— говорить 
шнсь з відвідин в1 Совєтсько– 
му Союзі, де вія перебував 
в приватному характері три 

Гарріман — це позитивні 
прикмети Брежнєва, до яко
го треба мати довір'я". Гар– 

тнжні І був прийнятий на і ріман був захоплений поста– 
окремій авдіендії геиераль– j вою Брежнєва до політики 
ним секретарем ЙСК КПСС відпруження і співжиття з 
Леонідом Брежнєвим, висло–! захі дкімн народами. 

Португалія переговорює з повстанц,ями 
Лондон. - Міністер зако– і Стейтами Америки і -держа– 

донних справ тимчасового ! вами НАТО будуть збереже– 
уряду Португалії М. Соа– j ні. 
ріш зі своїми співробітннка– і а . щ 
ми вже кількакратно зустрі– j ^ ВСТАНОВИВ 
нувся з гфовідникамн Афри–, д , т л о м . І Т П Ч Щ CTOOTL 
канської парпг незалежнос– ^L—T п „ р т ^ А л і г н і 
ти Гвінеї і острогів, щоб до– К И 3 ПОРТУГАЛІЄЮ 
мовитись про замирення в І Лісбона. — Тут повідом– 
африканських колоніях, які) лено про те, що з днем 9 
все ще знаходяться під воло– j червня між Португалією та 
дінням Португалії. На пре– J СССР встановлено диплома– 
совій конференції в Лондоні, і тпчні стосунки. Новий лор
де фактично переговори від– j тугальський уряд погодився 
буваються^ Соаріш заявив, j на обмін амбасадорами, Йду– 
що він розглядає ці перего– - чи по лінії політики добро– 
вори як перший крок до до
сягнення повного замирен
ня. Позатнм Ilopryfajun` мас 
намір встановити диплома
тичні відносини з африкансь
кими, Арабськими і іншими 
країнами. Водночас він від
мітив, що традиційні зв'яз
ки з Англією, З'сдиненими' жиму. 

сусідських взаємин з уешн 
комуністичними країнами. 
Як відомо, між СССР і Пор
тугалією не було диплома
тичних стосунків від 1917 
року, тобто від большевнць– 
кої революції і встановлення 
в Росії большевицького ре– 

Патриша Гирст обвинувачена 
в грабунку банку 

Сан Франсіско. — Патри
ша Гирст, яка була схопле
на „Симбіоністською визво
льною армією" чотири міся– 

неї формальне обвинувачен
ня. Лава присяжних перед 
своїм рішенням ще раз пере
глянула коло 1,200 знімок Із 
цього грабунку, зроблених 

ці тому, в четвер. 6-го черв– і захованими фотоапаратами, 
ня, була обвинувачена у гра j На думку членів лави пря– 
бунку банку в Сан Франсіс
ко з допомогою збрЬї. Це 
вже 20-те з черги обвинува
чення проти Патриші Гирст. 
бо вже раніше прокуратур: 

сяжкнх, пі знімки доказу
ють, що Патриша Гирст не 
5ула" змушена, а брала у– 
часть в грабунку добровіль– 
ю. Як відомо, чотири інші 

слав Семчншин із Вінніпегу! Нкьйоркські ,,Жайворонкя" Із своїм диригентом Інж. Романом Степаняком та.акомпа-;чку, що вона брана ^ а с т 
сказав, що „ніколи не вмре І ніятором Хризантою Зубрнцькою - Янґ, один Із багатьох ансамблів, що взяли участь у | добровільно, велика лавг 
українська душа, бо ми має– і , Першому Українському Фестивалі в Ню Джерзі. І присяжних видала проти 

зидапа проти неї 19 обвину– j члени „армії", які брали у– 
часть в цьому грабунку згн– 

ули 17-го травня у перест– 
нльці з поліцією в Лос Ан– 
(желесі. У п'ятницю. 7-го 
іервня, радіостанція КПФК 
і Лос АнджелесІ одержала 
ІЗ-хвиліганий магпетофон– 
шй запис, в я:<oмy Патриша 
ирст заявила, що „продов– 
:уватиме боротися за рево– 

'юцію", назвала своїх бать
ків і поліцію „свинями" та 
іалвила свою любов до Віл– 
тіяма Вульфа, члена Сим– 
біоністської армії', який зги
нув у цій перестрільці з по
ліцією в Лос АнджелесІ. Роз 
шукн за Патрігаюю Гирст та. 
двома іншими членами цієї 
„армії" продовжуються. 

зачень за здогадні злочи– 
ш, поповнені в Лос Андже 
іесі. Найновіше обвин^пт 
геиня стосується грабунк; 
'̂ анку „ГіборнІя'' 15-го квїі 
ія ц. p., коли 5 членів „Сіп. 
Папістської армі ". включн 
і Патрпшою І”нрст, зг)іаб; 
іали коло 11,000 доляріг 

Первісно поліційні чинник.' 
`a працівники Федеральної 
Зюра Іквоспгґації думалг? 

цо Патриша Гирст булі 
імушена брати участь у цЬ 
нападі на банк, але післ: 
прослухаяяя її заяви, запи 
санеї на магнетофонну стрі 
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За розумний підхід 
Немає сумніву, що головним джерелом агонії, в якій 

тепер перебуває світ, с совстськнй тоталітаризм. Цей тота
літаризм є спричинником багатьох лих, що ланують у сві
ті: багатьох льокальних війн і воснок, державних перево
ротів, політичних вбивств і незлічимих злочинів над наро
дами і людьми. Советсько - імперський тоталітаризм — це 
поєднання міту і пропаганди, необмеженого насильства і 
необмеженої жадоби влади. Він поневолює сьогодні міль
йони людей, а остаточною його метою є жадоба опануван
ня цілого світу. У цій страшній і нелюдяній системі змуше
на жити і творити українська людина. При тому керівниц
тво ЦК КПСС постійно намагається витворити в кожного 
індивідума, головно в людей з-посеред поневолених наро– 

'дів, почуття ізольоваяости безсилля, відірваности від реш
ти світу — почуття, що ніхто не може допомогти йому, що 
немає іншого виходу, тільки акцептувати кягуючий лад в 
СССР. 

Тому зле роблять ті, які кажуть, що українська діяспо– 
ра повинна тільки прислухатися до голосів „з того боку", 
не вмішуватися до змагань і боротьби, що П ведуть україн
ські культурні діячі і українські патріотн-підпільники. 
Вважаємо, що українська спільнота поза кордонами Укра
їни є її складовою частиною і тому, вона не сміє тільки при
глядатися, а мусить брати активну участь у всіх починах, 
змаганні і боротьбі братів в Україні. Очевидно, що голов
ною правильною політичною тактикою української грома
ди в діяспорі мусить бути фахова оцінка становища на 
Батьківщині. Без такої оцінки можна б допуститись полі
тичних помилок, бо незнання дійсного положення, може 
витворити в нас стан або великого песимізму, а з тим і за
трати будь-яких надій на уотшгність нашої визвольної бо
ротьби, або до надмірного оптимізму, який призведе до 
легкодушних висновків. Наша політика повинна базува
тись на розумному підході до ситуації в Україні. Незнання 
ситуації і пов'язана з цим надто песимістична чи надто 
оптимістична оцінка, може звести на фальшиві рейки усю 
ту частину визвольної боротьби, яка лежить у сфері відпо– 
відальности еміграції. 

Трудна ситуація в поневоленій Україні вимагає від нас 
чуйяости та збільшеного актнвізму. Ми не сміємо діяти" під 
враженням емоцій, чи захоплюватись .досягненнями" Ук
раїни в ділянках культурній, економічній чи науковій. 
Тільки розважливий підхід до цієї справи принесе користі, 
як боротьбі в Україні, так і нашій політичній праці за кор
доном. 

Совєтеька провокація 
Для нікого не є таємницею факт, що совстські політич

ні чинники ще в роки Другої світової війни опрацювали 
плян розправи зі своїми противниками, а в першу чергу з 
ворогами советсько - російської імперії — провідними на
ціональними діячами поневолених Москвою народів — під 
прикриттям нібито покарання т.зв. „воєнних злочинців". 
Як тільки закінчилася Друга світова війна, спецвідділи 
горезвісного Смершу, користаючи з поблажливого став
лення західніх альяятів, почали людоловлю не нацистсь
ких воєнних злочинців, а видатніших діячів з-поміж емі
грацій зі Східньої Европи, що найшлася на території 
під контролею західніх альянтів. Більше того, тоді орга
нізовано захоплювання цілих таборів з втікачами, яких 
насильно транспортовано до совєтської зони. Ця прямо ней
мовірна людоловля прилннилася щойно тоді, коли прий
шло до деякого напруження у взаєминах між західнімн 
альян гами та СССР і коли вже для кожного стало ясним, 
які цілі мають совстські чинники, представляючи щораз то 
нові списки „воєнних злочинців", на яких були люди, які 
ні а нацизмом, ні з нацистськими злочинами і нацистським 
народовбизством нічого спільного не мали, а яких єдиною 
„прозиною" з совєтської точки зору було те, що вони зай
мали виразні протнеовєтські позиції. 

Того роду советська політика травлі людей, відомих із 
антисовстсьКої тюставн, не припинилася по сьогодні. Не 
перестаючи в дальшому використовувати цілком оправда
ну акцію, що мас за ціль домогтися покарання справжніх 
воєнних злочинців і добровільних колябораторів нацистсь
кої Німеччини, совстські полшдйні чинники продовжують 
акцію проти всіх, кого режим визнав небезпечним для сис
теми. У совстській пресі, а зокрема у виданнях поширюва
них за кордоном СССР”і призначених для еміграцій (нпр. 
„Вісті з України"), з'являються щораз то нові імена „во
єнних злочинців", щораз то нові „свідчення" про вчинені 
ними „злочини", інформації про т.зв. народні суди над кол. 
членами визвольних рухів в Україні, балтійських республі
ках, на Кавказі тощо. Одночасно з боку совєтського уряду 
РОДІТЬСЯ заходи перед урядами держав, де проживають 
втікачі з СССР, з метою добитися видачі такого чи іншого 
„злочинця". Потрібні „докази" -їюстачас советська пропа– 
гандивна машина залежно від погреби, користуючися ви
мушеними зізнаннями своїх громадян, фальшованими до
кументами тощо. \ 

А заліза опублікованого перед кількома днями спнека 
здогадних .,воєнних злочинців" Департаментом справедли– 
вости з включенням кількох українців, не рахуючи біль
шості! осіб, кол. мешканців балтійських республік, дає чи
мало матеріалу до застанови, а то й тривоги. Наскільки 
нам відомо, принаймні деякі із затгіздозреиих довідалися 
про спрямовані проти них закиди щойно з газетних пові
домлень. Піхто з Департаменту справеддивостн з ними не 
контактувався, а саме розголошення цієї справи сталось 
тільки тому, щоб опрокинути закиди одного члена Конгре
су, мовляв, Департамент не веде ефективного слідства. 
Остається, однак, відкритим питання про те, чи таке по
ступування с в інтересі сгграведливости. Враховуючи со– 
встську нагінку на окремих осіб, (нттрл „Сміхотворний аль
янс" у „Вістях з України" ч. 19, 1974) про яких згадка у 
повідомленні Департаменту сгграведливости, мимоволі зга
дуються горезвісні події з років після Другої світової війни, 
коли альянти своєю політикою допомагали совстським лю– 
ДОЛСЙ83Й5 Совстським провокаціям немає кінця,і було б ду
же зле, коли б ще й тепер, після стільки років, окремі у– 
ряди і особи падали їх жертвою, 

В кінці 1973-го року від
бувся конгрес „Кірхе ін 
Нот" (Кеніїштайя Таунус) і 
дві інші подібні конференції 
в Італії та Шваііцарії. На 
тому конгресі виголосив ду
же цікаву доповідь Д. Панія 
на тему: ,ДІро підпільні 
Церкви в СССР". Доповідач 
є живим свідком і спостері
гачем" церковного життя в 
СССР в шестидесятих і на 
початку семндесятих років. 

Д. Паній вважає, що в 
СССР, крім звичайних під
пільних Церков, серед свя
щеників, які офіційно нале
жать до Церкви Московської 
патріярхії, є також підпіль
ники. А це віддані Церкві 
справжні духовні пастирі, 
які.не можуть вложитися в 
офіційні державні рамці Мо
сковської патріярхії. Бонн 
незадоволені обмеженнями 
державної влади, невдоволе– 
ні церковним безправ'ям, 
яке заводить влада. Допові
дач твердив, що серед тих 
священиків якраз найбіль
ше таких, що порушують 
поліїпйні совстські закони, 
які наказує їм запроваджу
вати Московська патріархія 
і советська влада. Тож вони, 
хоч і належать офіційно до 
Московської патріярхії, але 
неофіційно належать до під
пільної Церкви. 

Такими підпільними або 
катакомбними священиками 
вони становляться тоді, коли 
ризикуючи становищем, во
ни христять дітей без відпо
відних дозволів влади, без 
пред'явлення офіційних па– 
ш портів батьків, сповідають 
і оливопомазують з домаш
ніх умовах, що суворо забо
роняється владою. Свяще
ник стає катакомбним (під
пільним), коли по домовлен– 
ню з рідними приходить ДО 
шпиталю для хворих, коли 
розповідає дітям про запові
ді Божі, вчить із Святого 
Письма. А це все надзвичай
но суворо карається советсь– 
кнмн законами. В таких ви
падках, твердив Панін, свя
щеник є пастирем великої 
катакомбної Церкви в СССР, 
яка позбавлена будь - яких 
прав. 

Панін доводив на конфе
ренції, що по всьому офі
ційному притчу нинішньої 
Православної Церкви в СС
СР священики, які не підпо
рядковуються безбожииць– 
ким законам — це люди 
правдиво релігійні, люди, 
які служать правдивій хри
стиянській Церїіві і Богові. 
Саме ці моменти поєднання 
офіційного з катакомбним і 
призводить до того, що цер
кви відвідують мільйони 
людей, що знаходять там 
правдиве духовне пастирс
тво. - -

Правда, це зовсім не зна
чить, що ці духовники офі
ційної Церкви ^ СССР нале
жать поряд з офіційною 
Церквою і до катакомбної. 
До катакомбної Церкви на
лежать лише правдиві ду
ховні опікуни народу, а по
за ними є багато звичайної 
державної агентури, яка, 
прикриваючись д у х овним 
облаченяям, працює на ко– 
рнсгь большевнцької влади. 
Ця група „свящеиослужігтс– 
лів" приносить багато нгко– 

ЦЕРКОВНИЙ 
СССР 

ди Церкві. Вона, виконуючи 
ревно всі зарядження влади, 
тим– самим руйнує Церкву, 
компромітує п і "провадить 
до загибелі. 

Часто дослідники релігій
ного життя в СССР ставлять 
собі непосильне завдання 
з'ясувати, хоч приблизно, 
кількість віруючих та ду– 
ховників, які належать до 
іттакомбної Церкви. Але до– 
дрі знавці цієї справи твер
дять, що це зовсім немож
ливо і навіть було б шкідли
во поза СССР займатися ти
ми підрахунками, бо цим са
мим ми давали б атути без– 
божницькій владі шукати 
за тими катакомбними Цер
квами. А крім того, ніхто не 
венлі такого підрахунку до
конати, бо, як бачимо з до
повіді Паніна, офіційна Цер
ква часто переплітається з 
катакомбною і неможливо 
чітко провести межі, між ци
ми двома Церквами. То чи 
й є потреба в цьому? 

Для нас важливе, що та
ка підпільна Церква є, і во
на широко розлилася по 
всіх просторах СССР, а пе
реслідування владою тієї 
Церкви викликає ще силь
ніший церковний рух. У нас 
дуже багато пишеться про 
рух спротиву на культурно
му полі, на полі боротьби за 
права людини, за свободу 
думки, але поряд з цими 
рухами не менший рух при
ходить і в церковній ділян
ці, не зважаючи на переслі
дування і жорстокий терор. 

Недавно в Москві відбула
ся нарада туристичних со– 
встськнх інституцій, на якШ 
у повній ширині стояло пи
тання боротьби з „диверсі
єю інтуристів". Доповідачі 
на тій нараді перестерігали 
працівників Інтуриста, щоб 
були готові „пильніше" сте
жити за „ідеологічними ди
версантами", . які завозять 
до СССР „підривну літерату
ру", а найбільше релігійної. 

Усе це доводить, що, не зва
жаючи на всі жорстокі пе
реслідування Церкви в СС
СР уже понад півстоліття, 
Церква живе, бо „Ніякі пе
кельні ворота нездатні п 
знищити!" 

Ю. Степовий 
Інформаційна Служба 

при УКАЛ 

Леонід Полтава. 

ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА. 
АСИМІЛЯЦІЯ І ПІДРУЧНИКИ 
На сторінках періодичних 

видань/у тому й „Свободи" 
(статті п-і Л. Пеленської, л-і 

Л. Коленської та ія. у квіт
ні) провадиться дискусія на 
пекучу тему: Школи Украї
нознавства, асиміляція, під
ручники, і врешті-решт — 
як зарадити відпливові ук
раїнської молоді від україн
ського'культурного й мовно
го берега? 

Василь Симоненко писав, 
що можна все вибрати, але 
не можна вибрати Батьків
щини, як не можна вибрати 
матері — природного Давця 
життя. Дитина, яка народи
лася в Америці, Австралії, 
Франції чи де-іяде, волею-
неволею мас за батьківщину 
ту країну, де народилась, 
живе й виковується. Мова 
тієї країни є для неї першою 
мовою. Америка —, реальна 
батьківщина для наших ді
тей і молоді. Але вільна 
Америка не заперечує пра
ва людини на свою духову, 
культурну батьківщину, в 
даному випадку - на Укра
їну. Вільна Америка прохає 
своїх громадян: знайте дві 
три, тридцять три мови! Чим 
більше мов, тим багатша 
Америка, чим більше мов — 
крім державної, англійської, 
мови. Ця мова, природна річ, 
стає першою мовою для ук
раїнської дитини: школа, 
книжки, телевізія,' оточення 
і т. д. Українська мова, зав
дяки зусиллям передових 
батьків, Шкіл Українознав
ства, різних курсів, свяще
ників, які відправляють ук
раїнською мовою, завдяки 
українським молодечим Ор
ганізаціям — СУМ, Пласт, 
ОДУМ, СУМК та ін. - стає 
для української дитини дру
гою мовою. Коли б не всі ті 
зусилля, українська дитина 
була б просто англомовною, 
без знання другої мови. 

Двомовність українських 
дітей — реальний життєвий 
^факт. Першою мовою стає 
"мова країни, де дитина жи
ве, другою мовоїс — укра
їнська, завдяки збірним зу
силлям родини й відповід
них установ. У журналі СУА 
„Наше Життя" в лютому 
^970 р. л-і Наталія Чапленко; 
^ушикувала інтерв'ю з лю
диною, яка щоденне: зустрі
чається, як мистець і як ук
раїнка, з проблемою двомов– 
ности наших дітей, п-і Ліді– 

Харчова індустрія передбачає 
стабільність в цінах 

Вашингтон. — Речники 
харчової індустрії повідоми
ли, що не сподіваються „ве
ликих змін" в цінах на їхні 
продукти, принаймні до на
ступного вересня. Подібне 
передбачення висказали реч
ники Департаменту сільсько
го господарства. Але ця ста
більність в цінах.не стосува
тиметься таких харчових 
продуктів, як консервовані о– 
вочі та консервована ярина. 
Ціни на ці продукти зростуть 
вже цього літа. Натомість ці
ни на свіжу ярину та овочі 
повинні залишитися на май

же теперішньому рівні протя
гом літа, а впасти ще'нижче 
в серпні, тобто під час жнив. 
Щодо м'ясних продуктів, то 
яловичина та свинина мо
жуть трохи подорожітн цьо
го літа, але восени ціни зно
ву обнижаться. Департамент 
сільського господарства пе
редбачає деякий зріст в Ці -
нах курятини, яєць та молоч
них продуктів, але сподіва -
етьея, що ціни на ці ггродук– 
тн все одно будуть нижчі, ніж 
минулого року. Натомість 
риба правдоподібно досить 
подорожіє, бо на неї збіль
шився попит. 

єю Крушельяицькою. Там 
читаємо таке ствердження і 
режисера дитячих та моло
дечих вистав Лідії Крушель– 
ницької, і авторки інтерв'ю, 
відомої громадської й куль
турної діячки: ,,... Пригада
лася небіжка М. Дейко, що 
так зі слівяичком укладала 
свої читанки, уважаючи ук
раїнську мову в українських 
дітей за другу. А це викли
кало застереження і диску
сію в пресі. Практика пока
зує, що правди по п боці..." 

Догодиться реально Диви
тись на речі, а справжня фі
лософія, як учив Бюфон, по
лягає в тому, щоб „бачити 
речі такими, якими вони є 
насправді". 

'Не входячи в справу про
грам Шкіл Українознавства, 
проблеми дисципліни, мате
ріального н є з абезпечення 
тих шкіл і їх ' дійсно жерт– 
венних вчителів, труднощі 
СКВОР і Шкільної Ради 
УККА, яка в матеріялістич– 
ному світі мас працювати з 
Божого духа і т. д . — хоче
мо тут зверну га'увагу саме 
на підручники читанки. Зга
дана покійна авторка, дрб– 
фесор мов і методик з Ук
раїни сл. я . Марія Дейко пе
ред смертю в Австралії скла
ла 6 підручників для Шкіл 
Українознавства, від „Бук– 
варя”до читання для 6 кла
си: ,ДІро що тирса шелесті
ла", її син, інженер Вадим 
Дейко, заснував В-во „Рід
на Мова" й видав, майже всі 
своїм коштом, всі підручни
ки, з мовними та граматич
ними правилами і українсь
ко --англійським словником 
при кожній книжці. Авторка 
враховувала те, що україн
ська дитина за кордоном не 
знає української мови, що 
ця мова є для неї другою мо
вою і відповідно подає мате
ріал найлегшого до найс– 
кладюшого. Авторка додає 
бажання дитині вчитися, бо 
вже в першій читанці по 
„Букварі" — „Рідне Слово", 
на 18-ій сторінці дітей чекає 
приємне, радісне повідом
лення друком: „Ми вже вив
чили 26 слів"! А на стор. 24 
—Ми вже вивчили 66 слів"! 
і т. д. На всіх .нових словах 
— наголоси; важчі- тексти 
прегарно ілюстровані, що 
допомагає школяреві засво
ювати матеріял, розвиває 
зорову пам'ять. При вивчен
ні граматичних правил 
проф. Марія Дейко підкрес
лює важливі слова, частини 
мови, непомітно для дитини 
додає нові,, запрошує до ць 
кавих мовних вправ, додас 
навіть тексти з нотами -
учімся української мови з до
помогою української . пісній 
гри, загадок, театральних 
сценок тощо! 

У якому сучасному під
ручнику учні Рідних Шкіл, 
або Суботніх, Недільних, чи 
Шкіл та Курсім Україно
знавства, знайдуть відомості 
з їх живого оточення (часто 
англомовного), розповіді про 
їх родину (поза Україною), 
оригінальні оповідання з іс
торії України, твори не ли
ше клясиків, а й сучасних 
українських письменників 
за кордоном (О. Кобець, Г. 
Чорлобнцька, Л. Храплива, 

Іванка Савнцька 

З МОГО ВГКпА 
Яке цікаве й. яке незвичне 

почуття глядітинасвітзгори. 
З вікна п'ятнадцятого повер
ху, наче з вірлннсго гнізда, 

причепленого до недоступ
ної скелі, дивлюсь на місто, 
воду, землю і на ... людей. 
Вони, ті люди, малими ша
ховими кроками рухаються 
по земній птахівниці, і кож– 
йа така фігура, як і в шахах, 
має свій власний напрям і 
хід. , 

Коли ж приглядатися зем
ній шахівниці з двадцять 
третього поверху нашого 
житлового будинку, тоді ша
хові фігури стають муравля– 
ми, а небо здається так 
близько, як розіп'ята у дощ 

блакитна парасол^ 

на 

Діма, Р. Завадович, К. Пере– 
лісна. Г. Черінь, М. Лазорсь– 
кнй, Д. Чуб та інші). У та
кій читанці школяр поба
чить портрети С. Петлюри, 
Є. Коновальця, Т. Чупринки, 
С. Банд ери та ін. провідних 
діячів, національної Украї
ни? А головне ж —авторка, 
досвідчених методик, .подає 
послідовно матеріял у всіх 
читанках так, що дитина, 
для якої - в гграктичному 
житті українська мова є дру
гою мовою, — легко, само
зрозуміло, природно засво
ює українську мову й еле
менти граматики, досягаючи 
знання ` майже 3,000 слів. 
Сл.п. Марія Дейко була в У– 
країні керівником катедри 
методики в'икладаяня чужих 
мов У педшетитутах. 

Автор статті не знецінює 
підручників, що їх і далі пе
редруковують із давніх, пе
реважно львівських видань. 
Але вони зробили своє діло, 
вони цілковито застарілі, у 
тому і з мовного боку, а во
ни ж призначені допомагати 
вивчати мову! 

Дискусія на тему програм, 
підручників, методології, ди
сципліни тощо 'в Школах 
Українознавства корисна й 
потрібна. В дискусії розколю
ється горіх і вилущується 
зерно. Дискусія — м а т и 
правди. Але тим часом треба 
дати українським дітям за 
кордон и м найкращі читанки, 
що маємо — всі 6 підручни
ків проф. Марії Дейко, доки 
не знайдеться новий мето
дист, із знанням й тграктико– 
ю викладання чужих мов і 
не складе нових українських 
читанок. Доки це станеться 
— не заворожуймо себе сло
вами! Учні Шкіл Україно
знавства і всі подібного про
філю в Америці, Канаді, Ан
глії, Австралії повинні діс -
тати згадані підручинкн-чи– 
танки, що допоможе також 
уніфікувати навчальну про
граму в світі, і не лише ан
гломовному. Не меншу під
тримку повинні б дістати "ті 
видавництва, які випуска-
ють українські гри, складан– 
кн та різні наглядні посібни
ки, а також видавництва ди
тячих книжок, чи журналів. 
І їх треба модернізувати, в 
тому й „Веселку", і „Юні 
друзі", бо українські діти не 
живуть на білих островах, 
ані не на українському ос
трові серед Чорного моря. . 

Автор цієї статті закінчив 
в Україні учительський інс
титут, де українська мова та
кож була другою мовою -
через окупанта. 

власна 
ка. 

А ось,, з лівого боку, 
парковій площі, черепашн? 
ними спинками притулились, 
одне біля одного, різноко
льорові авта. Сині, білі, зе
лені, чорні.' Черепашка" - ав
та терпеливо стоять і чека
ють на ,диахові фігури!'. Пог 
полудні, як ` замикаються 
банки, а згодом, чиненні 
бюра, „черепашки^' роз'їдуть
ся на всі кінці міста, .й пар
кова площа залщцається 
ТеМНОЮ ПЛЯМОЮ. ч; ,` ' 

Та ні, - не темною,;Тут 
бо, увечері, засвітяться щпа– 
ліром лямли, заграє касаа– 
дамц палаючий велетень т– 
Ню Йорк, займуться ^а.ГуД? 
соні баржі, а відблненм.і сві– 
тел is третього поверху ім
позантної. УкращськсІ, Буг 
дівлі УНСоюзу огриоть,,„вір– 
лині гнізда" рідним -.уеплоаь 

— Q—- Щп '' 
АМЕРИКАНЦІ СіЩїІШЬ 

УКРАЇНСЬКУ 6ШРУ 
Одним з головних/ззідань 

української еміграпії/снікря– 
ти правду про Украйсу і про 
її культурні надбання. Бу
ває іноді, то не ми; а самі 
чужинці гірнчнняютікїа' до 
пропаганди нашої k^jr^hfypa. 
Такий випадок має 'місце в 
Скенектаді, Нюйо^іЦйсо!со 
стейту. ' ' \ ' 

Ще в 1965 році українське 
громадянство в окр^зЙ'Олба
ні, Н.И., мало змогу^сюува– 
ти на виступі української те
атральної групи, що'”зйлька 
разів успіпшо поставили о– 
перу С. Гулака Артемовсько– 
го п.3. ,,З^орожець^за^Ду'/– 
насм". Керівник американсь– 
крҐ оркестри, 'що приймала 
участь в дДй опері, Кпа^к Е– 
ді, захоплений чароя1'укра
їнських мелодій, лідйісіідею, 
поставити ряд украївськи?с 
опер англійськок)'' вовою, 
щоб тим робом зробити. їх 
доступними для чужомовних 
слухачів, ідея прийнялася 
серед довколишніх музихів і 
співаків і на початку 1974 
року заснувалася в”̂ Хйсенех– 
таді, Н.И. Американсько-уік– 
раїнська оперна компанія. В 
днях 20-го і 21-го '^червня 
ц. р. о 8-ій год. вечЬра. буде 
виставлена перша опера ан
глійською мовою, va еаме 
.Запорожець за Дунаом'^.в 
авдиторії гайскулу ім. сть. 
Пббрна в Сженектадг. До;6^ 
пери додано 4-ту дію за сло
вами М. Рильського, музику 
до якої скомпонував '. ІОіарк 
Еді. Ролі виконають'Ь-'огль– 
шості професійні 'спІвакя 
при співучасті HOBH^`CHM-
фонічної оркестри. ,тЙ'узкч-
ним керівником с Ярослав 
Ліщинський. Вік опрацював 
шетрумеятацію для"ч"у)ркес^ 
три. До украшськіїх'танків в 
опері запрошено українську 
танцювальну групу V^brep-
вліту, Н.Й. Туретгд^тайкн в 
4-тій дії виконає амернхаїн– 
оький професійний 'балет із 
Скенектаді, знаний Іі'сшль^ 
них виступів з Нюйоркським 
міським балетом в літньому 
сезоні в Саратозі, НЖ : 

На осінь залляновано по
ставити 2-гу з черги оперу 
М. Аркаса я.3. „Катерина". 
Не один слухач може^й впер
ше в житті почує про41 У кра
їну та про її чудові пісні, му
зику й танки. 
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Петро Андрусів 

ІВАННА ШМЕРИКОВСЬКА-ПРИЙМА 
(У 55-річчя професійної музично-мистецької 

і педагогічної праці) 
СЕХХХХХХХХЗ 

(2) 
П р и з н а н н я музич -

ної критики були небуденно– 
ю нагородою для п-і Іваннн 
не тільки за її великий та
лант, але також за чималу 
особисту відвагу. Під час 
концерту в Кракові Богдан 
Лепкий подав ^й на сцену 
великий кіїн квітів, про що 
вона донині пам'ятає. Окре
му увагу присвячує пані 1-
ванна іменам тих музичних 
діячів, які з нею співпрацю
вали. З них на перше місце 
ставить Нестора Нижанків– 
ського, називаючи його іде
альним акомпаньятором, хо
ча був дуже трудний при о– 
праньовуванні матеріялу, до 
якого ставився з дрібничко– 
вою скрупулятністю. Вія ра
зом з п-і Іванною перейшов 
через усі найтрудніші.кон
церти. Дуже високо вона о– 
цінює також Стефанію Тур– 
кевнч - Лісовську^ якої ком– 
гіозіщії часто виконувала 

при акомпаньяменп компо
зиторки. 

Під час дуже вдалого кон
церту в залі Віденської ,,У– 
ранії" співачці акомпанью– 
вала відома ні я кістка Дарія 
Каранович - Гординська, про 
яку писав А. І^тишин, що 
„супровід не спочивав, але 
дійсно дзвенів і срібними то
нами переливався...” Про 
цей виступ писала дуже при
хильно музична критика 
Відня, з якою рівнорядно в 
репортажах перегукувалися 
А. Гнатипіин і д-р Остап 
Грицай. Німецькі газети ви
раховують, що пані Прйймо– 
ва співала: німецькою, фран
цузькою, італійською, поль
ською, російською, еспансь– 
кою і українською мовами. 

(Про свій побут в Перемиш
лі п-і Іванна згадує'з вели
кою симпатією. — „ Т а м 
прийшла на світ моя донька 
Рома. Товариські і культур
ні відносини були живі і сим

патичні. Варто згадати такі 
родини, як: Кормошів, За– 
гайкевнчів, Дмоховськнх, 
Форостшгів, ґреґолинських, 
Пушкарів, Зиблікевичів, Бо
рисів, великі мисткині Ольга 
і Олена Кульчицькі, а понад 
всімн — цьоця Ціпановська, 
особа небуденної шляхетнос– 
ти і велика аристократка ду
ха", закінчує цей носталгіч– 
ннй спогад п-і Іванна. 

У Львові часто концертує, 
стає членом Музичного Інс
титуту ім. Лисенка і постій
ним музичним рецензентом 
газети „Діло". Музичне жит
тя було цікаве, але приватно 
прийшлося переживати тяж– 
Ш удари. По смерти мужа 
тягар вдержання хати і ді
тей стає журбою молодої п-ї 
Іванни. Тоді нашій співачці 
запропоновано навчати в 
клясі співу, в музичній кон
серваторії ім. Шимановсько– 
ґо, де вчив також славний 
співак Адам Дідур, який був 
старим приятелем родини 
Шмерігковськнх. Дідур висоі-
ко цінив музичні здібності 
пані Іванни, і коли він на 
кілька тижнів ̀  виїздив, зали
шав свою клясу під ЇЇ оиіко– 
ю. Між ученицями були та
лановиті молоденькі ехгівач -
ви, Л|д^. Каратгащька (Кру– 

шельшщька) та Іра Мала-
нюк. ^ у 

Останній рік перед Дру
гою світовою війною Адам 
Дідур — тоді директор опе
ри, мешкав в одному з при
міщень мешкання л-і Прий– 
мової і яона могла пізнати 
чимало славних співаків, які 
часто відвідували Дідура, 

За совєтської влади життя 
стало трудне, але розрадою 
стають музичні зайняття. П-і 
Прийма працює як музичний 
редактор в радіо, разом з 
піянісгом Максимовичем, я– 
кий був директором Музич
ного відділу. Співпрацівни
ками були, співаки: Шлемін– 
ська, Сабасі, Свірська,' Лада, 
Женя Ласовська, Оля Суш
ко, Гавршцук, а з мужчин -
Мирослав Старицький, Лев 
Рейнаровнч, Іван Задорож– 
ний та інші. При тому скла
ді пані Приймова могла да
вати перед мікрофоном мон
тажі з опер, за що збирала 
признання. При гостинних 
виступах різні мистці з ціло
го Совєтського Союзу пере
ходили попри мікрофон ра
діо і вона особисто змогла 
зустрічати таких співаків, як 
- Паторжииськнй, Вольге– 
мут - Лнтвинеико, Зоя Гай– 
дар, Ройська, Донець та ба
гато інших. 

Крім праці в радіостанції 
п-і Іванна вчила в „Музучи– 
лище" в клясі співу. 

За німецької окупації опе– 
ровнй театр під дирекцією 
Петренка запросив п-і Іван– 
ну на становище педагога 
співу для підвищення квалі
фікацій співаків. Покійний 
Володимир Блавацький був 
дуже талановитим і помисле^ 
вим режисером і тому всі пс–̂  
станови у театрі були на ви
сокому поземі. V 

y`poKax пізнішої еміграції, 
п-і Іванна і доня Рома, яка 
стала талановитою танцю
ристкою, входять в склад ре– 
віово - конпертових груп, які 
почали об'їздити різні місце
вості в Австрії. Першу таку 
групу зорганізував Володи
мир Шашаровський. Опісля 
другу групу під назвою „Му
за", зорганізував Льоньо 
Крушельннпький. Та група 
мала добрий хор, солістів та 
добру ревіову обсаду. „Му
за" дала біля 200 концертів 
і здобула собі велику попу
лярність у різних зонах Ав
стрії. Позем тих виступів му
сів бути добрий, бо цю групу 
допускали до найкращих 
заль, як нпр. — славна за– 
ля Моцартеум в Зальцбурзі, 
оперова заля в Лінцу, вели
ка кояцертова залд в Граду, 

та — річ ясна -— пб itfebe та
борах; Відтак п-і Іванна а 
донькою Ромою переїздять 
до КанаднІ Де в Едмонтоні 
жив брат покІЙнбгсР?' д-ра 
Прийми - Осип, щол ^еміг
рував туди 1024 р. гідучи з 
Галіфаксу, обидві п а й з а 
держалися у Вінніпегу, де 
між іншим, відвідали-редак
цію „Нового Шляху'Я'”Редак– 
тор ЇІогбрецький 'намовив 
гостей, щоб вони дали кон
церт у Вінніпегу. Пані Рома 
нав'язала контакт з Королів
ським ВЬгаіпезьким Балетом 
і за три тижні концерт був 
готовий. Імпреза прийшла а 
неймовірним успіхоії.''` Ціла 
преса — українська, англій
ська і французька дала ви
соку оцінку концерту. Те са
ме було в Едмонтоні; Торон– 
ті, Монтреалю і багатьох іял 
птах місцевостях"' ^Канади. 
Канадські українції тірмйня– 
ли наші мисткині дуже теп
ло, іяо? 

Після майже цілорічного 
концертування обидві пані 
поселилися на постійно а 
Монтреалю. Вони: мешкали 
там у японському пансіоні, у 
сестер Хріст деРуа; Пані Г– 
ванна відкрила - навчання 
гри на фортепіяні !тгеїгіву в 
п'ятьох мовах, із-за тлзяород– 
(Закітлюпнв оа etep.̂ WfiJ,-
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йло Бажанськигй збагатив 'україніку 
V ГарвардШїого уйшерсйтвту 

Відомий громадський діяч 
та визначний бібліофіл і біб
ліограф ред. Михайло БаЯка– 
нськийцередавсаою бібліо
теку, (одна з найбільших і 
найцінніших ухраїнсь к а1-х 
приватних збірок книг і до
кументів на еміграції) до ко
лекції україніки Гарв ардсь– 
кого університету. 

Про свою бібліотеку роз
казав реді М,'Важансї,кнй в 
iJf^eWroj`tB(P', Його передала 
p ^ b i ^ ^ W t l D й Детрой– 
TJ,VB |)^'ках радіопрограми 
Кирила Цейендн - „Гомін 
yMpaJaWV ДНН 18-го травня 
1374 р.^ r- ` 
Питання:' Наші слухачі на
певно'хотіли: б знати, коли 
зроднлась,гу вас ідея збіратн 
ідЛуцува')Ш таку велику бі– 
6jjtoj^y та^ібратн різні ар
хівні ^теріяли? 
Відповідь: 'Збирати я почав, 
може не перший раз в свой– 
муГ,^гггі,.знову в 1945-му р. 
в переселенчому таборі, Аша– 
ФЦбурґ, вГ Німеччині, де я 
сіар культ^но-освітним ре
ферентом , іуія– кількатнеяч– 
ногр фселеаря. . 

Мав я таЙ дужо гарні умо
ви для ц^огр. Діставав до
датковіприділи, як колиш
ній кадетинк, добру опіку, 
крій того одержував плат
ню, й'курядннк УНРА а по
тім' ІРО і це мені давало мо
жливість закуповувати на
віть дорогі анДання і то у ве
ликій скількості. 

В додатку я видав два на
клади СВОЄЇ КНИЖКИ і дохід 
з видання теж повернув на 
купівлю книжок, журналів, 
ТОЩО,, .v.; tf 

игому тежл і'.наша.культур– 
ко–освіти а референту р а а та
борі була - на, належному рі
вні, бо було з ^ого корнс– 
Ta^Vfc^;t,ir''-'` "--' -' '- -

.В11940-му році все це доб
ро "Я перевіз до Детройту і 
тут далі інтенсивно, майже 
без перерви збагачував свої 
збіркйї-–. і--,у.– . ' Г ! -

Працюючи заробітково, чи 
займаючії різні пости з гро
мадських організаціях .— я 
віхоли ни забрав за основ
ну ціль мого життя — поши
рити архів і бібліотеку. 
Питання: які успіхи ви ма
ли за час вашої праці? 
Відповідь:"''Були з мене ус– 
7іхи на тому полі. В першій 
їірі мав я багато насолоди 

л. тому, коли міг помогти 
студеитовігв його праці , чи 
доповідачеві на любу імпре
зу правдивими інформація^ 
ми, послужити рецензентові 
матеріалами^ яких він шу
кав, а теж `i радіомовинкам. 
НаЙчастцце)ф мене зверта
лися авториf своїх власних 
цраць, які вони затратили в 
діЯсЦбрІ. ^ ; с т а л н х відвіду
вачів налеяйаля теж бібліо
філа і бібліографи. -

Рсйнв”я" їм багато відбиток, 
де”ноля пе^пнеував рукою 
чи ні,мангаяді потрібні ма– 
те^^ялЦ І faikjugKBi зацікавле– 
HHM. ,.' rLt1'iir'- `` 

Тішила мене така праця. 
Питання: Скажіть, чи мали 
ви труднощі у вашій . ро– 
6oTir`T,`;.-.;-; І 
ВіДпрВ^:; ;Тр^дн6щі були 
різного характеру. Щоб ско– 
і(пілектуватМ;' серійні видан
ня, вимагало від мене не ті
лькивкладу гроша, але та
кож чимал^,енерґії. Наприк
лад^ видадуть з якоїсь ока
зії одноднівку і учасники ті
єї зусгрічі чи ювілєю її роз
куплять і коли мене там не 
було, або . ^ б ^ о мого прня– 
теля, до мене це видання не 
дійшло. Така публікація стає 
тоді рідкістю.. Вона не появ
ляється на\книгарськмх по
лицях і .за нею треба щуха– 
TH.J8 нашій дійсності, ви мо
жете писати десятки листів, 
але це буде звичайно, без ус
піху. , ̂  невіть ка прикла
дений Лист а маркою не діс
танете відповіді, Щ самі тру– 
двйш^'-мнють усі українсь
кі -книгосховища -– бібліо
теки і музеї. Таких видань 
в ш!Х майже, непе, або вза
галі немає. 

В самому,тзбиранні не гра
ють, першу.ролю гроші. Тре
ба мати передовсім здібність 
орієнтуватися у тому лябірі– 
нті діючях-і видавництв,: тре
ба матвг звання для оцінки 
експонатів, а головно треба 
мати широкі знайомства. 

Мушу сказати, що я кори
стувався великим довір'ям 
наших людей і завдяки сво
їм друзяму-які вірили мені, 
вони рівночасно помагали 
мені в розбудові моїх збірок. 
Була навіть такі, які дарува
ли' гарні,'видання. їм хочу 
скласти щиру подяку за їх– 
86 довГр'я до мод і WHO 

дружне ставлення. їх неба
гато, але вони були мені 
значною допомогою. 
Питання: Які були у вас ви
датки матеріального поря
дку? 
Відпрвідь: За двадцять де
в'ять років мого збирання 
видатків було досить багато. 
їх важко в короткому інтер
в'ю подати подрібно. Крім 
приміщення і пов'язаних з 
тим справ, зовсім окремо я 
кожного року асигнував зна
чну суму гроша на купно 
кшіжок. Звичайно я скупо
вував давніші видання і рід
кісні. Купував я теж нові 
видання, які уважав за вар
тісні. Знав багато продавців 
книжок, які мені пропонува
ли на продаж такі чи інші 
назви і рішався на купно. 
З приїздом до Америки я ін
вестував в це діло від 800 
до 1200 доля рів, а в остан
ніх п'ятьох роках навіть по 
дві тисячі на рік а то й 
більше. 
Питання: Хто користав до
тепер з ваших збірок? 
Відповідь: Найбільше кори– 
зтав з них в першій мірі я 
сам і мої найближчі друзі. 

В дальшому'часто, по у– 
мові, приїздили дослідники 
давнини і сиділи часами і 
кілька днів. 

Український Детройт, прн 
влаштовуванні своїх імпрез 
мав змогу завжди дістати в 
мене допомогу в тому нап
рямі. Бувало нераз так, що 
в трьох кімнатах сиділи мої 
відвідувачі. Був в мене роз
поділ часу, з яким мусілв 
миритися зацікавлені. 
Питання: Скільки ви того 
всего культурного добра на
збирали? 
Відповідь: Це майно важко 
зрахувати. З купном бібліо
теки покійного Дебринсько– 
го в 1962-му році я нараху
вав понад п'ять тисяч тільки 
самих книжок. Тоді це не 
було так важко підрахува
ти. В 1968-му році двох сту
дентів нарахували мені вже 
десять тисяч. Від того часу 
вже ніхто не рахував. Щой
но це зробить Гарвард, мо
дерним численням. Але щоб 
відповісти на питання, то те
пер приблизно''буде самих 
книжок, чи як говориться 
окремих одиниць до двадця
ти тисяч, у 

Крім того є зібраних яких 
ЗО періоднків, пресових ви
дань. Коло двісті бюлетенів 
та п'ятдесять журналів. Оче
видно всі'вони видання се
рійні і мають майже всі ко
мплекти; Пресовий відділ 
займав в домі дві найбільші 
кімнати. 

Є ще окрема кімната, в 
якій міститься літературно– 
науковпй архів. Видання 
Пласту творять окремий від
діл і займали окрему кімна
ту, в якій є зібрано майже 
все, що Пласт видав або про 
Пласт написано. 

Разом було у мене дев'ять 
кімнат виповнених збірками 
та експонатами. 
Питання: На кінець хочеть
ся ще запитати ось що — чи 
будете ви жаліти свого вчи
нку, а може жалієте навіть 
тепер за тим культурним ма
йном, яке по довгих роках 
придбали, яким раділи, жи
ли й любили, і нараз пода
рували свою любов, працю, 
заінтересування, все, — ук
раїнському Гарвардові? 
Відповідь: На запрошення 
Фонду Катедрн Українознав
ства (ФКУ) і Українського 
Наукового Інституту Гарва
рдського Університету (УН– 
ГГУ) я відвідав той універ
ситет. Вів розмови з члена
ми дирекції УНГГУ, проф. 
Омеляном ПрІцаком, проф. 
Ігорем Шевченком, як та
кож із співробітниками Ін– 

Я був захопленні і 
що вони, в не дуже 

сприятливих умовинах для 
українського політично г о 
питання взагалі, зуміли до
сягнути чогось такого дійс
но великого в галузі україн
ської вільної науки. І тому 
я рішив ,дати туди свос 
все культурне надбання, яке 
носить назву „Музей-архів ' 
бібліотека" мого імені. 

А все таки писемний дого
вір між Гарвардом і мною 
лежав на моєму бюрку два 
дні! Чуття і розум боролись 
між собою і я не міг підпи
сати. Щойно телефон з Гар
варду пробудив мене із та
кого дивного заморожений 
чи застою думки. Реальна 
дійсність перемогла. Я не 
маю– змоги побудувати му
рованого будинку із відпо
відним модерним устаткува
нням. Не можу мати волмо– 

Комітет Сприяння Українознавчим 
Студіям в Іллиной 

8 Десятиліття „Українського Історика" 
в Клівленді 

Заходами Української Учи., каяськнх університетах є 
тельськрї Громади при спів–інадзвнчайнб в а ж л и в о ю 

21-`zo сігня ц. р. в конференційнШ залХ Департаменту 
славістики Іллинойського Університету (Чикаго-Серкл), 
голова Комітету Сприяння Українознавчим Студіям в 
Іллинойс - інж. Дм. Григоргук вругив канцлерові уні
верситету д-рові Дж. Джсстероаі гек на суму Я.000 дол. 
на придбання необхідних книжок для українознавгої 
бібліотеки. Да аіото. стоять (зліва): голова слов. депар
таменту д-р Н. Моравцевіг, канцлер Честер, проф. В. 
Рубгаіс, проф. М. Семгишин, інж. Дм. Григоргук, інж. 

Ігор Вислоцький 

Звіт з діяльності за акад. 
pp. 1972/73 і 1973/74 

Оснований в осени 1971 р– 
Комітет Сприяння україно
знавчим Студіям в Іллиной 
(КОСПРУС) зосередив свою 
діяльність на чикагеькій Фі
лії .Іллинойського Стейтово– 
го Університету (Чикаго -
Серкл), на якому студіює 
найбільша кількість україн
ської молоді. У висліді напо
легливих заходів як на фо
румі університетської влади 
так і серед студентської мо
лоді, вже в осени 1972 р. Де
партамент славістики цього-` 
ж університету увів у свою 
програму виклади з україн
ської культури і літератури 
(по англійська) і один курс 
української мови для зааван 
сованих, а першим тимчасо
вим викладачем в академіч
ному р. 1972-73 був організа
тор і перший голова Ко
мітету, Мирослав Семчилтин, 
професор славістики на Норт 
-Істерн Іллннойському уні
верситеті в Чикаго. 

Від вересня акад. p. 1973/ 
74 університет, в порозумін
ні і за згодою Комітету, аа– 
аиґажував на постійного ви
кладача проф. Богдана Руб– 
чака з Ратґерс університету. 
Програми курсів цих двох 
перших років викладання 
украйнознавчнх дисциплін 
були обговорені на сторін
ках української періодичної 
преси. 

Відвідування цих курсів 
студентами було зовсім за
довільне. І так, на викладі 
проф. М. Семчишииа (по од
ному курсі на акад. квар
тал) вписалось 82 .студенти 
(тобто в середньому по 21 
на один курс), а на вниладн 
проф.. Б. РубчаКа з україн 
ської культури, українсько 
літератури і порівняльної лі
тератури (по три курси нг 
квартал) вписалось 153, зде– 
більша українців. \ 

З уваги на бюджетові тру
днощі, в яких опинився в ос
танніх роках згаданий уні
верситет, Комітет погодився 
на частинне фінансування 
української програми цих 

них сховищ на п'ять повер
хів глибоко в землі й пот
рібних грошових ресурсів на 
консервацію книжки, а це 
все має Гарвард. І розум 
подиктував мені підписати 
договір і усміхатися радісно 
до представників Гарварду, 
хоч хотів я тоді плакати. 

Але я що раз кажу, я 
мав змогу бачити працю цих 
молодих адептів української 
науки за час , мого?, перебу
вання в Гарварді і вірю, що 
не розчарується в них наша 
громада, а зокрема я не жа
літиму мойого вчинку. Спе
ціально я захоплений моло
дим бібліотекарем Едвардом 
Касинцем, який вже виказав 
широкий розмах у його ро
боті. 

Відповідаючи прямо на за
питання, можу сказати: так, 
я буду тужити за моїм жан
ром праці, за колекціонува
нням україніки. Потішаю се
бе тим, що я приблизно в тій 
матерії буду працювати да
льше, але вже в Гарвардсь
кому університеті, в модер
них умовинах життя, куди я 
з весною' 1975 p., в якому то 
часі кінчиться моя відпуст
ка дана Гарвардом, переїду 
на умовах, які подано в до
говорі. 

студій. Згідно з підписаним 
договором, КОСПРУС запла
тив університетові 1-го вере– 
ня 1972 я ь дол. 3.600, 1-го 
вересня 1973 — дол. 5.500, а 
до повного виконання конт
ракту залишається ще впла– 
'іа суми дол. 5.500 у вересні, 
1974 p., після чого департа
мент славістики цього уні
верситету перебирає на себе 
повністю дальше фінансува– 
вання українських курсів, 
при умові, що на них запи
шеться достатня кількість 
студентів. 

В парі з цим фінансуван
ням зайшла негайна потре
ба допомогти університетові 
придбати необхідну україно
знавчу бібліотеку. У січні 
1974 Комітет вплатив на ту 
ціль до університетської ка
си суму 2.000, але ця сума 
далеко не вистачає на повне 
укомплектування українсь
кого бібліотечного відділу. 
Дальші пожертви, так гріш
ми як І книжками, від окре
мих громадян є крайньо не
обхідні. Уся фінансова дія
льність нашого Комітету 
спиралась виключно на по
жертвах українських інсти
туцій (чи організацій) і ок
ремих громадяя-жертводав– 
HIB,' справжніх патріотів цьо
го діла. І так на покриття 
фінансових зобов'язань на 
чонто КОСПРУС вплинули 
такі пожертви: 

Від Кредит. Кооп. „Само
поміч" в Чикаго—дол. 2.000; 
зід Щадннчо-Позичкової Ка– 
2Н „Певність" в Чикаго — 
дол. 500, Комітету для Від
значення 40-ліття голоду в 
/країні — дол. 300, Т-ва 
„Самопоміч" — 100 дол, Ук– 
раїнсько-Амер. Ветеринарно
го. .Т-ва - 100-дол., 399-Від
ділу УНСоюзу „Леви" -
дол. 50. Список індивідуаль
них жертводавців очолює 
найбільш жертвенний на на
ші потреби молодий індуст– 
ріяліст з Чикаго - південь, 
власник фірми „Термопляс– 
гік-Інженірінг" — |нж. Ігор 
Вислоцький, який пожертву
вав готівкою 2.500 дол., а 
крім того подарував вартіс
ну мист. картину нашого ві
домого маляря 3. Ояишкеви– 
ча „Зимовий краєвид". Кар
тину цю розіграно під час 
кооперативного свята (у жо
втні м.р, в Чикаго) льоте– 
рійним способом і чистий 
прибуток з неї виносив 2.509 
долярів. 

Другим з черги щедрим 
жертводавцем був д-р П. Ма– 
цюк, який пожертвував 1.000 
дол. А дальшими жертвода
вцями були: д-р М. Іваннць– 
кий — 200 дол., д-р І. Ко– 
дельський — 120 дол; . 
По 100 дол. вплатнуга: д-р 
І. Мула, бл. п. д^р^Я. Коко– 
рудз, інж. В. Ростун; 
50 дол: д-р В. Васинчук. 
По 25дол: д-р Я. Панчук, 
д-р Р. Смик, мгр В. Іващук, 
В. Котенко, Я. Войнаровсь– 
кнй, д-р Марія Фіцер-Слиш. 
По 20 дбл: О. Стрільбиць– 
кий, інж. В. Білннськнй, М 
Котинськнй, О. Ковальська, 
Ст. Пірко. 
По 15 дол: П. Шило. 
По.5 дол: М. Кос, Р. Лука– 
шевський, П. Матійців, М. 
Коркач, М. Модрицький, І. 
Козак . Дол. З вплатив Ю. 
Дубяґа. 

Інформуючи коротко про 
свою дотеперішню діяль
ність, Комітет Сприяння Ук
раїнознавчим Студіям в Іл
линойс висловлює щиросер
дечну подяку усім ВШ. Же– 
рявтяцки і тщйтьж, що 

участі відділу Українського 
Золотого Хреста і відділів 
Союзу Українок Америки, 
дня 11 травня, відбувся вечір 
присвячений десятиліттю 
„Українського Історика". Ве
чір відкрив проф. М. Дуб, 
голова Учительської Грома -
ди в Клівленді. Він підкрес
лив вагу десятилітньої появи 
„Українського Історика" і 
представив доповідача проф. 
Любомнра Вннара, сен свин
ка і головного редактора 
ясурналу. Проф. Л. Вішар 
виголосив доповідь „Су
часні завдання української 
Історігчної науки". Він корот
ко схарактеризував підне
вільний стан історичної нау
ки в Україні і сучасний стан 
української історіографії у 
вільному світі. На думку до
повідача українські історики 
мають цілу низку Невідклад
них завдань, які безпосеред
ньо пов'язані з їхньою влас
ною науковою працею і ре
презентацією української іс
торіографії на міжнародно -
му форумі. Тут в першу чер
гу йдеться про опрацювання 
цілої низки фундаменталь -
ник історичних праць при -
свячених різним періодам 
української історії, опрацю
вання нового внеокошкіль– 
яого підручника історії Ук
раїни в англійській м о в і , 
збірника присвяченого проб
лемам періодизації і терміно
логії Східньо - Европейської 
історії. На окрему увагу за
слуговує дальша розбудова 
„Українського Історика", як 
репрезентативного видання 
української національної іс
торіографії. Українське Істо
ричне Т-во робить все, що є 
можливе, щоб дальше реалі
зувати запроектовані проєк -
ти. В друку вже є остання 
монографія проф. Я. Пастер– 
нака про ранніх слов'ян, 
підготовляється першу аяо -
товану ретроспективну біб -
ліотрафію історії України, 
обговорюється видання істо -
pG (підручника), збірника 
терміналогії і цілої низки ін
ших потрібних публікацій. 

На зовнішньому відтинку 
історики беруть участь в 
міжнародних з'їздах, конере^ 
ренціях, тощо. Впроваджен– 
н^курсів з української істо
рії на канадських і амери– 

справою. Це безпосередньо 
пов'язане із шдгото(зою до 
наукової праці наймолодшої 
генерації дослідників Доло– 
-о ;ач підкреслив, що україн
ські історики у вільному сві
ті, за малими вшіняткамн, 
прийняли історичну схему 
Грушевського, яку відповід
но поширюють і продовжу
ють. Проф. Л. Винар уважає, 
що уже здобуто численні ус
піхи на міжнародному фору
мі і він оптимістично задив
ляється на дальший розви
ток української історіогра
фії. Звичайно, українське 
громадянство, яке розуміє 
вагу історичнїгх дослідів, по
винно допомогти в праці іс
ториків. Він зокрема зложив 
подяку українським мист– 
цям, які подарували на роз
будову „Українського Істо
рика" свої картини і органі
заторам клівлендської імпре
зи. 

Після цікавої дискусії 
прнступлено до другої части
ни вечора, якою проводив 
заслужений пластовий діяч 
Микола Кавка. Після гумо
ристичного (впровадження 
Кавки, яке охоплювало чи
мало жартів із „старого" І 
, .нового" краю, приступлено 
до виграші образів УТГ. 10 
щасливців виграли цінні 
картини. Крім того пані Емі
лія Завільська, відома мнет– 
киня, подарувала два обра
зи від себе і один від О. Мо
роз. Вона також улаштувала 
виставку образів. Під час 
смачної перекуски, яку під
готовили пані з УЗХ і СУ А, 
учасники, вечора мали змо
гу запізнатися із виданнями 
УГГ. Виставку . публікацій 
Товариства підготовили Сте
пан Кітка і проф. М. Ждан. 

Не зважаючи на дощову 
погоду, на вечорі було при
сутніх біля 100 осіб. Можна 
сказати, що ця імпреза на
лежала до кращих на клів– 
лендському терені і нагляд
но виказала, що українське 
громадянство і установи ро
зуміють вагу праці українсь
ких істориків та стараються 
причинитися' активно до 
дальшого розвитку українсь
кої історичної, науки. Орга
нізаторам цеі вдалої імпрези 
належиться Щира подяка за 
їхню працю. 

Інтерв'ю зі етипемдисткою Союзу 
Українок Америки в Бразилії 

Стнпендійна Акція Союзу 
Українок Америки для ук
раїнських студентів в Брази
лії широковідома серед за -
галу українського громадян
ства в ЗСА, з виїмком хіба 
авторів статтей про пересе– 
ленчу акцію українських 
поселенців з Південної Аме
рики. Як ми згадували в на
ших численних статтях та 
звідомленнях,. Стипендійна 
Акція СУА о постійна. На 
сьогоднішній день (15 трав
ня) маємо 110 стипендистів; 
учнів середніх і ВИЩИХ ШКІЛ І t' ^/`\ 

Пр о українського мисти,я Рема 
В 68 числі щоденника 

„Свобода" за 10-те квітня 
1974 р. появилася доент,ь ве
лика стаття про друга нашої 
родини, недавно прибулого 
втікача з Києва — маляра 
Рема Баґаутдінова. Вже сам 
початок заголовку „Татар
ський мистець..." здивував 
нас і обурив, бо це не тіль
ки накладає неправдивий 
штамп чужинця на нього, 
але" цілком несправедливо і 
помилково окреслює його 
обличчя як мнетця. 

„Акий же я татарин" -

після кожної виставки ново
го мнетця. Чи та злощасна 
рекляма „татарського мнет
ця ” чи щось інше стало при
чиною того впертого замов
чування, про це ми можемо 
лише здогадуватися. 

Рема ми знаємо з чолові
ком ще з Мюнхену, куди він 
потрапив незадовго після 
своєї втечі з УССР. Притяг
нув він увагу тамтешніх ук
раїнців не лише своїми кар
тинами, але саме українцям 
т"г,тттччрнктГ'т І мисами хара
ктеру: скромністю, безпосе 

з гіркотою скаржиться нал; редністю, привітністю і ду– 
Рем, який майже ціле свос 
життя прожив на Україні, а 
з 1045 року в Києві, не знає 
ні татарської мови, ні зви
чаїв, а ввесь свій мистецький 
талант присвятив українсь
кій тематиці у своїх карти
нах. Коли б ми в такий спо
сіб класифікували наших 
поетів і письменників, при– 
йшлося б нашій літературі 
зріктися не одного таланту. 
„Не та мати, що породила, 
а та що виховала" — гово
рить нам життєва мудрість 
і вона цілком відповідає до
лі Рема. Кожна його карти
на відбиває не тільки вірний 
типаж нашого народу, його 
дух, але помітна щира лю
бов і прив'язання до нього. 
Рем Б. був у близькому кон
такті з нашим народом, їз
див по селах, змальовував 
життя наших новітніх кріпа– 
ків-селян, переймався їхньо
го гіркою долею І цей сум 
і меланхолія передана в ба
гатьох його картинах. 

Модерний стиль його ма
лювання потребує ще окре
мого насвітлення крнтнком– 
фахівцем, але ось минуло 
вже більше місяця від від
криття його виставки, а ніде 
не появилася бодай невели
ка замітка про нашого ма
ляра, як це нормально буває 

в найближчому майбутньо
му Дальші грошеві пожерт
ви допоможуть нам викона
ти наше почесне завдання 
для добра нашої молоді і на
шої місцевої громади. 

Інж, Дмитро Григоргук— 
Гедова 

.-^DIUIJ теплом здобув вів 
симпатію багатьох, і створи
вся гурт його приятелів, що 
щиро о т кувалися його до
лею. І нам було дуже прик
ро довідатися, коли ми при
їхали до Ню Иорку, куди 
Рем потрапив пів року перед 
нами, що українці тут, опріч 
невеликої групки людей, йо
го майже цілком зігнорува
ли. Коли ж він по рокові пе
ребування на чужині, без 
знання мови, з великими 
труднощами здобувся На пе
ршу самостійну виставку 
для української ж публіки, 
Ваш щоденник зробив йому 
лише „ведмежу прислугу", 
друкуючи перше інтерв'ю з 
ним під таким невдалим за
головком. І хоч зміст допи
су правильно змальовує жи
ттєвий шлях Рема, однак 
цей початок заголовку „Та
тарський мнетець" мусів ко
жному читачеві найбільше 
впасти в око і запам'ятати
ся. Не даром на виставці бі
льше запитів дістав Рем про 
свос походження, ніж про 
стиль чи зміст своїх картин. 

Хочу отож тут заакценту– 
вати, що Рем В. є таки ук
раїнський мистець, що зреш
тою може потвердити кож
ний глядач його виставки. 
Що він не замовчує про своє 
походження, це лише освіт
лює з кращої сторони його, 
як людину. Я певна також, 
що висловлені мною думки 
тут поділяють також його 
приятелі-українці, яких вів 
уже чимало здобув за не– 
довчий час свого перебуван
ня поза батьківщиною. 

Галина Гришко 

та вдержуємо постійний кон 
такт з численними рядами 
внховннків, опікунів, члена
ми родин стипендистів, свя
щениками, школами та 
представниками організацій. 

Щоб дати читачам інфор
мації, ми перевели інтерв'ю 
кореспонденційною дорогою 
з нашою стилендисткою, Ма
рійкою Гупало, студенткою 
університету в Куритибі, яке 
подаємо: 

Питання: — Яке майбутнє 
української громади в Бра
зилії, на вашу думку? 

Відповідь: — На мою дум
ку стелиться краще майбут
нє для української громади в 
Бразилії. Молодь рветься до 
вищих шкіл. Українці дора– 
бляються, усвідомлюються, 
набирають національної гор– 
достн, виявляючи пошану 
до рідного. 

Питання: — Чи є надія, 
ще молодь, або бодай її 
більшість може залишитися 
при українстві, тобто знаю
чи українську мову, та буду
чи свідома свого національ
ного походження? 

Відповідь: — Є велика на– 
дія, що загал нашої мол од 
залишиться прн українстві, 
знатиме рідну мОву, звичаї, 
традиції та буде свідомою 
свого національного поход -
ження. 

По наших організаціях за
уважується, особливо по па
рафіях, — живе відроджен
ня у цьому напрямі. Скрізь 
навчають українознавства, 
влаштовують виступи, зао
хочують молодь, починаючи 
від дітей. Захоплення вели
ке. Однак, найбільша траге
дія і втрата для нас, це мі
шані подружжя, де наша ча
стина, звичайно тратить і 
пропадає. 

Питання: — Чи другі на
роди в Бразилії трактують 
українців нарівні з Іншими, 
чи є якісь різниці? 

Відповідь: — Трохи нас 
мішають з поляками. Поде
куди нас уважають не-като– 
ликами, тому що маємо від
мінний, східній обряд. Дяку
вати Богу, немає в Бразилії 
жадної Дискримінації, усіх 
трактують рівно. - Українці 
навпаки, мають більше по -
шани і признання, ради сво
їх традицій, обряду, фол -
кльору і консерватизму. 

Питання: - Які причини, 
що українці, бодай велика 
частина наших селян, зали
шилися на такому примітив
ному рівні, а другі народи 
здобули високі економічні 
добра? 

Відповідь: — а) Тому, що 
до Бразилії приїхали лише 
вбогі, простенькі люди. Інте
лігенція скоро виїхала, бо 
Бразилія була в крайньому 
занепаді й не сподівалася 
кращої майбутностн. 

б) Інші народи здобули 
високі економічні добра, бо 
вже приїхали зорганізовані, 
мали постійну підтримку і е– 
кономічний поштовх із за -
границі. 

в) Поволі українці наби -
раються відваги, вчаться від 
чужих і є великий поступ і 
на цьому полі. Бразилія, 
країна великого економічно
го розвитку в майбутньому і 
цечперша мета майбутнього 
керівника країни, те розви
нути і використати. 

Питання: — Що тримає 
українців разом ? 

Відповідь: — Церква, об
ряд, мова, організації і нев– 

швШ 
Марійка Гупало 

темна праця провідників і 
духовенства. 

Питання: — Яке значення 
можуть мати стипендії СУА 
для української молоді? 

Відповідь: — Стипендії мо
жуть мати різне значення. 
Найважливіше, що діти з 
бідних родин можуть піти до 
школи й вивчитися. А та
кож молодь вихована на ук
раїнських стипендіях буде 
більше свідома свого україн
ського походження, своєї 
культури та буде зберігати 
свої традиції, звичаї і обряд 
привезені з материка. 

Питання: — Кому треба 
більше стипендійної допомо
ги, учням гімназії, чи сту -
дентам університету? 

Відповідь: — Допомоги 
потребують одні й другі, 
кошти студента універенте -
ту перевищують кошти гім
назиста, але часто є такі, що 
без допомоги і гімназії не 
закінчать, а нам треба бага
то інтелігенції. 

Питання: — Яке є еконо
мічне положення українсь
ких поселенців в Бразилії? 

Відповідь: — Багаті ко -
мерсанти і ті, що покінчили 
вшці школи (особливо ліка
рі і інженери) стоять дуже 
добре фінансово. Але є ду
же багато бідних, нефаховнх 
зарібників по містах, як та
кож дуже багато бідних хлі
боробів, які дуже бідують, 
часто їдять лише фасолю, бо 
не мають ні хліба ні моло
ка. Дітям тих найбідніших 
дуже потрібна допомога, але 
часто їхні батьки не знають 
ваги науки. Ми їздимо по та
ких місцевостях з катехиза– 
цією, приготовляємо дітей 
до св. Сповіді і вчимо укра
їнської мови старших і мо
лодших, та приготовляємо з 
ними концерт під церквою, 
це під час наших вакацій. 

Щ t 9 

Інформації подані у відпо
відях панни Марійки дають 
відповідь на чимало питань, 
тим, що зацікавлені життям 
українців в Бразилії. Оче
видно, що це думки молодої 
студентки, яка з посвятою 
і ентузіязмом працює для 
піднесення нультурно-оевії– 
аього рівня українських по
селенців. Марійка Гупало, 
донька українських иеза– 
можніх селян, дуже здібна 
студентів, хемії, якої Діди 
приїхали до Бразилії з Га
личини в 1907 р. Вона во
лодіє дуже добре українсь
кою мовою. Стипендію для 
Марійки уфундувало Сес -
трнцтво при церкві св. По
крови в Лібкомбі, Австралія, 
де Стипендійна Акція СУА 
також добре відома. 

Стипендія для учнів се -
редніх шкіл є 150 дол., для 
студентів університету 200 
дол. річно. Також приймає
мо менші пожертви на Сти– 
пендійний Фонд СУА; гроші 
просимо посилати до Цен-
тралі СУА, у Філадельфії: 
UNWLA, 4936 N - 13 at. 
Philadelphia, Pa. 19141 
Спокзор дістає анімку, ін– 
ерормації про стипенднета та 
адресу і може втримувати з 
ним листування. Всі' пожерт
ви можна відтягати від по
датку. 

Теодозія Савнцька 
Референтка Суспіль
ної Опіки Головної 
Управи СУА 

Літній сезон школи танців і балету 
Марії Прядки 

це Савд Орандж. — Дирек–' курси ,.слімнаепікн" 
торка школи танців і балету РІД руханкн для осіб, які ба– 
Марія Прядка повідомила, ж а л и б ^Ужут. Рухавка 

переводиться модерними ме– що вже 3-го червня розпочд– тодами. Школа мас курси 
лнея винен до школи танців д л я дітей, молоді і старших 
і балету на літній, осінній і 
зимовий сезон. Також при– 
нимається вписи тих юначок, 
які осінню будуть дебютува
ти. Школа вчить народні, са– 
льояові і модерні танці, як 
також дає лекції балету і ак– 
робатхкх. Шкода мас також 

осіб. Літній сезон починаєть
ся 24-го червня і триватиме 
до 30-го серпня ц.р. Додат
кові інформації можна одер
жати в школі, яка знахо
диться при 50 Савд Орандж 
евеню, Савд Орандж, Н.Дж., 
тел. (301) 763-7700. 
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і і І u 
Концерт Ганни Колесник у Бостоні ЗБЕРЕЖІМ СЕБЕ ДЛЯ УКРАЇНИ , 

(Доповідь ред. Ярослава Гайваса у Філадельфії). 
Заходами 12-го Відділу, їздом на українську землю і І 

Никифор - не Криниц,ький тільки 
Ференч 

ських український"церков та І Організації Державного Від– І подалися "на" Захід, щобзабу– і (З польського ілюстрованого журналу ,ДІшекруЙ" ч. 
з ітарохамн з-поза Босгону Іродження України (ОДНУ) |ти за рідну Україну, щоб ті– | . 1320, на українську мову переклав В.Б.К.) 

Всі похвальні рецензії в гостей. Понад двісті осіб на 
українській та в англомовній | чолі^з парохами обох'бостон– 
нресі Америки, Канади Й Ав– 
еіралії, що появились з-під 
пера фахових чи й нефахо– І зібрались, щоб спільно вша : |ім. сої. Головінеького у Фі-.льки добре жити й багатіти, j ^ч вирушили в дорогу з 
них -дописувачів про коацер– І ну дати гостей. (лядельфії, 1-го травня 1974 р., а тому, щоб продовжувати ! кустосом новосандецького 

Будівничі українсько! історично! науки 

ти славної оперової співачки І Церковний комітет та Сес–! в приміщенні УСО „Тризуб" 
Ганни Колесник. її могутній і грііцтво. УПЦеркли в Бос іо– і відбулася доповідь ред. Яро– 
Ctta, повнозвучний, крице
вий тсн. н про те, що вола 
окрім співу с ще й знамени
та ар.нстка. та що вона при
несла нам нашу рідну, живу 
пісню в її повній красі й ве
личі, були правдиві. 

Це також доказав й бос– 
тонськіп пюмаДІ величавий 
концерт цієї вродливої мнсг– 
КІШІ співу Ганни Колесник, 
що відбувся в Бос юні в не
ділю для 28 квітня ц.р. у ве
ликій залі бостонської кла
сичної гімназії. Це був перед
останній концерт Ганни Ко
лесник в рамках її великого 
концертового турне по. Аме
риці та Канаді. 

Організацією й приготу
ваннями концерту в Бостоні 
займався місцевий Відділ 
УККА. 

Хоча бостонська громада 
не така то численна, запов
нила вона концертову залю, 
як ніколи досі. Цей небува
лий концерт притягнув -до 
Востопу також українців із 
сусідніх стейтів. Концерт ВІД

НІ привітали співачку IYKo` 
лесник при вході на залю, за 
українським зішчаСм — хлі
бом та сіллю. -̀

1і:д час вечері сердечним 
словом привітав співачку 
Ганну Колесник та обох м”ис– 

елава Гайдаса на тему: „На 
ше майбутнє". Доповідач це 
відомий провідний діяч Ор– 

велнке діло - визволення і музею,. мгром Тадесм Щи -
України. Треба нам віддано і панським. Наша дорога про
працювати на усіх наших по– вадила через прекрасні па -
зиціях, в фабриках і на кож– J норами, вздовж річки Ропи в 
йому місці. Нам, треба бути | напрямку . курорту Висока, 

ганізації Українських Націо– j матнріяльно. незалежними, | Та я не надто вірив в успіх 
налістів (ОУН), а сьогодні J мати свої власні доми, робі– ;Нанки\ виправи. 
перший заступник голови 
Проводу Українських Націо 

тні і фабрики, будувати вла– 1 Поперше — ми не знали, 
сні церкви, школи і культу–; чи збереглися метрикальні 

гців протоієрей о. Мирон На–' налістів (ПУН) ред. Штуль– і рно-освітні установи, дітям t книги греко - ' католицької 
холок, парох УПЦерквн в|Ждановнч. Автор багатьох і нашим обов'язково давати і парафії у Високій та чи вони 
Восюні, зараховувавши її до і статей головно на сторінках' високу освіту, творити украї– j находяться на своєму місці 
першорядних солкгпічннх зі–! „Українського. Слова",' „Но
рок Украї.ш.– Інж. Михайло Гвого Шляху", і щоденника 
Вінтонів, диригент новоосно– | „Свободи". Недавно об'їхав 
ваного чоловічого хору при j 3 доповідями усі більші ук– 
Українському Народному! раїнські скупчеїшя в держа– 
Домі г.– Бостон (Меіепен),івах Західньої Європи, як та– 

іську силу, бо тільки сильні; Подруге, чи знайдемо впне, 
перемагають. j який дозволить нам доклад– 

Усі вістки з України, а їх j ніше окреслити походження 
багато, кажуть, що там бага– і Никифора. 
то надій на українську емі– | Усі дотеперіпгаі знавці цієї 
грацію. Це ж покинув Укра– j справи припускали, що мне– 

подякував шгстцям за мис–; кож Аргенпшн, Бразилії та іну цвіт народу, оті наикра–: тещ, уродився в Криниці, а 
гецький, музичний пир, та | Австралії, які то зустрічі ма 
побажавши дальших 1успіхів, J Лн' широкий відгомін в укра– 
вручив їм в дарунку^Всібно і їнській пресі вільного світу 
кожному, пам'яткові ковер -1 та на поневоленій Україні. 

Редактор Ярослав Гайвас не
скорений борець проти кому– 
но–московської окупації Ук– 
раїнн. 

Зустріч з ред. Я. Гайвасом 
відкрив голова 12-го Відділу 

ти та листівки з фотозяімко– 
ю співачки, що їх він сам ви
дав в Бостоні на пам'ятку, 
вшановуючи славні концер
ти Ганни Колесник і Воло
димира Ратушного по Аме
риці й Канаді та їхнього чу– і ОДВУ у Філадельфії інж. Бо– 
дового концерту в Бостоні. J рис Ставничнй запрошуючи 

Під час прийняття ” млогі \ до Президії члена ГУ ОДВУ 
відали й любителі кляснчно– І підходили до головного стчь ; лроф. д-ра Богдана Гнатюкя, 
го співу англомовні та ес-іла, вітали дорогих гостей, :,иій подав коротку шформа– 
пансько.човні приятелі укра– Колесників потиском руки та j цію про зал рошеного до Фі– 
ШСЬКІЛ культури. 

Безпосередньо, перед са
мим концертом, співачку 
Ганну Колесник, піяніста 
Володимира Раїушного та 
Волсдиміфа Колосника, при– 
ьітав та представив публіці 
Орест Щудлюк, референт 
зовнішніх зв'язків Відділу 
УККА - Бостон, шо був кон
ферансьє на Концерті. 

Публіка оваційно вітала 
мистців з Києва та із захоп
ленням зустрічала кожну 
майстерно виконану точку 
концертової програми, що 
складалась з не-українських 
і наших рідних оперовнх а– 
рій, з пісенної лірики та на
родних кояцертових пісень 
українській композиторів. 
Цей концерт, шо в ньому ви
ступила Ганна Колесник, 
меццо - сопрано київської о– 
иери„ був імпозантним - кла
сичною са драматично - лі
ричною інтерпрегацісю. блн– 
скучим забарвленням її го -

ердечним словом й збирали . лядельфії доповідача та ке– 
і,ліі аотографн. j рував дискусією: Секретарю– 

Ганна Колесник подяку -1 пав Ю. Татунчак. 
взла не лшпе за гостинність j Доповідач не заколишував 
бостонської громади, але та– j слухачів великими успіхами 
кож українським матерям, еміграції і не говорив, що ле– 
що тут на чужині вливають j гко і скоро прийде внзволен– 
у Душу своїх дітей любов до j ня України з-під окупації че– 
У країни та за їхню українсь– рвсної Москви тому, що Ук– 
ку мову. Подякувала вона за і раїна має право на свободу, 
пам'ятник Т. Шевченка у j Москва, більше як коли-не– 
Вашингтоні, „бо з нами са– і будь в минулому, робить усе 
мітними є наш Тарас Шев– можливе, щоб право на неза– 
ченко немов наш Бог над на– лежність України промовчу– 
ми". Вона ствердила також, вати, головно у вільному сві– 
що хоча серед тяжких об– І а. Він остеріг українську емі– 
сгавин — там і тут — укра
їнська молодь скрізь стає сві
дома свого українства та рід
ного народу і його культури. 

Несподіванкою вечора був 
виступ українського танцю
вального ансамблю „Бос– 

грацію, що визволення Ук
раїни не легке і не є спра
вою завтрішнього дня. Але 
одночасно не було ще в ук
раїнському житті таких вели
ких можливостей на успіх як 
сьогодні. Ця можливість мо– 

тон", що своєю граціозною І нсе бути неповторною. Допо– 
технікою та радісним темпе– відач надзвичайно вміло ло– 
раментом, а надусе точним І ясняв і ствердив банкрутство 
ритмічним й ЛЄГКІІМ польо - j комунізму в СССР, звернув 
гом, зикенав в пошану гос– | увагу' на наростаючу там 

лосу, високою технікою до - тей з України чотири народ– j кризу, і, що Москва без Ук 
бірної дикції, що виходила! ді т а нки: „Гуцульську коло– 
також з глибини її чутливої j мийку," „Залицянку", „Ка

терину" та „В'язанку". Ця 
група танцюристів, це пере– 

душі. Співачка своїм співом 
й нам бостонцям створила 
мистецький пир української 
музика, розбуджуючи й за
лишаючи в нас подив, гор
дість й віру у велич україн
ської, рідної культури. 

Бурхливі оплески публіки 
майже не вгасали. Славна 
співачка за кожною своєю 
появою на сцені причарову
вала публіку. До кожної точ
ки прибирала відповідну по
ставу й шляхетним драмати
зованим виразом лиця й ру
хами приготовляла себе н 
слухачів до кожної слідую
чої мистецької пісні. Вона 
виконувала у той спосіб точ
ки концерту, шо крім иіля– 

важно українські студенти з 
.ерену Бостону під проводом 
Володимира Курила, їм до -
помагає досвідчена балетни– 
ця Марія Магочієва, кол. 
танцюристка славного укра
їнського закарпатського ан
самблю „Дукля" з Пряшева. 

Гучні оплески публіки бу
ли винагородою танцюрис
там, а до глибини зворушена 
співачка Ганна Колесник о– 
біймала й цілувала танцю
ристів та роздала їм свої чер
воні рожі, що їх дістала на 
сцені після її концерту в 
Бостоні. 

Так закінчився повніш 
мистецьких вражень вечір 

раїнн перестане бути, імпері
єю та втратить авторитет у 
світі. Загроза цього на поро
зі, отож прискореним темпом 
Кремль робить усе, щоб ряту
вати імперію і-усунути най
більшу небезпеку якою для 
Москви є український націо
налізм. Одночасно з небува
лою досі увагою Москва діє 
проти української еміграції у 
всіх державах вільного світу, 
а зокрема у ЗСА і в Канаді. 
Вчора українці „були на слу
жбі" німецького фашизму, а 
сьогодні американського ка
піталізму, щоб розбити СС
СР —- каже Москва — зати
раючи правду, що Українці 
вчора і сьогодні борються за 

| свої людські права на землі 
— за свою свободу. 

Хоч в СССР погано еконо– 

щі патріоти, які не могли;ми розшукували слідів його 
встоятисв в боротьбі, але не | матері у Високій.. 
впали духом. Москва знає і На перший слід я натра– 
про це. Вона називає нас не– j пив перед кількома роками в 
добитками, висміює в гумора– | оригінальній постаті Михай– 
стичних виданнях , зневажав j ла Н., якого ще Никифор на– 
га обезцінюс перед украшеь– і зивав „Михайлом з бородо -
ким народом, але одночасно : ю". Михайло з бородою твер– 
брїться нас, дуже боїться. Мо– і див,– що пам'ятає Ннкнфо– 
сква розсилає українським і ра з часу Першої світової вій– 
еміґрантам „Вісті з України" \ нн шдростком, що міг мати 
та всяку іншу протиеміґра-'іякнх 15-16 років. Він нази– 
ніську пресу, посилає своїх; вав свою матір ,,Ониха", чи 
агентів, щоб уводити україн– і якимсь того 'роду, дуже не– 

Іську еміграцію в блуд, роа,–, j окресленим звуком. . - ' 
j кладати її та цькувати одних: Від цеї вихідної, Тадей 
на других — шукати прихи– і Щепанський, почав самостій– 
лкликів поневоленої Украї– - не розслідування. Він ходив 
нн. Москва не жалує грошей j по Криниці й збирав вістки 
для цієї чорної роботи. Догіо–! від старих людей, що ще па– 
відач інформував слухачів \ м'яталн матір Никифора. З 
про українську еміграцію в (дрібних інформацій створи-
Південній Америці, хвалив ;лася ось така картина: за– 
їх, що пережили дуже важні | гадкова Ониха прибула до 
часи прочищуючи праліси, і Криниці з Яструбця, недале– 
щоб здобути землю для про– j кого лемківського села. Ніх– 
жйття, боронячи себе перед то не знаю ні її імени, ні 
законами перетоплювання, І прізвища. Вона не була ціл– 
які тепер вже закипають і! ком нормальна, і, так як Ни– 
українці свобідніше можутьч кифор, з уломністю в мові, 
зберегати себе українцями, і Яструбець не був її батьків– 
Найкраще - сказав допові– - ським селом. Раніше вона 
дач — в Австралії, де украБ J працювала в Тиличу, в яке– 
нські поселенці за короткий j гось торгівця рогатою худо– 
час збудували 8 українських ; бою, в якого пасла корови, 
церков, школи і культурно–. До Тилича вона прийшла з 
освітні приміщення, де укра–! дальшої ,місцевости, з Висо– 
їнці католики з правечугавни,. і кої, що вже лежить в повіті 
ми українцями живуть по–', Горлиці, 
дружньому, з одним спіль– і у споминах старих людей 
ним бажанням зберегти себ^І постійно переплутується прі– 
і своїх дітей для праці у в ^ j явище „Древняк, Деревняк, 
звольній боротьбі України; j Деревник". Був це" чоловік, 
Там, далеко від України офЬЧ що мандрував по околиці з 
рмилеся хотіння жити спра^ регіональною капелею та 

хетної інпшації та дикції ще концерту Ганни Колесник в мічно і політично, але трудно 
й відповідними рухами евсеї і Бостоні, 
постави й лиця дочаровува– І — Q — 
ла красу композиції. Наступного дня, в понеді– 

До тіг.ї концертової величі j лок 29 квітня ц.р. родина Ко– 
лесників в товаристві о. Мн– 
рона Пахолка та кількох 
громадян відвідала У країн -
ський Дослідний Інститут 
при Гарвардському універ
ситеті, де всі зустрінулися з 
директором й керівниками, з 
українськими професорами, 
українськими студентами та 
з урядниками Українських 
Студій у Гарварді. 

У розмовах, дискусіях, ог
лядинах Інституту та його 
великої бібліотеки, що з кож
ним, днем збагачується у сот
ки ниижок та архівних до
кументів, задержались гості 
понад п'ять годин. 

причинився також віртуоз -
ним акомпаиьяменгом тала
новитий піяніст Володимир 
Ратушний. Вони обндвос ра
зом — співачка н піяніст — 
зворушили публіку до гли
бини душі. 

При кінці концерту, голо
ва бостонського Відділу УК
КА — Конрад Гусак, подя
кував виконавцям концерту 
в імені Відділу й української 
громади, а чотири дівчатка 
в українських народних стро
ях вручили майстрам кон
церту китиці червоних рож 
на руки Ганни Колесник. 

Після концерту, в залі ук
раїнської православної церк
ви оз. Андрія в Бостоні 
(Джемейка Плейн), відбуло
ся гостинне прийняття й зус
тріч громадянства з мистець– j ського Інституту та о. М. Па– ІЛР0 висувається, на перше мі– 

говорити про розвал СССР, 
бо, Москва робить усе, щоб 
рятувати себе і це її частин
но вдасться". 

Москва русифікує всі не– 
русекі народи СССР; не хоче 
вже революції у світі, але са”– 
ма хоче міцніти. 

Доповідач звернув увагу 
на украшську дійсність в по
неволеній Україні. За остан
ніх 50 років населення Укра
їни не зростає. 

Москва свідомо і рафінова
но дозволяє українським по
етам і письменникам діяти ті
льки в рамках прихильнос
ті! до Москви і неподільності! 
з русеким народом, роблячи 
тим самим з України звичай
ну провінцію. В Москві ро
биться усе, щоб на Україні 

Відтак, по год. 3-ій після і визбутнсь українського само– 
полудня, їх запрошено на 1 стійного думання, прагнення 
принагідний обід у товарис– | власної окремої культури чи 
тві представників Гарвард -1 власної держави. Хитро-му– 

кою родиною Колесників. 
Вечерю для гостей та обнль– 
ну, дешеву перекуску при -
готовило Сестрицтво згада -
ної церкви. Ці самі пані — 
всі в вишиваних блюзочках, 
увічливо вслуговували всіх 
ЖЖХХХХХХІХХХХХХХХХХХХХХ 

. ГРОМАДЯНИ! 

холка до бостонського ресто– , сц-е російську мову, як необ– 
рану. ' ; хідну, і вигіднішу. І це Мос– 

Опісля, о год. 6-ій вечора ! к в і вдається - повторяв до– 
родияа Колесників від'їхала і повідач. Це велика загроза, 
-з Бостону у дальшу концер– j я к і й тТ?ебл протидіяти! Стоїть 
тову дорогу. ' п и т а н н я як? Скільки нас є у 

Інж. Михайло Вінтонів і віьлному світі? Два мільйо– 
схххх 

Ви зараблябте тепер бодай три рази біль
ше, як двадцять років тому. Чому ви
стачає Вам забезпечення, яке Ви при
дбали тоді? Негайно доповніть його й 
достосуйте до своїх теперішнйх вимог 

та свого життьового рівня 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ 

ни ? 2- мільйони українців це 
велика сила, коли вони є сві
домими, і добре зорганізова
ними та об'єднано виступа
ють. Погляд, що ми тільки 
еміграція, дуже неправиль
ний, шкідливий, який тво
рить збайдужіння, легкова
жність, безсилля. 

Не тому ми рятували жит– 

вжнім українським життям! 
зберегти ї розбудувати свою 
українську силу для всебіч
ної допомоги України. Тіль
ки сильна культурно, еконо^ 
мічно, і політично українсь– 
ка еміграція може конкретну 
допомогти і причинитися ДО 
визволення України і ство^ 
рення самостійної держави. 

По закінченні доповіді бу
ли запити і дискусія. Велике 
число зголошених дискутан–; 
тів було доказом зацікавлен
ня порушеною темою. і, 

Дискутантн згодилися З 
поглядом доповідача, що KOJ 
ясний здобуток, кожне досягі 
нення на еміграції, є допомо^ 
гою Україні. Від якости і си^ 
ли цих здобутків залежить 
наше майбутнє і тут і там1. 
Порушено справу боротьби з 
фальсифікаторами історії Ук.– 
раїнн . в енциклопедіях та 
шкільних підручниках, зок
рема у ЗСА. Унормувати 
шкідливу партійну боротьбу^ 
між поодинокими українсь
кими середовищами мають 
провідники, а не ми. 

Школи при українських 
католицьких парохіях вона 
не виховуть, а денаціоналі– 
зуть нашу молодь. 

Українці, які стали у про
воді СССР і мають деякі ви
щі посади в Москві, переста
ли бути українцями, а стала 
на службу ворогові України. 

Почала українська емігра
ція видавати енциклопедію, 
на поневоленій Україні теж 
видали. Появилася еміграці
йні видання про—українське 
мистецтво, на Україні теж, 
появилися. Почався на емі
грації регіональний рух і ви–. 
даняя, на Україні теж появи
лася історія міст і сіл. Видан
ня на поневоленій Україні не 
є правдиві. Видані так як 
цього бажає Москва, а наші 
видання на еміграції правди
ві, служать народові нашому 
і Україні. В цьому чергова 
заслуга еміграції. 

Вдарити сміливіше по вс^ 
рогові. Зі сорочками нести 
українську вільну пресу на 
Україну, говорити сміливіше. 
Ставити спротив в русифіка
ції. 

Будьмо сильні, а союзники 
знайдуться і чнелитимуться. 
з нами. 

Нашу молоді, треба розумі
ти і тоді її здобувати. Вона 

. „ТТТТТГТГГТГГТТТТТТТТТГТТТТТТУ,ТТГТТТТТТТТ, і тя перед большевицьким на– івихована в інших умовах як 

грав на весіллях. Люди того 
часу, саме його, тихцем, вва
жали батьком Никифора. 
Він, правдоподібно, стягнув 
цю Оннху враз з малим Нн– 
кнфором до Криниці. Чи це 
кревняк, чи любчик уломної, 
лемківської дівчини ? 

З мгром Щепанським має
мо другу вихідну. ' Судово 
відтворена метрика Никифо
ра приспорила йому літ: 
1895 рік народження. Це не– 
надго згоджувалося з віро
гідною інформацією, яку я 
мав від Михайла Н. з Кри -
ниці-Села. Отже, ми постано
вили шукати в метрикальних 
книгах сімдесятих років ми– 

батьки. У Франції уважає се
бе французькою, а в Амери
ці американською. Тільки бе
ручи це під увагу можна її 
нахиляти до активності! в ук. 
раїнськіЙ визвольній бороть
би В Сенаті Америки тому 
не маємо українців, бо не ма
ємо на це відповідних людей. 
Наше майбутнє має бути' збу
доване на нашій силі тут і 
там. 

ТЛ, які відвідали рідню та 
знайомих на Україні, дяку
вали за дарунки,– але з ще 
більшим зацікавленням пи
талися, що ви там в Америці 
робите для України, чи не то
нете у добробуті? Там во
ля, змога, рятуйте Україну! 
Україна чекає від нас праці 
і збільшення активности. 

Інформуючи про цей цін
ний 'виступ ред. Ярослава 
Гайваса у Філадельфії; тре
ба пригадати, що в нас від
бувся подібний виступ дня 
9 березня 1974 р. Президен
та УНР в екзилі Миколи Лі– 
внцького, який розказав про 
поїздку до Австралії та Захі
дних Сгейтах Америки. Оби
два провідні діячі подібно 
підкреслювали наростаючу 
небезпеку русифікації на Ук
раїні, і політику Москви в 
напрямі нищення українців, 
як окремої нації, теж подіб
но вказували на еміграційні 
труднощі — підкреслюючи 
при тому великі можливости 
створення української енлн 
на еміграції, як рішаючого 
чинника у визвольній боро
тьбі України. 

Микола Вайда - прес. реф. 

нулого століття такі жіночі 
ймення, що були би подібні 
до Ониха, Кустос підбирав і– 
мена: Іріна, Евфрозина — 
переставляючи їх на бель -
котлнву мову Никифора. 
Але, це тільки з трудом упо
дібнювалося до Ониха. 

Коли ми приїхали до Ви
сокої, мщнікого не застали в 
пахучім модриною костелі 
(очевидно, українська церк
ва. - прим, перекладача), ані 
на приходстві. Все ж, ми до
відалися, що метрикальні 
КНИГИ находяться у Цивіль
ному Уряді, в Устю Горлиць– 
кім. Саме перед коротким ча
сом, ми переїздили цю місце
вість,^ отже треба було вер
нутись до неї. 

В Устю мила урядничка, 
Христина Ванат згодилася 
перекарткувати разом з на
ми книги кінця XIX століт
тя. Магістер взяв до рук най
старшу і перешукував біля 
1870 p., а я взяв другу на 
зламі 19 - 20 століть. Розумі
ється, не шукав Онихи, а са
мого Никифора. Притому, я 
пропускав усі ті вписй де 
агадувалося батька дитини, 
а зате шукав тих, що були 
записані як „ільлегітімі". 
При цьому треба сказати, 
що метрикальні книги греко– 
католицьких парафій були 
ведені, латинською мовою, 
що небудь-як мене здивува
ло. 

Довго тривав наш розшук, 
хоча парафія не була вели -
ка, але протягом літ призби
ралось багато вписів. При
тому я завважив, що дослів
но, всі нешлюбні діти вчасно 
повмирали, звичайно після 
кількох тижнів, чи місяців. 

Дев'ятнадцятий вік кінчив
ся, і хоча я переглянув бага
то вписів, проте, взагалі, не 
анайшон імення Никифор. 

І, коли я вже цілком втра
тив надію на успіх, несподі
вано появилось: „Нікифорус, 
ільлєгітімі, натус 6 Юнії 
1900. Мати: Евфрозина.Фе -
ренч, дочка Теодора Ференч 
і Марії з дому Деревняк. До
кладний канцеліст (україн–. 
ський священик! - прим, пе
рекладача) ще й занотував 
родичів Марії Деревняк, а 
ними були Андрій Деревняк 
і Евдокія з дому Ступінська. 

Коли Христина Ванат пе
реписала мені цю метрику 
(метрикальних книг нікому 
не можна давати до рук), ми 
ще довго були немов приго
ломшені. В тому було багато, 
що згоджувалося з інформа– 
ціями, які були в нашому 
посіданні. Ми теж знайшли 
хресних батьків Никифора: 
Симеона Конура і Тевронію 
дружину Ваврина Мороха. 

Ось і маємо метрику Ни
кифора! Вкінці ми відкрили 
таємницю походження слав
ного в краю й світі „наївно
го маляра". Якщо це с дій -
сно метрикальний запис на
шого Никифора, то він є па
радоксом, що був відкритий 
щойно після його смерти. 

Переглядаючи літературу 
про Никифора, я ствердив 
ще одне, а іменно, тільки о– 
дин з авторів, а саме Іґнаци 
Вітц, в книжці „Великі маля
рі аматори" пише, що Ники
фор прийшов на світ в одно
му з лемківських сіл біля 
Криниці. Він, мабуть, тільки 
один мав рацію. 

Наше відкриття, було тим– 
більшнм парадоксом, що са
ме в тому дні прибув до Кри
ниці на конференцію в опра
ві будови гробівця для Ники
фора артист - скульптор Бро– 
ніслав Хромк, що має вико
нати проект нагробної різь -
би. Можна сподіватися, що в 
осінню пору, Никифор уже 
буде перенесений до власно
го гробівця. Одночасно при 
в'їзді до Крнниці-живця буде 
відкритий музей присвяче
ний творчості Никифора, як 
теж інших „наївних" маля -
рів. 

Маю в себе картинку, яку 
подарував мені Никифор 
(він це робив, звичайно, не
радо) після одній' з наших 
спільних поїздок по довко -
лишніх селах. Він намалю
вав Дім в селі Фльорннка, в 
пейзажу, що дослівно нага
дує Високу. І щойно сьогод
ні я зауважив напис, — як 
звичайно незрозумілий — на 
долішній. лінії картини 
„Фронч всі село". 

Був би я надмірним опти
містом, якщоб твердив, що 
Никифор намагався тут на
писати своє правдиве прізви
ще, перекручуючи його як 
все, що будь-коли писав. 
Фронч замість Ференч. 

Януш Рошко 

(П.С. - УІТ). Українське 
громадянство розуміє вагу 
української історнчноТнауки 
і праці українських істори -

| ків, які стоять на сторожі іс– 
j торнчної правди України. 
Минулого року, з нагоди 10-

j ліття „Українського Істори
ка" започатковано збірку на 

І видавничий фонд „Україн -
j ського Історика" І інших за
планованих публікацій Істо
ричного Товариства. Тут 
йдеться про важливі; фун -
даментальні історичні праці 
в українській і англійській 
мовах, які причиняться до 
висвітлення різних періодів 

і української історії. Якщо 
і взяти до уваги еучасну аме– 
! риканську і совегську істо -
і ріографію в яких україїнсь– 
кий історичний процес пред
ставлено в необ'єктивному, а 
дуже часто фальшивому на
світленні — тоді ще вираз
ніше бачимо обов'язок укра
їнських дослідників, які-зай
маються дослідженням істо -
рії України. Із запланованих 
праць вже здано до друку 
монографію проф. Я. Пас -
тернака про ранних слов'ян, 
а також'поширено об'єм і те
матику „Українського' Істо -

j рика" -– одинокого україн-
j ського історичного журналу 
поза межами України, 

Тому, що в минулому році 
не зібрано' навіть четвертої 
части (наша ціль створення 
50-тисячнрго видавничого 
фонду) — вирішено продов
жити збірку впродовж 1974 
року. Кожний свідомий ук
раїнець, українські установи 
які розуміють вагу українсь
кої національної історіогра
фії, повинні стати будівни
чими української історичної 
науки і бодай одноразово 
зложити свою пожертву на 
її розбудову. 

Видавничий Фонд 
„Українського Історика" 

Листа, ч. 9 

Фундатори У.І.: Р о м а н 
Пристай — 500 дол. Доброді– 
ї УХ: Степан Ничка. При
хильники У.І.:\Антон Буря– 
ник -г 80 дол., Ярослав Ми
хайлович — 50 дол., Иосиф 
Марусяк — 50 дол., К. Мн– 
галь — 50дол. По 25 дол.: 
Отефан Шологон, д-р Ізясла– 
ва ЗаяцЬ, мґр Іван Стебель– 
ський, О. Буртик (Українсь
кий Робітничий Союз). По 
15 дол.:. L Шкільний, Ліда 
Коровник, Дмитро Хомин 
(замість квітів у пам'ять бл. 
п. ред. Івана Ставничого), В. 

Марущак, інж. І. Гаевськнй 
— 13 дол. По 10 дол.: Воло
димир Гошовський, Б. Куль– 
чпцькнй, ред. П.Ямняк, мґр 
С. Доморадський, В і д д і л 
УКК. По 5 дол.: Михайло 
Смик, І. Дубровськпй, В. Бі– 
линський, -Е. Кохальськик, 
П. Головачук, д-р В. Свис
тун, І. Хомко, П. ІВкуловнч, 
В. Новацький, д-р Денис 
Кзітковськнй. По 3 дол.: 0-
лександер Ковальяук, д-р 
Пундій, ред. К. Крупський. 

Пожертва Українського Сту
дентського Вндавщщтва в 

БалтІмор ,,. 
і `i 

Панна Марійка, .Доліщук, 
Секретар Студентського Ви
давництва в Мериленд ,—т пе
реслала від згаданої, устано
ви 600 дол. призначених на 
видання праці з історії укра
їнського студентства. Завдя
ки цій щедрій дот̂ ЩІЇ і ви– 
розумінню україн)сь^ого сту
дентства появиться у видан
нях УІТ перший(' обширні– 
ший нарис Історія Централь
ного Союзу Українського 
Студенства в опвашованні 
д-ра Марка Антоновича. Бе
ручи до уваги, тцо^історія У– 
країнського ст^енргва на
лежить до найбільш, занедба
них ділянок — згадана пра
ця виповнить кптуючу прога
лину. Українськеі(0гудентсь-
ке Видавництво може стати 
прикладом для іщпих уста
нов українського^ 'студент -
ства. .,– 

Подарунок Пані 
Емілії Заьлльської 

Відома малярка. Емілія За
ві льська подарувала' на ви
давничий фонд „Українсько
го Історика" дві картини. Та
кож передала від визначної 
малярки Л. Мороз.один об
раз. Під час віданвдення де
сятиліття У.І. в .'Клівленді 
(11 травня цлх) цГ три кар
тини закупили; -1 українські 
громадяни на суму 150 дол. 
З признанням треба підкрес
лити, що українські мнетці 
активно допомагають в роз
будові української історичної 
науки.- . ' j.wf ' 

' .m Л 0 \ 
Усім жертводавцям — бу

дівничим української націо -
наявної історіографії склада
ємо щиру подяку. Заразом 
прйгадусмо, що ” пожертви 
можна надсилати; окремими 
ратами на слідукічу адресу: 

"The ІЛааіпіа)г Historian^ 
P.O. Box 312 
Kent, Ohio 44240, U.S.A. 

До п'ятиліття Спортової Школи 
Цьогорічний літній сезон 

для УСТ „Чорноморська Січ" 
в Нюарку^ є доілейним,. не 
для самої „Чорноморської Сі
чі", бо сама „Ч. Січ" у ж е 
святкує 50-ту річницю свого 
існування, але ювілейний з 
нагоди 5 річниці „Спортової 
Школи Січової" — цієї улюб
леної дитини спортоого Т-ва 
„Ч. Січ". , 

'Мимохіть впадають в око 
паралелі минулого й сучас
ного: юнацька лицарська 
школа на берегах Дніпра, що 
століттями існувала при За
порізькій Січі, готуючи не -
зламних бійців за права та 
волю українського народу, 
яка своїм корінням входила 
в ще дальше минуле, аж до 
княжої доби, з її знамени
тим вишколом „отроків", які 
творили надійну резерву 
славних княжих дружин. 

Правда, „Січова Спортова 
Школа" знаходиться за ти
сячі кілометрів від рідної 
землі, але її вихованці — це 
прямі нащадки славних ли
царів запорізьких. Очевидно, 
що,обставини інші; не не,– 
зламних вояків готує Спорто
ва Школа, тільки твердих 
бійців на спортових полях та 
доріжках, що гідно будуть 
захищати вічне ім'я України 
в широкому світі. 

5 років тому (1970 р.) за
початкувала „Чорноморська 
Січ" Спортову Школу. Спо
чатку, як „Футбольну Шко
лу", яку першого сезону за
кінчили 25 юнаків. Українсь
ка суспільність схвалила та 
оцінила спробу управи УСТ 
„Чорноморська Січ" щодо 
заснування Спортової Шко
ли, посилаючи дітей на спор– 
товий вишкіл. Ріст школи ви
явився вийнятковим, на чет
вертому літньому сезоні в 
школі взяли участь вже 170 
юнаків та юначок, що порів
нюючи з першим роком ста
новить „ приріст на повних 
6809е, тобто майже в 7 разів. 

Такому швидкому ростові 
школи сприяло й мальовни
че положення „Верховини" 
відпочннкової оселі Україн

ського Робітничої^ Союзу, де 
Спортова Школа^нідно роз– 
містилася, знайшовши впро– 
зуміння та підтримку з боку 
проводу цієї братської орга–. 
нізанДЇ, яка таким^ робом та–: 
кож включилася у вихован
ня нашої молоді. ' 

Зростала Спортова Школа 
не лише чисельно"; псшггагу– 
валася, збагачувалася та по
ширювалася виховна програ
ма, розіпукувалоса та притя
галося до участи й нові фа
хові інструкторські сили, з 
єдиною метою - дальшого 
покращання спортового ви
ховання нашої молоді. 

Як довідуємося з розмов із 
проводом УСТ ,,Чорноморсь– 
ка Січ", п'ятий-ювілейний 
сезон Спортова Школа зби
рається зустріти з новими 
виховними плянами та збіль– 
ш є н и м іяструкторським 
складом. Крім, вгіЙР практи -
кованих раніше, спортових 
гор: відбиваяки, тенісу та 
футболу, додаються ще ко– 
шиківка та бедмія^ой, а зі 
спортових ділянок; гімнас
тика та легкоатлетнка а тді– 
лим рядом підвідділів; також 
шахи, як певна база інтелек
туального розвитку юнацтва. 

Можливо, що будуть ство
рені, й окремі клади -дорос -
лих, спочатку, очевидно ли
ше як пробні. Можливо 
вдасться зорганізувати й річ
ні спортові з маги сеньйорів. 
українців у світі виявилось 
взагалі фізични виховання 
сильно занедбаним;' порівню
ючи з фізичним вихованням 
українців на рідних землях, 
де спортом охоплено'; майже 
повних 25^ населення, тоб
то приблизно 12 мільйонів 
людей, або кожний четвер
тий — активний сгіортовець. 

А спорт потрібний в одна
ковій мірі, як для молодих, 
так і для старших, бо ж ь у 
здоровому тілі -""^оровий– 
дух"! 

Чи матиме Спортова Шко
ла успіх і цього рвку? Спо
діваємося, що так^– То ж до 
милої зустрічі на у,Верховн– 
ні". - ; 

^ „ , - . -'" 4 V 
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В квітні Український На
родний Союз збагатився ду
же поважною кількістю н о 
вих членів. їх прибуло в тім 
однім місяці 656-й так число 
придбаних в цім'році членів, 
за перші чотири'місяці, дій
шло до 1,784, чим можна не 
тільки тішитися, але й гор
дитися. Покривши ними всі 
місячні втрати, загальне чис
ло усіх членів УНС ігідвшци– 

нен ціннім і до того ювілей 
кім році буде запевнена. То
му не приставаймо в праці, 
не спочиваймо на лаврах, а– 
ле– спільними силами доби
ваймося ще більших успіхів. 

В травні і в червні– пам'я
таймо ще, що хоч^доконвен– 
ційне змагання між організа
торами закінчилося, то до 
кінця червня ведеться інше, 
дуже цінне й інтересне зма– 

лося з кінцем квітня на-376 гання за те, хто з новоприд– 
членів 'і дійшло до 89,560. О– | баних членів здобуде одну з 
тож бракує ще тільки 440 \ численних нагород. Не забу– 
членів для того, щоб досягти: ваймо, що найвища нагоро– 
давно ожидане й гаряче ба– і Да, яка може припасти в у– 
жане число 90,000 

Лрі(Ндобутгі такого гарно, 
го успйсу в квітні причинили, 
ся пер^йовсім конвенційні де
легати, які намагалися вико
нати'свою „делегатську д е 
сятку^ іі лри тому допомогти 
виконати наш доконвенцій -
ний пляя. Першими поміж 
ними" були дев'ять союзових 
діячів,.які в квітні дали від 
10 ^ 3 9 нових членів. Як на 
один місяць, це направду ду
же велике досягнення і п о 
свята. Тому імена й знімки 
цих іаслужених організатор 
рів члеЬпв подані в звіті. 

Збираючи разом всі чоти -
ри - місячні здобутки може
мо радіти, що вже маємо 8 

ділі кожному новому членові, 
що забезпечився в УНС в 
цім році до кінця червня, ВИ– 
носнтиме повних тисячу до– 
лярів! Скажіть це тим, які 
ще не забезпечені в УНС, а– 
бо яким треба піднести висо
ту свого замалого забезпе
чення, що вони можуть, при 
щасті, здобути тисячу доля– 
рів. Вони напевно матимуть 
довір'я до– УНСоюзу й радо 
візьмуть участь у цім зма
ганні і, не відкладаючи на 
пізніше, підпишуть В а м 
членську заяву. Але поспі– 
шітьея, бо час минає швидко. 

Врешті також організато
ри членів повинні пам'ятати, 
що якщо їх члени здобудуть 

цьогорічних членів гіочесно– нагороду, організатор також 
го КЛобу Заслужених, які Дістане нагороду у висоті 10 
дали 'irifl 25 до 53 членів, а відсотків нагороди здобутої 
далі, 1цо маємо ще 49 Будів– новим членом. І для, цієї при– 
ничих Союзу, які придбали емностн й корнети варто ще 
від 10 до 24 члени. Крім цих . Добре, дуже добре попрацЮ– 
57 осіб; які досі придбали по і вати до кінця червня. 
бодаГГ 10 членів, маємо 68 А щоб мати більшу шансу 
Відділів, які чи то силами : на– здобуття цих нагород, за– 
самих'секретарів, чи більше! безпечуйте членів на вищі 
осіб, також придбали бодай суми. Кожна тисячка життьо– 
по 10 членів за останні чоти– і вого забезпечення рахується 
ри місяці. І це є чималим до– у нашій грі за окреме забез– 
сягненням. І печення, тойу чим більше ти– 

Щоб так тільки ми йшли сяч, тим більше шанс здобу– 
далі в черговім місяці, то до– | ти нагороду для Ваших но– 
Ля нашого росту в цім кон– | вих членів і для Вас самих. 

ЧЕМПІОНИ ЧЛЕНСЬКОЇ КАМПАНІЇ В К В І Т Н І 1974 Р. 

П. Ч. Організатор 
Число 

вид. 
Придбав 
ЧЛЄНІН забезя. А Д Д 

1 В^ Кобіто 
2 Д / Пиш 
3 Р. Татарський 
4 М. Кігічак 
5 В. Сенежак 
6 М, Ф.ЄДИНИ!ИИІІ 
7 П.-Фуга, 
8, Анна Гарас 
9 А, Ц і з д и н 

121 
458 

9-І 
240 

27 
155 
321 

47 
55 

39 
26 
25 
21 
14 
13 
12 
10 
10 

ш ш 

3 52.000 
106,000 
116,000 

80.000 
29.000 
27,000 
24,000 
34.000 

, 19,000 

` 2^Ш 
гШїк' . Ч 

1 А Д Д 

10 А Д Д 
8 А Д Д 
2 А Д Д 
2 А Д Д 
3 А Д Д 
5 А Д Д 
1 А Д Д 

: : ^ v . -'V: . 
,. .Д21 В. Кобіто 

- 39 
Г-Т f - i - ` 

w^wm 

458 Д. ТІнш 
- 2 8 

т . 
\... ,-^– 155 М. Федн– 

, нишнії — IS 
47 Апна Га– 

рас - 10 
55 А. Щадим , 

- 10 

Знімок не прислали: Р. Татарський, В. Сенежак 1 П. Фуга. 
шц 

its Я ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ ПО ОКРУГАХ 
У К В І Т Н І 1974 Р. 

І :-у;--
ч. 
В. Організатор 

Придбано у 
квітні 

Сума забез
печення 

Ралом у 
1974 р. 

"! ' Округа АЛКНГАВН 

47 Анга Гарас 10 5 34.000 5 АДД 
Ольга Цегельська 1 3.000 21 

48 G. Івіасечко І 5.000 2 
124 І. Драбик 1 1,000 1 
147 І.-Гуцайлюк в 17,500 2 АДД 21 

Р а з о м -,–.'. 
15 О.”'ЗІиток 
55 А.;, Ц і здин 
81 А! -' Лукіянчук 

320 ІГ(ОДлко 

Округа 

8 60,500 7 А Д Д 

ОР 

17,500 
19,000 

7.000 
2.500 

1 А Д Д 

КГ^Р а з о м ; 
Г.ілії ' -

221 О. їрха 

22 З 28.000 1 АДД 
Округа БОСТОН 

1 . З 2,000 
Округа БОФФАЛО 

127 О. Бережннцький 
А, Крбрин 
І^ТаврнлтоК 

880 Б Гаврнлюк 
О. Ьережницькнй 

г;ооо 
5,000 
1.000 
2.000 
1.000 

1 А Д Д 

лТ'Ця 

Округа 

7 З 11,000 1 АДД 

ЧИКАГО 

22 Олена Олек 
33 Софія'Оріх 
51 М. Ольтанський 

108 АГ Тванюк 
В,.Ничай 

118 Ш Коцелко 
Хрнстина Палиняк 
А. Іванюк 

131 Л. Боднар -

14,000 
1.000 
4.000 

14.500 
2.000 
8,000 
1 0 0 0 
1.000 
5,000 

2 АДД 

2 АДД 

1 АДД 

18 

Організатор 
Придбало у 

квітні 
Сума забез

печення 
Разом у 

1974 р. 

157 В. Матичак 
221 Марія Шпікула 

В. Гавдьо 
250 М. Чуйко 
379 М. Семків 
399 Р. Припхай 
452 Марія Сцебело 
472 Стефанія Кочій 

1,000 
30.000 
11.000 

1,000 
5,500 
5,000 

18,000 
17,000 

А Д Д 
А Д Д 

А Д Д 
А Д Д 

Р а з о м 

Округа 

50 Людмила Кичун 
115 П. Бабич 
233 В. Дейчаківський 
240 В. Якима 

М. Кігічак 
295 М. Коваль 
336 Г. Кисіль 

64 З 189,000 14 АДД 

КЛІВЛЕНД 

З 2 
З 
8 
З 
21 
1 
4 

10.000 
20.000 
42.000 
15.000 
80,000 
1,000 

13.000 

2 АДД 1 АДД 4 АДД 
3 АДД 8 АДД 
2 АДД 

Р а з о м 4г S 181,000 20 АДД 

Округа ДОЛТОНТ 

20 Р. Куропась 4 
94 В. Бойд-Борнскевяч 7 

P. .Татарський . 25 
148 Г.– Корб'як 2 
165 Марія Пелехата 1 
235 М. Бобер 9 
292 П. Федик 2 
303 В. Лещук 6 

10.000 1 А Д Д 
50.000 

116.000 10 А Д Д 
3.000 
3,000 

13,000 
3.000 

10,000 

Р а з о м 56 З 208.000 11 А Д Д 

ОкругшДЖЕРЗІ СИТІ 

З 25 Квітка Стецюк 3 ь | 3,000 
70 П. Фуга 2 2,000 

170 Галина Гаврилюк 9 20.000 
171 П. Фуга 4 8.000 

Стела Раен 3 7.000 
270 П. Фуга 3 11.000 

О. Островськнй 1 1,000 
288 Павлина Балютанська 1 500 
287 О. Стецура , б 12,500 

П. Фуґа 2 2,000 

А Д Д 
А Д Д 
А Д Д 
А Д Д 

Р а з о м S3 f 87,000 8 А Д Д 

Округа МШНЕАЛОЛІО 

345 М. Каркоць 
385 Я. Карп'як 

З 2,000 
13.000 1 А Д Д 

Р а з о м f 15,000 1 А Д Д 

465 Текля Мороз 
474 Дарія Манило 
475 Р. Стефанюк 

Д . Попадннець 
В. Д ідюк 

492 Марія Юзнк 

Округа МОНТРЕАЛЬ (Канада) 

З 31.000 
15.000 
10.000 

6,500 
15.000 

2,000 

2 А Д Д 
2 А Д Д 
1 А Д Д 

3 А Д Д 

Р а з о м 20 9 79,500 8 АДД 

Округа НЮАРК 

14 М. Отрок 1 
27 В. Сенежак „ 14 

Ярослава Олесницька 1 
Евгенія Ратяч 1 

37 Лина Гнатюк 5 
Ольга Осередчук 1 

76 В. Боярський 2 
219 Марія Юров 1 
371 Стефанія Стеців 1 
490 С. Чорномаз 5 

2.000 
29.000 

5.000 
1.000 
9.000 
1.000 
6.000 
1.000 
1,000 
5.000 

2 А Д Д 

1 А Д Д 

Р а з о м 32 З 60.000 З А Д Д 

Округа НЮ Г Е И В Е В 

59 М. Снігурович 
207 М. Снігурович 
387 В. Олійник 
414 М Снігурович 

І. Телток 

3.000 
10.000 

7,000 
18.000 

500 

1 АДД 

З АДД 

Р а з о м 14 З 38,500 4 АДД 

Округа НЮ НОРК 

5 М. Хоманчук 8 З 7,000 
8 В. Мандзій 1 ' 1.000 

16 М. Москаль 1 1,000 
19 Р. Голіят ! 1 5.000 1 АДД 

158 А. Саноцький 2 10.000 
194 Є. Манацький 2 4.000 
200 І. Пригода ' 2 2,000 
204 В. Палідвор 1 2,000 
325 В. Цюпа 4 ,8.000 
327 А. Копистянськнй '3 8.000 1 АДД 

В. Шпачинський 1 1,000 
435 С. Курляк 1 1,000 
489 М. Піпетко 2 6,000 1 АДД 

Р а з о м 29 5 56.000 З АДД 

416 В. 
458 Д. 

Округа ШЯГАРА (Канада) 
Дідюк 2 З 55,000 
Пиш 26 108,000 

1 АДД 

Р а з о м 

42 П. Головачук 
182 Г. Клименко 

28 З 181,000 1 АДД 

Округа ПАССЕПК 

З 3 5,000 
1 500 

Р а з о м f 5,500 

Округа ПЕРТ АМВОИ 

155 М. Фединншин 13 3 27,000 
344 Олександра Яворська 1 1,000 
349 М. Захарко 8 17.000 
372 Софія Лонншнн 1 3,000 

О. Ярема 1 2,000 

2 А Д Д 

2 А Д Д 

Р а з о м 22 З 50,000 

Округа ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 
10 
32 

45 

83 

105 
116 
128 
153 

216 
239 
245 
261 
321 

324 
347 
352 
362 
375 

388 
397 
424 

К. Хільченковськяй 
Я. Лебідь 
М. Хомин 
М. Пришляк 
B. Колінко 
А. Кушнір 
C. Гавриш 
И. Ракочий 
С. Шилькевич 
М. Глова 
І. Одежинський 
М. Прасіцький 
І. Одежинський 
І. Одежинський 
М. Голінко 
П. Аркотин 
Д. Чук 
П. Фуґа 
І. Бабяк 
Катерина Гордон 
Я. Щербак 
Ф. Петрик 
І. Данківський 
І. Одежинський 
С. Шевченко 
М. Нич 
Л. Івашина 
І. Одежинський 

17,000 
15.000 
.5,000 
7.000 
1.500 
5.000 
1.000 
1.000 
3.000 
1.000 
6.000 
1.500 
5.000 
3.000 
8.000 
4.000 
2.500 
1,000 
3.000 
1.000 
5,000 
3,000 
4.000 
4.000 
1.000 
5.000 
1.000 
1.000 

4 АДД 

1 АДД З АДД 
1 АДД 

1 АДД 

1 АДД 

430 І Кніпдщькнй 10.500 1 АДД 
Р а з о м 

V Округа 

73 8 128,000 8 

ШТОВУРГ 

А Д Д 

10 

9 

10 

53 К. Сачко 
Д . Головатий 

56 П. Когут ' 
63 М. Турко 

120 В. Рефт 
132 М. Смерека 
161 А. Д ж у л а 
264 Б. Грищншнн 
276 С. Іваницький 

4,000 
3,000 
2.000 
2,000 
3,500 
1,000 
4,000 
6,000 
5.000 

Разом 

285 А. Скібіцький 
316 В. Гавриляк 

І. Новак 
В. Гой 

343 Марія Сверида 
367 В. Попович 

28 8 .40.500 

Округа РОЧЕОТЕР 

'2,000 
1.000 

500 
2.000 

500 
3.500 

Р а з о м 

123 L Голяк 
406 М. Мартинюк 

12 9 9.500 

Округа СКРЕНТОН 

9 8000 
26.000 4 А Д Д 

Р а з о м 

7 Олена Словік 
78 І. Петрунцьо 
85 Т. Пально 

164 І. Кудрич 
242 О. Чабан 
305 М. Гентош 

8 З 32,000 4 А Д Д 

Округа ШАМОКИН 

2.000 
21,000 

2.000 
6.000 

15.000 
7.500 

А Д Д 

А Д Д 

Р а з о м 25 8 53,500 4 А Д Д 

Округа СИРАКЮЗИ - ЮТНКА 

121 В. Кобіто 
Д . Матавіоко 

271 L Чопко 
330 Я. Мартишок 

39 
1 
1 
4 

З 52,000 
3.000 
1,000 
4.000 

1 А Д Д 

Р а з о м 45 З 60,000 1 АДД 

Округа ТОРОНТО (Канада) 

408 І. Курман 
436 П. Вербовецький 
439 В. Зацерковний 
441 Д. Заневич 
442 В. Левицький 

В. Дідюк 
460 П. Сахаревнч 
469 К. Чорномаз 
478 М. Ополько 

3,000 
6,000 

10.000 
1.000 

16,000 
7,000 
8,000 
2,000 

15,000 

А Д Д 
А Д Д 

1 А Д Д 

Р а о о м 

13 П. Шевчук 
57 М. Савків 

150 І. Тарнавськнй 
191 Р. Колодій 
266 В. Варшона 

В. Труфин 

22 9 88,000 З АДД 

Округа ТРОН 

5 З 
1 
4 
5 
1 
1 

19.000 
2,000 

11,500 
5,000 
3,000 
1,000 

2 А Д Д 

Р а з о м 

Округа 

17 3 41,500 2 

ВІЛКО БЕРІ 

236 М. Скерпон 1 

Округа В Ш Н Ш Е Г 

445 І. 
503 І. 

Геврик 
Войтів 

З 1.000 
(Захід Канади) 

З 6,000 1 
20,000 

А Д Д 

А Д Д 

93 
206 

Р а з о м 

М. Іваницький 
Л. ГардДнк 

9 28,000 1 АДД 

Округа ВУНОАКЕТ 

З 1.000 
13.000 

Р а з о м 6 9 14,000 

Округа ЯНГСТАВН 

230 П. Ліщак 1 S 3,000 

Округа ЦЕНТРАЛЬНА 

1 З 228 
356 

М. Кальба 
О. Продквус 
М. Депа 

5,000 1 АДД 
10.000 
6,000 

Р а з о м 14 3 21,000 1 АДД 

НЕОБ'ЄДНАНІ ВІДДІЛИ 
79 A. Рудник 

12^145 П. Тетаннч 
B. Подубинський 
Т. Лялька 
Я. Баковнч 

368 
487 
488 

5,000 
5,000 
1,000 
3,000 
2,000 

Р а з о м 9 18,000 

18 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
ФЕДІР ФЕЗАР, член УНОою– | 

зу Відд. 276 Б-еа св. Мш.о–! 
лая в Амбрідж, Чи., помер ! 
21 грудші 1973 р. на 82 p. j 
ж. Став членом УНС 1915 p.' 
Полишив у смутку дружину 
Нору, 2 дочки: Катерину і 
Марію, 16 внуків і ЗО пра
внуків і родину. Похорон 
відбувся 24 грудня 1973 р. 
на цвинтарі Склванія Пала 
в Daughtery Twp., Pa, 

Вічна Лому Пам'ять! 
Ст. Іваїшцькнй, секр. 

АННА САДО.– членка УІНСою– 
зу, Відд. 364 В-ва св. Васи
лі я в Клівленд Огайо, но– 
меірла 30 ІЛІІ-ПШ 1974 р. на 76 
р. ж. Стала членкою УНС в 
1954 р. Похорон відбувся 2 
травня ц. р. на' цшштирі св. 
an. Петра І Павла в Парча, 
Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНСОЮЗУ У КВІТНІ 1974 РОКУ 

П. Округа 
Ч. (осідок) 

Кільк. Придб. чл. Разом у 1974 р. 
Від. у квітні членів на суму АДД 

Область С. ГАВРИША — Округи Пенекльшчцї 1 Ню Джерзі 

1 Філядельфія, Па. 37 73 204 9 381,000 22 
2 Нюарк, Н. Дж. 22 32 86 195,500 10 
3 Джерзі Ситі, Н. Дж. 11 33 70 148,000 16 
4 Перт Амбой, Н. Дж. 12 22 54 133,500 8 
5 Шамокин. Па. 20 25 49 98,500 7 
8 Алектавн, Па. 12 19 48 156.500 16 
7 Балтимор. Мд. 9 22 37 83,500 З 
8. Пассейк, Н. Дж. 7 4 19 26,500 
9 Скрентон, Па. 9 8 13 35,000 4 

10 Вилкс Верв, Па. 9 1 10 14,000 

Р а з о м 148 239 590 8 1,272,000 86 

Область Округ — Іллнной, Мнчіґен і Огайо 

1 Чикаго, Ілл. 35 64 147 3 351,500 35 
2 Детройт, Мич. 20 56 123 474,500 31 
3 Клівленд, Огайо 20 42 78 301.000 33 
4 Янґставн, Огайо 9 1 6 15,000 1 

Р а з о м 84 163 354 3 1,142,000 100 

Область В. ОРІХОВСЬКОГО — Округи Ню Иорк 

1 Н ю Иорк, Н. И. 34 
2 Снракюзи-Ютика, Н. И. 13 
3 Трой, Н. Й. 7 
4 Рочестер, Н. И. 9 
5 Боффало, Н. И. 10 

29 
45 
17 
12 

7 

142 
80 
64 
53 
ЗІ 

310,500 
117,500 
150.500 

90.500 
58.000 

Р а з о м 73 110 S7Q 9 727,000 53 

Область Округ Нової Англії 

1 Ню Гейвен. Кони. 19 14 54 3 107.000 6 
2 Вунсакет, Р. Ай. 6 6 14 36,000 1 
3 Бостон, Масс. . 5 1 13 " 5 0 0 

Р а з о м^ . ЗО 21 

Область В. ДІДЮКА -

1 Торонто, Онт. 25 22 
2 Монтреаль, Квібек 9 20 
3 Ніагара, Онт. 9 28 

81 8 157,500 

)хід Канади 

87 3 287.000 
79 420.000 
69 317.000 

7 

26 
29 
15 

Р а з о м 44 70 235 8 1.024j000 70 

РОПА КУПЧИК, членка УНС 
Відд . 112 С-ва ЗІресв. Марії 
в Парчі, Огайо, померла 6 
травня 1974 р. на 56 р. ж. 
Стала члеикою УНС 1936 р. 
Полишила в смутку 2 донь
ки Д ж о у і .Тінду та сина Да
вида. Похорон відбувся 9-го 
травня ц. р. на цвинтарі Св. 
Д у х а в (Парчі, Огайо. 

Вічна їй Лам'ять! 
Марія Кап раль, секр. 

ЮСВНЯ БОДНАР, членка УН
Союзу Відд . 130 в Н ю Пор– 
куж Н . И., померла 17 грудня 
1973 р. на 79 р. ж. Нар. в с. 
Івахів, пов. Тернопіль 1 ста
ла членкою УНС в 1940 р. 
Полишила в смутку 2 донь
ки: Аннелю і Гелену, 5 вну
ків, 3 правнуків та 2'братів. 
Похорон відбувся 2Х грудня 
1973 р. на цвинтарі ` Mount 
Olivet. vVLkspeth. X.Y. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

ГЕ.ТЕН ДУТПВКА, членка 
УШЕС Відд. 242 Б-ва св. an. 
Петра і Павла в Фраквілл, 
На., померла 8 січня U974 р. 
на 81 р. ж. Стала членкою 
УНС в 1930 р. Полишила в 
смутку дочку Мілдред. По– 
хороп відбувся 11 січі(И ц. р. 
на цвинтарі св. Лінхаїла в 
Фраквілл, На. 

Вічна Хй Пам'ять! 
П. Чабан, секр. 

КХРШ РУДНЛНШ1 — член 
УНС Відд. 366 С-ва св. Ан– 

ии в Джірардвілл, Па., по 
мер 14 січня 1974 р. на 48 р. 
ж. Нар. в Магоней План, Па. 
і став членом УНС в 1942 р. 
Полнншов у смутку дружи
ну Долорес, 3 синів: Юрія, 
ВІльнма і Посмпа, дочку Кей 
Аїлі. tlloxopoif відбувся 17-го 
січня ц. р. на цвшггарі св. 
Посшіа в Сярінґс, Па. 

Вічна Лому Пам'ять! 
М. Гентош, секр. 

а іЕКОАЯВДЕР ПАНКЕВИЧ, 
члімі УИС Відд . 238 Т-ва Нл. 
Є. Копо пальця В БОСТОНІ, 
.Масс. помер 16 березня 1974 
р. на 86 р. ж. Нар. в с. Сга– 
х ніг лі, Укранш і став членом 
УНС 1929 р. Нолншнв у 
смутку дружину Марію, 2 
синів: Івана 1 Михайла, 4 
внуків 2 правнуків. Похорон 
відбувся 18 березня 3974 р. 
на цвинтарі Форест Гілс в 
Бостоні, Масс. 

Вічна (Пому Пам'ять! 
Анна Рс.чік, секр. 

ВАСИЛЬ ПАРАНЮК - член 
УНСоюзу,. Відд. ч. 94, Т-ва 
М. Шашкрвнча в Гіімтрамк. 
Помер на 78 р. життя. Покій
ний народився в Кисні, а 
членом УНСоюзу став 1940. 
Полишив у смутку доньки 
Олену і Сл-елю та 3 внуків. 
Похорон відбувся 21 березня 
на цвинтарі Мт. О.іівет в Д е 
тройт, Міч. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар Відд . 

ОСІПІА КОШАНОВСЬКА -
членка УНС Відд . 120 Т-ва 
св. о. Мнколая в АлЬсвІппа, 
Па. Померла на 84 р. життя. 
Покійна народилася в Поль
щі, а член і. що УНСоюзу ста
ла в 1925 р. Полишила в 

„ смутку синів: Сема, Карла, 
Івана та доньку Олену. По
хорон відбувся 31 квітня 74 
на цвинтарі By для ви в Алі– 
квішіа. Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секр. Відд. 120 

АЯША ЗДРННИХ - членка 
УНС Відд . 120 Аліквіпла, 
Па., померла 28 березня 1974 
р. на 79 р. ж. Стала членкою 
УНС 1923 р. Полишила в 
смутку енна Михайла, 2 доч
ки: Ольгу і Марію. Похорон 
вдбувся на цвинтарі в Алі– 
кнішіа. Па. 

'Вічна їй Нам'ять! 
Секретар 

ЗАХІД КАНАДИ 19 33 S 119.000 10 

Округи без обласшгх організаторів в Америці 
1 Піттсбурґ, Па, 19 
2 Центральна 6 
3 Міішеаполіс. Міни. 7 
4 От. Луіз. Мо. 7 

23 
14 
5 

42 

.8 

66 
25 
12 

103 

18 

S 

3 
3 

Ї05.500 
33.000 
41,000 

.179,500 

49.500 

5 
1 
2 

8 

5 

Р а з о м 39 

Необ'єднані Відділи 20 

Н А Й К Р А Щ І ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ. ЯКІ ПО КІНЕЦЬ 
К В І Т Н Я 1974 Р. ЗДОБУЛИ 10 АБО БІЛЬНІЕ ЧЛЕНІВ 

П. Число Кількість і П. Число Кількість 
Ч. Від. Місцевість чл. і Ч. Від. Місцевість. чл. 

1 121 Ром. Н. И. 
2 94 Гамтармк. Мич. 
3 240 Клівленд, Огайо 
4 458 Гамуїьтон, Онт. 
5 5 Асторія. Н. И. 
6 22 Чикаго, Ілл. 
7 191 Трой, Н. И. 
8 153 Філядельфія, Па. 
9 356 Омага, Небраска 

10 221 Чякаґо, Ілл. 
11 155 Перт Амбой. Н.Дж. 
12 147 Алентавн, Па. 
13 127 Боффало. Н. И. 
14 47 Бетлегем, Па. 
15 27 Нюарк, Н. Д ж . 
15 83 Філядельфія, Па. 
15 106 Чнкаґо. Ілл. 
15 399 Чикаго. Ілл. 
15 430 Філядельфія, Па. 
15 434 Монтреаль, Квібек 
21 26 Джерзі Ситі. 

ц^Дгк, 
21 158 Вруклин, Н. И. 
23 13 Вотервліт. Н. И. 
23 146 Детройт, Мич. 
23 260 Амстердам, Н. И. 
23 465 Лашин, Квібек 
23 78 Майнерснил, Па. 
27 120 Аліквіпла, Па. 
27 170 Джері Ситі. 

Н. Дж. 
27 233 ЛореЙи. Огайо 
27 276 Ембридж, Па. 
27 362 Брістоль, Па. 
33 133 Нюарк, Н. Дж. 
33 200 Озон Парк. Н. И. 

53 і 33 
52 : 

33 
' " І 33 
4 1 І 38 
25 І 38 
25 38 
2 5 ( 3 3 
24 'за 
22 
21 І38 
2\ 38 

18! 47 
18 47 

-17 
17 
-17 
47 

17447 

56 
Г)б 
56 

і 56 
14 і 56 

13 68 

287 

-124 
492 
204 
216 
242 
292 
353 

367 
452 
475 
502 

55 
161 
219 
239 
303 
414 
418 
444 
489 

32 
59 

171 

206 
235 
254 
327 
349 
360 
379 
437 
460 
473 

Джерзі Ситі, 
Н. Д ж 
Філядельфія. Па. 
Оттава. Онт. 
Ню Иорк, Н. И. 
Філядельфія, Па. 

-Фраквілл, Па. 
Детройт, Мич. 
Ню Бронсвик, 
Н.Дж. 
Рочестер, Н. И. 
Іст Чнкаґо, Інд. 
Монтреаль, Квібек 12 
Гаффорд, Саск. 12 
Кургіс Бей, Мд. 
Ембридж, Па. 
Нюарк. Н. Дж. 
Філядельфія, Па. 
Флінт, Мич. 
Ню Гейвен. Конн. 11 
Гамільтон, Онт. 11 
Саскатун, Саск. 
Ню Иоржг-it И. 
Філядельфія. Па. 
Бріджпорт, Конн. 
Джерзі Ситі, 
Н. Дж. 
Вунсакет, Р. Ай. 
Россфорд, Огайо 
Ню Брітен. Конн. 10 
Гемпстед. Н. П. 
Менвілл. Н. Дж. 
Боффало, Н. И. 
Чикаго. Ілл. 
Рочестер, Н. И. 
Лондон, Онт. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

Монтреаль, Квібек 10 

Н А Й К Р А Щ І ОРГАНІЗАТОРИ УНСОЮЗУ, ЯКІ ПО КІНЕЦЬ 
К В І Т Н Я ЗДОБУЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

Ч. Число Здобув 
П. Організатор Відд. чл. 

1 В. Кобіто 121 
2 І. Одежинський 153 
3` P. Татарський 94 
4 М. Кігічак 
5 Д . Пиш 
6 М. Хоманчук 
7 Олена Олек 
8 В. Колодій 
9 І. Гуцай люк 

10 М. Фединишин 
11 Квітка Стецюк 
11 А. Саиоцькнй 
11 IL Фуга 
14 П. Шевчук 
14 А. Іванюк 
14 Г. Корб'як 
14 М. Депа 
14 Р. Прилхан 
14 Текля Мороз 
20 О. Береж– 

инцькИй 
20 І. Ккігницькнй 430 
22 В. Сенежак 27 
22 І. Петрунцьо 
22 В. Рефт 
22 І. Пригода 
22 В. Дейчаків

ський 
22 С. Іваницький 
22 О. Продивус 
29 В. Варшона 

240 
458 

5 
22 

191 
117 
155 

25 
158 
321 

ІЗ 
10Г. 
146 
356 
339 
465 

127 

78 
120 
200 

233 
276 
356 
266 

Ч. Число Здобув 
II. Організатор Відд. чл. 

16 і 39 
16 46 

146 
1 5 ' 4 6 
15 І 46 
14 | 46 
14 | 4 6 
14 46 
14 4.6 

46 
14 і 48 
14 

14 46 
13! 57 

Ф. Петрик 362 13 
Олександра 
Дольницька 434 13 
Марія Юзик 492 13 
В. Палідвор 204 12 
О. Чабан 242 12 
Дарія 
Оріховська 353 12 
В. Попович 367 12 
Марія Сц!бело 452 12 
Д. Марцінюк . 502 12 
А. Ціздин 55 11 
А. Кушнір 83 11 
A. Джула 161 11 
Марія Юров 219 11 
B. Лещук 303 11 
Л. Вовк 444 11 
М. Шпитко 489 11 
Я. Леськів 133 10 
Л. Гардінк 206 10 
Марія Шпікула 221 10 
М. Бобер 285 10 
В. Романишнк 254 10 
П. Федик 292 10 
М. Захарко 349 10 
М. Семків 379 10 
М. Снігурович 414 10 
М. МалннІв– 
ський 437 10 
П. Сахаревігч 460 10 
Віра Баніт 473 10 

ЯРОСЛАВ ПАДОХ, 
голошиїй секретар 



6. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 11-го ЧЕРВНЯ 1974 
і її іі 'її і її лтіфтШаттш^Ь^іш 11 і у 11 пГ”і Г , ', - , ; і т 

Ч. 108. 

Д-Р ВОЛОДИМИР ПОМІРНО 
Не знаю як хто, але я зав

исли читаю „Свободу" в і д 
кіпця . . . Тобто від посмерт
них оголошень. А їх в кож
ному числі — хоч гаті гати! 
Та цнм разом сталося інак
ше: , вечором, у понеділок 8: 
квітня ц.р. -наспіла сумна 
вістка з Вашингтону: „Влод– 
ко помер"! Дзвонив мій пла
стовий друг і нгвагер помер
лого — д-р Роман Баранов– 
ськнй. Понеслись на телефо
нічних дротах співчуття Ро
дині, повідомлення' п р о 
смерть пластунам — друзям 
і приятелям. Передавались 
інформації про обставини 
смерти, підготову до похоро
нів, пересилались посмертні 
оповістки до преси . . . Л я к 
до цього додати ще й вели
кодній привіт, що' його писав 
на декілька годин перед сво
єю смертю, в неділю 7-го 
квітня ц.р. вислав з Чикаго, 
тоді ще живий д-р Володи– 

^ мир Помірно з допискою і 
„Валя, як „вріжу дуба", про– 
„нашого схилю в „Свободі". 

. і якщо знатимете, що святоч
на картка з передчуттям бли
зької смерти та орнгіиа-ним 
замовленням на посмертну 

"–згадку-була мені доручена в 
середу, 10-го квітня ц.р. саме 
в той час, як її автора хоро–' 
нили в Чикаго, - тоді мати
мете картину вирвану з жит
тьового альбому людини, що 
все ейос життя мала - серце 
для ближніх і померла на 
с е р ц е . . . 

Сповняючи останню волю 
—- прохання мого пластово
го друга і приятеля, пишу ці 
рядки в надії, що вони бо
дай в сотій часті відсвіжать 
маркантну постать Покійно
го, у пам'яті тих, що його 
знали, дружили і співпра
цювали з ним. А тим, хто йо– 

д-р Володимир Помірно 

1949 р. переселюеться до пе– 
реселенчого табору в Фалг 
лінгбостель б. Гамбурга, де 
знову стає на чолі українсь
ких переселенців до ЗСА, Ка
нада, Австралії'та Південної 
Америки, як зв'язковий в та
боровій адміністрації, учи
тель англійської мови та як 
видатний і невсипущий ор -
ганізатор церковно - релігій
ного сектора. 30-го січня 
1951 р. разом з дружиною 
Анною, зі славного роду Ба– 
рановських та двома дочка
ми, старшою Орестою і м о 
лодшою Калиною переселзо– 
'еться до ЗСА — Чикаго, де 
проживав до своєї ненадійної 
смерти, що навістила його в 
неділю, 7-го квітня 1974 р. 
На новому місці поселення, 
діставши працю у місцевій 
різні, зразу включається в 
багатогранну і продуктивну 
ДІЯЛЬНІСТІ місцевої українсь
кої громади. Стає членом — 
парафії св. Миколал, спов
няє функції голови в Бать
ківському Комітеті, членом 
усіх місцевих і лозамісцевнх 
установ і організацій. Стає 
членом ,,Ліґн Американців 
Українського походження", 
працює головою Комітету 

го не знав, нехай це буде для; для Гарвардських Студій, є 
них прикладом як слід жи
ти і працювати для ближніх, 
своєї родини, громади та за 
модним тепер висловом для 
поневоленої, але не скореної 
Батьківщини. 

Д-р Володимир Помірно 
народився у багатосіЬіейній 
родині 27-го жовтня 1905 р. 
в Княжому Мості, повіт Мос– 
тиська, біля Львова. Народ
ну школу закінчив він у Су
довій Вишні в 1916 p., а ук
раїнську гімназію в Переми
шлі в 1921 році. Студіював 
ветеринарну медицину у Ве
теринарній Академії, у Льво
ві, закінчивши її дипломом 
лікаря - ветерпнаря 1931 р. 
Як „неблагонадійний та не
безпечний для польської оку
паційної влади елемент", не 
мав спроможності працюва
ти на рідних землях. Від 
1931 до 1938 р. був керівнії -
ком міської різні в Журовіні, 

членом управи „Літератур
ного Фонду ім. Івана Фран
ка", „Українського Музею", 
„Будівельного Фонду ново-
заснованої парафії свв. В о 
лодимира і Ольги". Опіворга– 
нізує і проводить професій' 
ному „Об'єднанню Українсь
ких Лікарів - Ветеренарів". 
Довгі роки очолює місцеву 
Пластову Станицю, є виш– 
кільннком і ВИРОБНИКОМ на 
пластових таборах, в 1963 р. 
виїздить на Міжнародне 
Пластове Джемборі до Гре
ції, бере участь у всіх плас
тових зустрічах в ЗСА і Ка
наді. Побував на всіх пласто
вих Конгресах, З'їздах, - не 
забуваючи при цьому, й про 
громадські справи УККА, 
СКВУ, УНС. „Провидіння" 
тощо. Це лише короткий пе
рекрій життя - буття Покій
ного та його трудолюбивої, 
повної ентузіязму, відданос– 
ти і жертвенної діяльности в 

біля Варшави, а згодом, від і користь та для добра ближ– 
1938-го року до початку 
польсько - німецької війни 
сповняв ту саму функцію в 
повітовому місті Млава, б. 
Варшави, маючи .одночасно 
в обох містах приватну прак– 

ніх і Батьківщини. За всі за
слуги, ідо їх Покійний зали
шив по собі на цьому, суєт -
ливому світі - вдячна укра
їнська громада в Чикаго 
справила йому величаві, по– 

тику як ветеринарний лікар., хорони, на яких прославлена 
Під час „вересневої кампаяі– 
ї" в 1939 рсці. як вояк поль
ської армії, попався в німець
кий полон, з якого його 
звільнили в 1942 році. В і д 
1942 до січня 1915 р. працю– 

ного добру пам'ять, 
> ^ < 

Ми з бл. п. д-ром Володи
миром Помірком були, давні 
знайомі. Подружили ще до 
війни у Львові. Ми густо — 

гг—-цав зиову-на поеаді-нерівни– гчаето-вустрічалиея в Акаде– 
ка міської різні в Млаві. Під 
натиском наступаючих боль– 
шевицьких армій, покидає 
Млаву і поселюсться спершу 
в Ітцегое, Шлеззіґ - Голь -
штайн в Німеччині, а згодом, 
по закінченні всенпих дій, 
переселюеться до табору для 
українських „переміщених о– 
сіб" в Гайденав, б. Гамбур
га. Тут, повний всяких надій 
та задушевних– бажань про 
„краще завтра", кидається у 
вир організаційної, культур -
но - освітньої та надівсе пла
стової діяльности. Не забу
ває при" цьому і про свою 
професію, доповняючи знан
ня ветеринарного лікаря на 
студіях Ветеринарної Ака
демії в Ганновері, де нострн– 

мічному. Домі, д е Покійний 
мав свою „головну кватиру". 
Дарма, що ми різнилися лі
тами, ми завжди" зустрічали
ся ' на спортових змаганнях, 
на Площі „Сокола Батька", 
на футбольних змаганнях 
„України". Разом кричали з 
„зеленої трибуни": „Україна 
Темпо"! „Україна пів тузи– 
на"! ,чКобзяр добре грай" — 
„Гасмонеї голя дай"! Ми ра
зом „пгварцувалнея" до цир
ку Конарських на рукопаш
ні змагання наших атлетів 
Гаркавенка, Волинця проти 
Швацбарта, Циганєвнча та 
легендарного Бім - Бамбулі. 
Яи були болільниками бок -
серських змагань в „Народ
ному Домі", де боролися за 

фікус свій диплом та одер–! титули і чемпіонати мистців 
жує ступінь доктора ветери– | цього роду спорту налхі бок– 
нарної медицини, шо йому сери Мамчак, Круль і один з 
згодом, в ЗСА дуже ирндало– братів Помірків. Ми разом 
`-я при одержанні федераль– | залицялися до ,Засиліянок" 

і „Упетянок". Разом були 
фордансерами на львівських 

ноі пращ в чнкагській різ
ні. У гайденавському таборі 
сповняє функції команданта 
табору, учителя англійської 
мови, представника українсь
кої групи перед англійською 
окупаційною військовою і 
цивільною владою. 0рганізу : 
с курси для неграмотних, фа
хові передшкільні курси для 
наших людей, займається 
організацією і вишкільною 
працею на пластових табо -
pax, бере участь в Міжнарод
ному Пластовому Джемборі 
в Муасон б. Парижа, Допома
гає в організуванні церков
но - релігійного життц, У 

балях, вечерницях і дансін– 
ґах. Зокрема на репрезента
тивних балях студентів вете
ринарної медицини ,Ватра", 
на яких Покійний сповняв 
різнородні функції від впо
рядника, гардеробника, б у 
фетника до танцюриста в 
першій парі в незабутніх 
„Кадрилях", ,,Лянсісрах" 
і наших коломийках. На цих 
балях, що конкурували щодо 
смаку, товариських манер, 
гарних пань і огріядно зоді– 
тнх у фраках і смокінгах па– 
НІв, з О. ля ми ,Деднчаоі Г р о 

ВИСТАВНА ПИСАНОК 
Наша преса доносила П Р 0 

декілька успішних виставок 
українських великодніх пи
санок, що відбулися по різ
них місцевостях розлогої 
Америки. З приємністю від– 
значуємо ще одну виставку 
писанок, яка відбулася у бі
бліотеці одного з більших 
університетів Америки, яким 
о Кензаський університет у 
Лоренсі, Качзас. 'Цю вистав
ку урядив д-р Михайло Па
лій, який працює в цьому ж 
університеті. На ділі, це не 
була тільки виставка, але та
кож виставка українських 
вишивок та гарних книжок з 
тематикою та ілюстраціями 
пов'язаними з цим культур
ним скарбом нашого народу, 
який так вабить і притягає 
до себе неукраїнського гла– 
дача. 

Успіх виставки треба зав
дячувати доброму досвідові 
д-ра М. Палія в улаштувані 
таких виставок. Він улашто
вував їх ще тоді, як студію
вав в Денверському універ
ситеті, а відтак в Оклягома 
університеті, де й працював. 
Про його виставку, свого ча
су, в „Свободі" писано висо
кі оцінки з належним приз
нанням. 
. Про чергову виставку д-ра 

Палія надрукував гарну ста
ттю „Щоденник Кеязасько– 
го університету", автором 
якої є репортер цього щоден
ника Том Біллан. У своїй 
статті, автор за інформацією 
д-ра Палія, передає символі
ку, основних знаків розтісу
ваних на українських писан
ках. Виставку оглянуло ба
гато студентів і професорів. 

Д-р Михайло Палій заслу
говує на щире признання за 
те, що він поза професійною 
працею знаходить час і при
свячує його загально укра
їнській справі. 

Варта, щоб у нашій укра– 
їнськомовній і англомовній 
пресі відзначувалн такі вис
тавки тому, що вони дуже 
ефективно знайомлять світ із 
незвичайно високою вартіс
тю українського народного 
мистецтва і сприяють пошир
юванні іменн України та її 
народу, в той час як нашому 
імені є так тяжко продіста– 
тнсь на сторінки американ
ської преси в інформативній 
чи політичній формі. 

У мене в одна сторінка 
щоденника, який друкується 
в Сан Дієто в Каліфорнії і 
називається „Сан Дісґо Юнь– 
йон". У цьому щоденнику 
датованому 28-го березня 19-
74 р. поміщено дві прекрасні 
кольорові фотосвітлинн Лю
би Кнтастої, я^а в українсь

кому народному одязі демо
нструє писання українських 
писанок. Біля світлин є ста
ття, в якій авторка Ілейн 
Сміт, згідно з інформацією 
п-ні Кнтастої, подає дещо з 
історії і символіки наших пи
санок. 

Кілька тижнів тому мій 
знайомий американець дав 
мені примірник журналу 
„Амерікен Увей", і на сторін
ках 18-21 цього ж журналу є 
стаття п. н. .„Українські ве
ликодні писанки". Стаття до
повнена кольоровими фото– 
світлинами писанок та поя
сненнями про спосіб їх роз
ширювання. У двосторінко– 
вій статті, авторка Еліа Шен, 
розповідає як її товаришка 
навчила її писати українсь
кі писанки. Авторка декіль
ка разів згадує українську 
крамницю у Ню Иорку „Су
рма", а навіть подає адресу 
цієї крамниці, в якій, каже 
вона, можна набути потрібні 
прибори -з поясненнями як 
робити писанки. (Прекрасна 
прислуга п-ві Сурмачеві, бо 
журнал багатотиражний і 
находиться майже в кожно
му готелю і мотелю по цілій 
Америці). 

Захоплюючись красою ук
раїнських писанок, авторка 
пише „Українські великодні 
писанки триватимуть назав– 
сіди. Вони чудово вигляда
ють у кришталевих мисах, в 
склах на шампанське, а на
віть в долішній частині кар
тонів на яйця. Вони також 
можуть служити чудовою 
прикрасою різдвяних яли
нок". 

Але на 19-ій сторінці, між 
статтею про наші писанки, 
знаходимо щось з чим нам 
дуже часто доводиться вхо
дити в колізію. На цій сто
рінці є прекрасна кольорова 
фотосвітлинка, в центрі яко' 
стоїть самовар, а біля ньогс 
філіжанки з чаєм і на фро
нті перед самоваром розкла
дено з пів тузена українсь
ких писанок. Під світлиною 
напис „Українські великодні 
писанки на виставці у „Ро
сійській чайній кімнаті", в 
Ню Иорку". 

ЦИМ МИ не кажемо, що ро
сіяни не-в праві виставляти 
українських писанок, але хо
чемо сказати те, що пов'язу
вання нас із будь-чим росій
ським дає росіяном прекрас
ну можливість робити з на
шими писанками те саме, що 
вони роблять з українським 
Києвом, його історією, ар
хітектурою та цілим його ку
льтурним значенням. 

К. Крупський 

мади", „Основи", „Червоної 
Калини", мені доводилося 
гарних пань і огрядно зоді– 
трі Леоніда Яблонського — 
,Дбцьо-джаз", а неодмінним 
араижером був колега Влод– 
ко, а від 1937 року ще й шва– 
гіер — д-р Роман Барановсь– 
кнй. Ми разом співали „Не 
пора" на лолггичннх вічах 
УНДО, УВО; ОУН та зло -
щасного „Сельробу". Разом 
доводилося нам манджати до 
поліційннх арештів при аул. 
Яховича і Бршідок при вул. 
Казимирівській, за „виврото– 
вон дзялальность". Ми оба 
програли польсько-німецьку 
війну. Він зі своїми чотнро– 
нгжннмн пацієнтами т? поль
ською кавалерією, проти ні
мецьких танків, а я так і не 
добрався до свого ,люсполі– 
того рушеня з броньов в рен– 
ку" 

Після війни наші шляхи 
знову зійшлися. Ми разом 
сприяли відновленні „Плас
ту" на британській зоні Ні -
неччини. Ми разом організу
вали пластові табори, ман
дрували по Лінебургер Гай– 
де,тюгамбургському Реппер– 
дамі, гостювали - по сусід
ніх таборах з допомогою 
для наших людей. Ми разом 
співорганізували і видатно 
стгівпрацювали в Крайових 
Представництвах ЦПУЕН, 
СХС, вишукуючи по таборах 
українських людей, і причи
няючись до звільнення з ан
глійського полону наших во
яків. Мн разом стгівали ака– 
фисти і маївки на Богослу– 
женнях в Фаллінгбостелі. Ра
зом влаштовували концерти 
І різнородні імпрези для на
ших нових протекторів — ан
глійців. Разом „вели балаки 
на кухні", підготовляючи се
бе і наших людей до велико
го ісходу за моря . . . Коли 

жовтні 1951 p., я причалив 
до щасливих, та не для всіх, 
берегів землі Вашингтона, 
разом з листом - - привітан
ням, я застав в хаті моїх 
даонзорів чек від Влодка, Він 
гптоав: „Готуйсь, Ваня, до 
важкого життя! Приїзди до 

Чикаго. Буде нам розрадні– 
ше". До Чикаго я не поїхав. 
Поселився в Трентоні. Але 
ми густо часто зустрічалися, 
збіговищах, таборах, з'їздах 
Як давніше — на пластових 
в ЗСА і Канаді. Я двічі відві
дував Влодка в Чикаго. Ми 
вели обильну переписну, Н' 
забуваючи про наші Велико
дні, Різдвяні й родинні свя 
та. Останній раз ми бачилися 
на Ювілейній Зустрічі Плас
ту на Вовчій Тропі. Влодко 
вже „не той став" . . . В і н 
важко переживав пластову 
трагедію ^?^тготоплення пла
стунів - юнаків на чикаґеь– 
кому таборі та смерть сво
го улюбленого зятя і плас
тового друга бл.п. інж, Дми
тра Пілецького. Він болів 
церковно - календарними і 
патріархальними недоладна
ми і . . . готовився в далеку 
мандрівку 

В посмертному листі До ме– 
не,' писала його молодша до
чка, завжди життєрадісна і 
енергійна Калина: „В частих 
розмовах з татом, він завжди 
нам заявляв, що „вріже дуба 
на серце" і виявляв бажай -
ня, щоб про нього писали як 
про того, що мав серце для 
ближніх і помер на серцеву 
недугу" . . . Ми, звичайно, по
тішали його. Але^Всейишній 
сповнив його бажання. Сум
но нам без нього. Згасла 
файка в його з у б а х . . . Попа
дали жолуді з „Дубової Ко
р и " . . . Впав підрізаний 
дуб" . . . 

Відійшов на Вічну1 Ватру 
добрий і прикладний плас
тун - сеніор „Чух-Чух". Не 
стало між живими передово
го громадянина - патріота. 
Залишилась у великому 
смутку родина, українська 
громада та широкі кола дру
зів і приятелів. Серед остан
ніх, „лайна на Гіммельком– 
андо" щоразто більше зрос
тає . , . 

Замість квітів на свіжу 
Друга могилу, складаю 50 
дол. на шіастові цілі. 

Іван Костюк 
, пл.̂ ен. ЛЧ. 

25-л!ття Відділу ОУА „'Самопоміч?, 
в Нюарку 

(Ювілейні Збори) 

Ці 23-ті Річні Збори від
булися 17-го березня І974 р. 
в Народ. Домі в Ірвінгтоні. 
ї х відкрив голова Відділу 
проф Мих. Цяпка святочним 
словом і привітанням при
сутніх, між ними делегатів 
Централі „Самопоміч": д-ра 
Вас. Палідвора і Л. Прнш– 
ляка, а теж і президента мі
сцевої федерат, кредитівки 
„Самопоміч" Ром, Кочержу– 
ка. По вшануванні пам'яті 
померших в 1973 р. 8 членів, 
прийнято порядок нарад і 
вибрано президію в складі: 
Ос. Голннськнй — голова, 
їв. — м.-голова і Л. Мигаль 
Ці секретар. 

По виборі верифік. і но– 
мінац. комісії проф Цяпка 
зложив звіт за цілу Управу. 
Він згадав дуже важкі по
чатий життя в Нюарку пе
реселенців, т. зв. „Ді-Пі", що 
знайшлися без знання мови, 
без приміщень, без праці і 
якихнебудь м а т е ріяльних 
засобів. Але в тій трудній 
ситуації, найшовся гурт лю
дей, що разом з ним поду
мав над конечністю новоп
рибулим організуватися і по
магати собі самим. З їх ініці– 
ятиви скликано 14 травня 
1949 р. основуючі Збори Від
ділу ОУА „Самопоміч" — 
ца яких вибрано його пер
шу Управу: Дм.-Кульчиць– 
кий — голова, проф. М. Ця
пка — . гол., Яр. Яворський 
— секр., їв. Галій — скарб., 
Вас. Пасічняк — культ-осв. 
реф., Ол. Гординська — реф. 
сусп. опіки, Вол. Пришляк 
— реф. молоді, Вас. ПІере– 
мета і Вол. Псуй — члени. 
Контр. комісія: д-р П. Гай– 
дучок, Мик. Бойко і інж. 
Мир. Піиковський. Коли Д. 
Кульчицькнй залишив на 
достійно Нюарк, проф. Цяп
ка очолював Відділ від 24 
вересня 1949 до кінця 1950. 
З дальших роках вели його 
за чергою: проф. О. Андру– 
ашів (2 .роки) , проф. Мик. 
Чи рове ь кий (1 рік), інж. Б. 
Яоповнч (2 p.), д-р Вол. Бе– 
мио ( 7 р . ) , Б. Сіефановнч 
(1 p.). д-р Мих. Гой (3 p.). 
Б. Стефанович (1. р.) і проф. 
М. Цяпка, від 1968 р. безпе– 
реривно до тепер. 

^пертою і відданою пра
цею Управ, і жертвенністю 
членів та громади, Відділ 
лродовж 25 літ виконував 
дуже важливу і конечно по
грібну працю, як на власно
му так і позаамерикансько– 
лу теренах. 

Вже в своїх початках він 
зорганізував аматор, гурток, 
сурси англ. мови і креслен
ій і курси українознавства, 
х згодом постійно влаштову– 
зав або патронував різні ім– 
.трези, концерти, театр, і опе– 
рові вистави, веселі вечорі, 
іустрічі нового року, ЖИВі 
газети, доповіді і т. п. -

По довгих і впертих захо– 
іах, постала 31-го серпня 
1959 р. Федер. Кредит. Коо– 
лератнва „Самопоміч", яка 
у !тісній співпраці з Відді
лом, як її спонзором, скоро 
ідсбувас визнання в-громаді 
і постійно зростає у фондах, 
що вже переступили 2 і Vz 
мільйона долярів. 

В 1965 р. Відділ, разом з 
Укр. Лікар. Т-вом і УСТ,,Чо– 
рном. Січ", працював у „роз
відувальному комітеті", для 
лридбання власного піклу– 
зального дому, при допомозі 
державних фондів —- та цьо
го пляну не вдалося зреалі
зувати. У співпраці зі Сою
зом Українок і Марійською 
Дружиною створено „Осере
док Сусп. Опіки", якого зав
данням було давати правні 
поради і заступати членів 
перед урядов. чинниками, а 
геж координувати допомого– 
ву акцію. Разом з парафією 
св. їв. Хрпстителя,– Відділ 
виготовив у двох мовах об– 
ширну летючку в справі ко
нечності виготовЛювання за– 
віщань - тестаментів, особли
во, самітним особам. З ІНІЦІ
АТИВИ чи почину Відділу по
став хор „Трембіта", ОбВУ, 
кружок „Рідної Школи", 
Пластприят і ін. 

Відділ постійно співпра– 
-цюс з усімн церковними і 
світськими організаціями і 
установами та бере активну 
учаогь в подіях, виступах і 
святкуваннях громади. 

Проте основною ділянкою 
праці Відділу, є його постій
на, матеріальна допомо г а 
потребуючим українцям, ро
зкиненим по всьому світі, з 
Україною включно. Цю ак
цію веде „секція оуоп. опі– 
ки'\ nK ỳ довші роки очолює 

віддана справі, Авг. Хомова. 
їй помагають жергвенні і 
невтомні членкині секції: 
Тамара Гординська, Марія 
Авднкоаич і Любов Загайке– 
внч, а в потребі і інші чле
ни управи. -

.В 1973 р. секція перевела 
три збірки біля церкви св. 
їв.' Христителя і на листи, 
що дало 2,424.85 дол. До ці
єї суми чВідділ додав 42.87 
дол. і її розділено — сиро– 
гянцям: в Аргентині - 825, 
у Франції— 595; в Бразилії 
— 110; комітетові молоді в 
Австрії — ЗО; кружкові ма– 
терей при школі св. їв. Хри
стителя — 37.50 і трьом міс
цевим особам — 355. В Укра
їну вислано 21 пакунок — 
на суму 514.72. Зі своїх фо
ндів Відділ видав, на різні 
дотації і пожертви, ще 380 
долярів. 

Через касу Відділу перей
шли в 1973 році вплати на 
„Церкву в потребі", в сумі -
4,816.37 дол. і на „Т-во за 
Патріярх. устрій", в сумі — 
8,930.31 дол. - - :" 

У звітному році Управа рі
шила організувати „секцію 
емернтів" і за це діло взявся 
енергійний її член П. В. Ко– 
Злянськпй.. 3 його ініціяти– 
вн, для придбання секції фо
ндів, надруковано 6000 шт. 
образу-іконн Матері Божої з 
церкви св. Софії в Києві; та 
х розпродаж Не^пішла так, 
як сподівалося, чим дуже і 
зразнвея ініціятор. Знамен
ною подією минулого року 
було набуття федер. кредит, 
кооперативою власного дому 
— напроти церкви св. Івана 
Христителя, в якому приміс
тився і Відділ. -

На початку року мав Від
діл 819 членів; прибуло 35. 
а вибуло 25, так що на кі
нець року стан ченства був 
— 829 членів. 

Свій ювіл. звіт закінчив 
голова подякою членам Від
ділу за дружню співпрацю 
і апелем до зборів, помогти 
Управі виконати ще успіш
ніше моральну, правну і ма
теріальну допомогу потребу
ючим рідним сестрам і бра
там і в майбутньому. ' 

Від Контр. комісії звітував 
д-р Іл. Карапінка — с т в е р 
джуючи дбайливе.j прогляд– 
не касо-книго-і діловедення 
Відділу. Над звітами відбу
лася дискусія, в якій брали 
участь: їв. Кульчицькнй, В. 
Марганець, Вас. Воробець, 
О. Голннськнй, мґр 0 . Лиси– 
нецькнй, д-р Ст. Парубчак, 
їв. Галій і д-р Іл. Карапінка. 
Відповіді і вияснення до по
рушених справ, давали проф. 
М. Цяпка, дир. Вас. Кузин, 
мгр М– Стецьків і міф О. 
Лненнецький. 

Представник Централі д-р 
Вас. Палідвор вітав Відділ 
із 25-літтям і бажав йому 
ще кращих успіхів. Бачиті 
зін їх тільки у найтіснішій 
співпраці обох „Самопомо– 
чей"— Відділу і Кредитівки, 
гак близько споріднених зі 
собою. Другий представник 
- — Л . Пришляк, як адмініст^ 
ратор журналу „Наш Світ", 
просять Відділ пам'ятати 
про фінанс потреби центра
лі на цей журнал. 

По уділенні абсолюторії 
Управі, переобрано ЇЇ в попе
редньому складі, а саме: 
проф. М. Цяпка — голова, 
пані: Августина Хомова, Та
мара Голинська, Марія Аа– 
дикович і Любов Загайкевич 
і пп: мгр М. Стецьків, дир. 
Вас. Кузик, інж. Ром. Кочер– 
жук, інж. Фед. Луцишин, мгр 
0 . Лненнецький, щеп. Б. Сте
фанович. Контр комісія: 
д-р. Іл. Карапінка, д-р. Сг. 
Парубчак, В. Марганець, Яр. 
Яворський і мґр Яо. Пиндус. 
Товариський -суд; мгр О. 
Олесницький, д-р Ст. Ворох 
і О. Голннськнй. 

Делегатами на XVI Збори 
Централі вибрані: проф. М. 
Цяпка, інсл. Б. Стефанович, 
д-р Іл. Карапінка, мґр М. 
Стецьків і заступники — д-р 
Ст. Парубчак і мгр А. Гор– 
дияський. 

По вичерпанні порядку на
рад, переобраний голова, по
дякував від себе і від Упра
ви Зборам за довір'я і запев
нив членів, що і на будуче 
Управа доложить всіх ста
рань для успішного викона
ння, взятого на себе обов'я
зку. 

Предсідник зборів, склав 
побажання дальших, гарних 
успіхів Управі і закрив Юві– 
лейи Збори. 

С-ИЧ 
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Йїнишки що набуття: 

Д-р Михайло Даиялкж: На медичні тема - ЛІ– 
карсьіша довідинк - . ; 

Д-р Михайло Даивлюк: Повстанський записник 
Д-р Лука Луців: Василь Схефаншс - співець ук

раїнської землі V 10ЛС 

І10.0С 
2.2L 

Д-р Лука Луців: Іван Франко — борець зв ааціо– 
яальау і соціальну справедливість ...,,.;, , 

Д-р Лука Луців :vTttpac Шевчовко — олівець ук– 
раївськоі сдавм 1 волі - - і ! '.—'.— 

Д-р Лука Луців: Маркіяя Шашкевнч - Біогра
фія і характеристика творчосте з додатком 
усіх оригінальних творів - - — , , ,..-. 

Д-Р Лука Луців: Ольга Кобилавська. В сторіччя 
П народна „. j - ^– ,. 

Д-р Лука Луців: Іван Фраяко — жаття і твор– 

Шевчемкові думи і пісні - Sbevchenko'e Thoaghata 
: and Lyrice - , - - - ; - . 

Володимир Кедровеький: Обряся минулого -
А. Драган: Український Народний Союз у мину

лому і сучасному „ . L-^J 
Іван Смол їй: У зеленому НідгірП - повість -, , .– 
Остап Тарнааськнй: Брат Братові. Книга про 

ЗУАДК І „ ^ , : 
М. Прокопів: 3 Городкславяч у світ пгарокнй :— 
Панас Феденко': Минуло оівстоліття. Зимовий по

хід Армії УНР 1М9-20 -
Авраам Шіфріи: У советемсій катівні ; 
Федір Дудко: Моя молодість 

6.40 

1.60 

Ворд Б.:. 5 ідей, md змінгоють світ -
Даджевич P.: Артилерія Бригади CO в боротьбі за 

Київські, Золоті Ворота .".., ,, ' , 
За волю України. Історичний Альманах УСС -
Кобець О.: Зашіски полоненого -– 
Липа Ю.: Празначеиня України щ , , , 
Наш Львів 
Пастернак М.: Українська adinca у хореографи — 
Прокопів: По п'ятдесят шість роках на Україні — 
Ріпецькнй От.: Україїг.ьке Січове Стрілецтво , , 
Бібліографія джерел до історії УСС - , „ 
Сімянців: Спогадн Богдаиівцл -
Яковлів В.: Договір Богдана Хмельняцьхого -
L Соневнцькнй: Артем Ведель 1 його музична 

спадщина 
Микола Палій: Бтоетера — Кантати ,.. 
о.,НиколаЙ Вояховськин. А те, що минуло– 
Костюк Г–: Теорія і дійсність - '. -
О. Залевськнй: Мала Муанчна Бнцнклопедія 
Удовиченко А.: Третя Залізна Дивізія. Рік 1919. -
Кедрнн L; Паралелі в історії України - , -
Городиський Орест: Геа. Турчня - Особистий 

приятель през. Лінкольна -
Лозянеккий, др. Михайло: Галичина в pp. 1919 

і 1920 ! і І 
Україна - Бгаосклопедія для холоді -
3. Терлецька; Українські страви 
Олесь Вабій: Дві сестри 
Ярослав Гриневич: Доля України на митарствах 
Українські юриста під судом ВГБ , 
Іван Дзьоба: Інтернаціоналі:^ чи русифікація - -
Любов Коленська: Павлів Тріюмф . . . . . . -
Вадам Лесич: Никнфор з Кршіиці , -
Володимир Галан: Батерія Смерти ," ” 
Зосим Дончук: Прірва. Роман 
Марта Тарнавська: Хвалю ілюзію 
Д-р К. Панідківський: Від Держави до Комітету -
Д-р К. Панькіаський: Від Комітету до Державно

го Центру „, „;,. -„, ,,– 1 ! U 
Роман Купчинськнй: Скоропад. ілюстрації Едвар– 

да Козака - „ . 

1.20 

.60 

Мі 

щ 
,во 

ЇЛО 
tf.oo 
3.00 

3WQ^ 
1.60 

ж 
з.оа 

19.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.50 
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100. 
ЇЛО 
1:00 
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8,00, 
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2.50 
3.00 
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7,0Q 
3.00 
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- гяо 
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15..00. 
7ДЮ 
3.00 
2.00 
2,00 

Л-Ш 
о.Об 
6.00 
4^00, 
2,00 
3.Y5 

Леся Лисах: Терпкі пахощі -
Контрасти. Збірка молодечої творчосте -
А. Глібів: Байки „ '. 
Микола Погідний-Угорчак: Чарівішй діамант 
Д-р Ю. Княжанський: Нарис історії римської лі

тератури - „ ; ;,, , - ,, . . . 
Іван Керинцькнй: Герой передмістя , 
Іван Керницькнй:. Перелетні птахи 
Василь Волицький: Дещо про Рогатин 1 про Рогя– 

тмяську Приватну Українську Гімназію - , -
Леонід Полтава: Валторна, Збірка поезій, лірична 
Докія Гумеяна: Роднюшй альбом 
Олена Василева: Коли орбіти зхрещуються - - „ 
Юнацтво в обороні Рідної Землі. -
В. Витшшький: Гайворонський — Життя і твор– 

Василь Софронів-Левнцькнй: Липнева отрута 
Алла Коссовська: Паморозь (Поезії) -
Михайло Влох: Винники - Звеаигорд - Угнів ТА 

довнільїгі села - ' - - ; , ' -
о. Ізндор СохоцькиЙ: Визвольна боротьба Захід-– 

ньо-Украінських Земель у 1013423 р. р. 
Макснмчук, д-р Іван: Нарис історії роду Петруше– 

ВВЧІВ „. д., ' , - - -
Міра Гармаш: Марія Люїаа „ і 
Міра Гармаш: Віднайдені роки (поезії) 
Міра Гармаш: Райдуга в пітьмі (поезії) 
Богдан Попович: Л і д украінськіш небом (спогади) 
Книжковий знак шестидесятників ; 

Одександер Ернк: Тершгстші шлях .Українського 
Уряду (1918-1921) -

Богдан Лепхиа; П і д ялинку 
вірші 

6.00 

8.W 
5.60 
ЗУЮ 
2.26 
2,50 

ЬМ 
2^0 
1.50 
2.W 
Д.50 
6.00 
6.00 

-2Л0-ш 
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1.00 

16,00 

3.00 
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'4.00 

-3.00 
1Л5 
2.25 
8.50 

15.00 
4?00' 

,ІЛО 
'3.5TJ 
.4.00 

Леся Храплива: Далеким І близьким 
Яр Славутич: Трофеї (1938-1963) 
Український втоння - вкпускУІ. — Сампидав — 

журнал з 'України -^ - - . | 5.00 
Широке море УкраЬпь Документи самвидаву а . 1-

України. Документи VT1 ! 7.50: 
Мілана Рудницька: НошгднмД стпгмати 
Алла Коссовська: Двісті перший -
В. Софроніа Левицький: Юний скоморох, 

для молоді 
п'єси 

Наталія Полоіюька-Василеико: Історія України, 
І том (до половини ХУП сторіччя) - - "^ ,̂ ,– 

Вплентия ЄГМ'ЯЯИШ: ОтудвптсьіЯ Часи”—"спогад 
Василь Барка Вершник Неба .. . . . 
Іван Світ: Украінсько-Японські взасииви a pp. 

1908-1945 ^-– і 
Р. Володимир: Палкі серця , 

Д5.00 
;;а.оо 

6.00 

15.00 
8.00 

0ф 
8.00 
2.50 

Д-р. Сейея Демедчук: Півсторіччя громадської ` :г.с. 

О. Соколншин: Бібліографія Україніки, анг. мовою .75 
Едвард Й. Ц. ваи Готеген: Моя зустріч з УПА 0.70 
Петро Мірчуіс: Отепаи Банд ера - - 2.00 
Петро Мірчук: Микола Міхновськнй L: 1.50 
Аяатрль Юршгяк: Камікадзе падає сам. Опопі– - .-^ш ` 

давня Й фейлетояи . ^ . – - - - - - - - - ?.Л-0О 
М. Лриеділок: Рятуйте .мою д у ш у — повість - 8.00 
Едвард Козак: Гриць З о з у л я L 8.00 
А. Шифр т і : Четвертий Ьшмір - L - Ч 7.95 
Людмила Коваленко: Тиха вода 6.00 
L М. Nowoslwaky: Bonhvinlan Ukrainians - А 

Hiatorical Background and their веИ-Ое^егші–'' ^`` 
nation in 1918 - - j - ; , vfruP 

Рожа Смернчинська-Шульо'ва: Основи музичного ` и 

міюггеїггва. Теорія й Історія . 8.00 
Іван Овечко: Вибрані статті Л t ; 8.00 
Іван Овечко: Чехов і Україна - Ц 6.00 
Іван Франко: Тпорн, 20 .томів . 480.00 
.Василь Чапленко: : 

3.00 
8.00 
1.50 ш 
5.00 
1.00 
2.00 
.75 

1.00 
.75 

Пкворіз —історнчно-побутова повість , ш 
Спрага безсмертя — оповідання, п'оски ,, „ 
Зойк та інші оповідання - „,, . . 
Чорноморці — або Кошовий Харко з усім това
риством - історичний роман ; , 
Українська Літературна мова (ХУП ст.-1917) -
Драматкчтй твори - збірка п'єс -,., . , 
Дещо про мову — збірка етатей -
Нові знадоби д о етногенези слов'ян та in. , 
Муза т а інші оповідання - - „ 1 
У нетрях Копет-Дагу — повість - -” 
Мова „Слова о полку Ігореві" - - – 
Адигейські мови - к л ю ч д о таемтшць валюта 
субстрату . - – - . - ....., -– 
Уводкни д о мовознавства 
ЗагибЬть Леремітька — повість - . 
Ґ а в а Хеько — віршована бувальщина 
Пропащі сили. Українське пнсьвіенство ггтд ко– 
мулОсгпгчним режимом (1920-1983) ^ 

t 
2.00 

.75 
8.00 

z .76 

- ,2.00 
Належність за книжки посилати ТІЛЬКИ чеками або 

Поштовими Переказами. До грошевої посилки долучити 
14 центів кошти пересилки від 1 книжки і 596 стейтово– 
го податку з Ню ДясерзІ. rr`. v 
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му заанґажувалн, як соліст
ку до балету, який провади
ла Рут Сорель. 

Після трьох років побуту 
s, Канаді обидві пані переїз
дить на. постійний побут до 
Америки. Замешкали вони в 
Ню Иорку. Лані Рома була 
завжди в роз'їздах з висту– 
іш-мн, а п-і Іванна стає чле
ном учительського збору У– 
країнського Музичного Інс
титуту, чх̂ сто грала для ба
летних кляс Валентини Пе– 
реяславець, та акомпанью– 
вала ЛйАові Рейнаровичеві 
на його крзщертах. Увійшла, 
до у п р а ^ ^Літературно Мис
тецького Клюбу, де зчасом 
стала заотупницеїо голови. 
Співпрацн)"з покійним Сер
гієм Лкідії^енком, згадус во
на з великою симпатією. 

У радіопередачах, які про
вадив о. ̂ -р Лотоцький, п-і 
Іванна музично оформлюва
ла програму, гармонізувала 
багато релігійних- пісень, а 
деякі сама компонувала, як 
нпр. ,,МфпЬсь Тобі мой Бо
же", „Глянь на Хрест Свя
тий" - тріо до елів Романа 
Купчннського „Маріє, Мати 
Христа ^ г ) і " — та інпгі.– 

У 1960^1,963 pp. пан? Іван
на разом,'.і дочкою Ромою 
відбувають^коащергове турне 
по столиця^ Европи. Обидві 
thai в тому часі зустрічають
ся із схарлмн приятелями, 
що їх доля розсипала по сві
ті. , ^`"^ - ' 

До-образотворчого мистец
тва п-і Іванка серйозніше 
зблизилася; щойно після пе
реїзду aV Америки, коли 
значна чй^тина й музичної 
кар'єри була вже поза нею. 
У 1952 р? вона вписалася на 
курси с^р^иугворчого іШС" 
тецтва, ` Я)ІІ і зорганізувала 
група мнстців в Ню Норку. 
Викладали! С. Литвнненко, 
Iff. Бутовнч, В. Січинський, 
М. Р а д н о ї А, Малюца. Ви
клади, відбувалися в Літера
турно Мистецькому Клюбі. 
Хоча курси вдержалися тіль
ки Два СезОНИ П-І ` Тяяяяя 
твердить,, що вона з них ду
же багато, скорігстала й на
брала серйозної охоти до 
дальшого ; вивчення засад 
образотворчого мистецтва. 
Тоді, обидві, з п-і Іриною Бу– 
космськбю вписалися на лис
ту студентів світової 'слави 
мистця .:?рлександра Архи
пенка Ьлі'і Іванна пильно 
вчиться у Архипенка через 
повних три– роки. Сам учи
тель і йріго мистецтво; роб
лять сильне й нелромннаю– 
че на неї враження. І від 
цього часу; п-і Іванна снсте– 
матично;^^ серйозно почала 
працювати над образотвор
чим мистецтвом. Пані Іванна 

f В А Ш ШМЕРИКОВСЬКА-ПРИЙМА 
” і (Закінчення зі crop. 2-ої) 

ного складу учнів. Пані Ро– тддалася впливам такої ве
ликої шдивідуальности, як 
Архкпенко, але впливи ці 
були незвичайно благородні. 
Архиленко — яскрава поява 
на обрію модерного мистец
тва і однією' із головних 
прикмет його. творЧОсти с 
свідома, вольова склонність 
до гармонійної ризфікя форм 
і до їх органічного викінчен
ня у повних, логічних про
порціях. Він не любив калі
чення форм, яке характерн– 
зуе багатьох модерних мист– 
ців. Такий підхід до'образо
творчих проблем вловні від
повідав світоглядові п-і Іван– 
ни, -якої натура виростала на 
засадах музичної ритміки, на 
рівновазі і на пропорції му
зичних елементів, -

У межах, тих вичувальних, 
але добре обгрунтованих ло
гікою понять, пані іванна з 
чималим успіхом -знаходить 
сзій індивідуальний пластич
ний вираз в конструкції 
форм і в гармонії колорис
тичної гами. Дехто з обсер
ваторів завважує, що маляр
ство Іваняи Прийми музи
кальне. Воно інакше й не мо
же бути. Це лише доказ, що 
малярка у своїх композицій
них зусиллях зуміла захо
вати прикмети своєї особо -
вости, зуміла знайти себе, 
що є метою кожного справж
нього мистця. 

У тій ділянці п-і Іванна та
кож добилася чималих успі
хів: Спочатку вона вистав
ляла свої праці на виставках 
Об'єднання Мистціа Україн
ців в галеріях Літературно 
Мистецького Клюбу в Ню 
Норку, а згодом зорганізува
ла свою індивідуальну вис
тавку в Торонто, яро яку ці
каво писала п-і Пастернако– 
ва і о. д-р Хомин. Про її мис
тецтво незвичайно похваль
но висловлюється доволі ви
магаючий мистецтвознавець 
Льоренс Дейм, мистецький 
критик світової слави, який 
живе у Пальм Віч, Флорида, 

Далі п-і Іванна розповідає 
про. доповідь у т Пальм Біч 
про Архипенка: „Зваючи,що 
я була ученицею Архипенка, 
мене запросили з доповіддю 
про нього, до багатої, при
ватної галереї.. Власник тієї 
колекцй образів і різьб має 
сім великих різьб Архипен
ка. Було поверх 70 запроше
них гостей. Я розповідала 
про Архипенка як про педа
гога і як яро людину. Я ма
ла нагоду пізнати'Його `6HH-
жче, бо він неоднократно 
гостював у мене в. хаті. Пе– 
реловіла я також деякі весе– 

ТИЮМФ УХРАШСЬКОЇ КУЛЬТУРИ... 
-ЩфяЩЩяі - (Закінчення ні crop. 1-oiJ 
Стек. Над влаштуванням об
разотворчої виставки напра
цювалась п-і Камілія Гук– 
Смородська й ін. " , 

Ранкову частину Фестива
лю відкрила Квітка Семани– 
шин, відповідальна за про
граму, виведену силами мо
лоді. Вона висловила пев
ність, що „цей Фестиваль у– 
війде в традицію та буде ви
явом великої культури укра
їнського нескореного наро
ду". Майстром церемонії на 
площі був Володимир Кури
ло. Виступали: приємний 
танцювальний а н с а м б л ь 
„Волошки" з Філадельфії; 
хореограф Зоя Корсунь-Гра– 
ур, керівник1 оркестри Ол, 
Вощенков; жвава танцювань 
на молодеча'група з Джерзі 
Ситі, хореограф Олег Ґенза, 
зіспіване тріо „Троянда" у 
складі керівниці Марії Фесьо 
та сестер ґенсьор, в супрово
ді 2 бандур, а також відбув
ся між окремими точками 
повний краси показ україн
ської ' історичної жіночої но
ші, заходами 64 Відділу С– 
УА. Моделювали: Христя 
Голинська, Маріяна Шурке– 
вич, Христя Возняк, Оксана 
Ґенсьор, Зоряна Ткач, Ліда 
Семанишин, Марта Возняк, 
Марійка МандручуЬс, Роксо– 
ляна Шеґедин, Наталка Ба– 
сняк, Аріяна Кордуба, Ля– 
риса Сегіда. Показ строїв 
відбувався в супроводі гри 
на акордеоні О. Вощенкова. 
Пісні, танці й історичні строї 
викликали бурхливі оплес
ки вдячвостн виконавцям і 
радости за скарби українсь
кої національної культури, 
донесені до глядачів силами 
талановитої молоді. З усіх 
сторін цокали фотоапаватв 
й шуміли кінокамери. Відо
мий продуцент Ярослав Ку– 
линнч фільмував увесь Фес
тиваль.' 

Під час короткої перерізи 
маси людей мали нагоду пе
рекусити, поговорити із зна
йомими, обмінятись адреса
ми, познайомити між собою 
молодих дівчат і юнаків, по
ділитися гарними враження
ми з' ранішньої частини Фе– 
стивалю.Безхмарн'е небо й 
чудова околиця - сприяли 
найкращому настроєві гос
тей, серед яких були і неміч– 

лі епізоди з його життя. До
повідь викликала велике за
цікавлення та спонукала ба
гато питань про такі момен– 

Ощще Т^во У'краГншшх Штолйцьких 

ні срібноволосі бабусі й діду
сі, і малесенькі українці та 
україночки, а якими було 
багато турбот, щоб не погу
бились серед натовпу та се
ред зелених лук і гаїв. 

О 1 год. ЗО хв. відкрилась 
велетенська модерна сцена 
амфітеатру, п р и крашена 
американським і українсь
ким прапорами та великим 
золотим Тризубом. Всі вста
ли. В супроводі піяніста Ро
мана Стецури солістка Ню– 
Иоркської Опери Марія 
Лисогір виконала американ
ський І український пішії:. 
Програму вів енергійно і зі 
справжнім мистецтвом, ук
раїнською і англійською мо
вами, Ярослав Семчншин з 
Вінніпегу з Канади, запові
даючи точки, сказавши на 
початку, що цей Фестиваль 
присвячено нескореним ук
раїнцям: В. Морозові, С. -Ка– 
раванському, В. Чорноволо– 
ві та іншим, які за їхню 
працю для розвитку україн
ської культури й спадщини, 
ва домагання прав — кара
ються тепер у московських 
застінках. Маси людей прий
няли гучними оплесками це 
повідомлення. 

Розпочались виступи ок
ремих мнстців та ансамблів, 
започатковані „Привітом" 
у хвилюючому виконанні 
понад 50 членів танцюваль
ного ансамблю з Детройту– 
Віндзору, т д керівництвсм 
хореографа - майстра -Ио– 
ганнн Драгіндн - Куль -
чнцької: хлопці в козацькій 
ноші з піками, а дівчата в 
костюмах, що репрезентува–' 
ли всі землі України, з руш
никами, також сталевими, 
іривіталн понад 8,000 гля
дачів, започатковуючи висо– 
комисгецький концерт, тим 
цінніший, що в ньому тісно 
переплітались точки народ
но - популярні з найвищими 
пйявамн виконавчої культу
ри і творчости. Зокрема Ан
самбль із Детройту - Віндзо– 
ру, єдиний І складений з ук
раїнців з Америки й Канади, 
заблищав надзвичайними 
різноманітними н о ш а ми, 

елеґанцісю в танку та поло
нив публіку повним краси й 
граціозности гетьманським 
танком „Павочка" з 16 сто
ліття, що його танцювали 
парами у головних дзорах 
старшини за гетьманщини. 

ніг танцюристів, заквітчаних 
голівок чудових дівчат. Ви
ступали групи й ансамблі, 
один від другого кращий. 
Годі комусь одному з агах 
передати пальму першости, 
бо коли ,,Верховющі" з Ню 

Дівочий хор „Жайворонки" І Иорку під проводом хорео– 
під диригуванням інж. і ком–! графа Олега Гензн вярізня– 
познтора Романа Степакяка лись нестримним темпом і. 
дзвінко виконав „Весну" й | жвавістю, то танпювальний 
ін, пісні, нагороджуваний ансамбль із Детройту - Вінд– 
оплескамн, як і всі наступні j зору „Гомін України" ви– 
виконавці. Слазнкй піяніст–! різнявся надзвичайно стилі– 
віртуоз Роман Рудницький 
виконав твір Л. Ревуцького 
та складну сонату на тему 
стрілецьких пісень свого 
батька д-ра Антона Руд– 
ницького. Могутній і до фі– 
лігранности вишколений го
лос бас - баритон Андрія 
Добрянського, соліста Мст– 
рополітальної Опери в Ню 
Иорку з 1969 року, полонив 
маси слухачів піснями За– 
ремби, Лисенка'й монологом 
гетьмана з опери „Богдан 
Хмельницький" К. Даньке– 
вича, сповненим бажання 
волі України. Великий успіх 
випав також на долю блис
кучого хору „Прометей" із 
Філадельфії, під диригуван
ням молодого композитора 
Михайла Длябоги,'а недав
ню примадонну Київської 
Опери, меццо -сопрано Ган
н у Колесянк, яка з мужем 
І родиною вибрала свободу 
р– зусгрічали й продовжалн 
злішою оплесків схвильова
ні до сліз присутні, вражені 
її рішучим кроком до волі і 
красою, витонненістю та 
змістсзністю її співу, зокре
ма в арії Варвари з „Богда
на Хмельницького". 

По короткій перерві кон
ферансьє, маестро Ярослав 
оемчпшин привітав, спільно 
з усіми присутніми, прибу
лого Митрополита Мстисла
ва, мейора міста Нюарку 
Гібсояа, представників Ди
рекції гайвеїв Ню Джерзі, 
яка спонзорує такі фестива-` 
лі (щоб зібрати фонди для 
безкоштовних концертів для 
дітей і старших віком та 
хворих). У другій частині 
сцена часто оберталася у ле
тючий вихор — вихор ко
льорів, пружних Юнацьких; 

зслзаною ношею і культурою 
виконання, у „Буковинських 
танках",та ін., вершком чо
го був ,,гетьмаяський та
нок"; квартет ,,Руплшчок" 
із Монтреалю захопив усіх 
модерними українськими пі
снями в супроводі електрич
них гітар, які також домага
лися музикою і піснею сво
боди Україні! 

Зливою Оплесків дякува 

Відбулася градуаи,ія в українській школі 
Нюарку 

Нюарк. В неділю 9-го 
червня з нагоди грлйуаці 
учнів восьмої кляс і украш 
ської школп св. Іван? Хрес
тителя була' відпрпвленр. 
Служба Божа, після яко:' па
рок церкви св. Івана Хрести 
теля о. Павло Малюга про
читав список градуантіа, а 
також роздав дипломи І про
голосив відзначення для 
найкращих учнів. Дипломі' 
одержали: . Анна Барбадин, 
Христина Бойко, Ірина Цю– 
няк, Хрнстина Давидяк. Сте– 
фанія Дідоха, Дарія Гель– 
біг, Надя Гнат, Катерина 
Гозанець, Катерина Грицак, 
Лариса Іванків,-Сузан Ким– 
бал, Лідія Мостова, Таїса 
Нагірна, Орися Палиничка, 
Тая Саламаха, Керни Сквор– 

лн" захоплені маси українсь– І зо, Дарія Семенюк. Мотря 
кнх І американських гляда– Турянська, Антоній Баррес, 

Петро Лозовий, Джемій Ма–: 
липська, Петро Рогальсь– 
глй, Михайло Скелзо, Тео– 
дор Шатинський, Роман 
СкаЛа, Михайло Стецшт, 
Роман Снвсгун, Роман В-– 
рох. Навчдпня з відзначен
ням закінчили: Петро Ро– 
гальськнй, Лідія Мостове, 
Лярнса Изанків та Хрнсти
на Давидяк. 

чів „Верховинцям" за „Ки
ївський танок", Балетній 
Школі мистця - хореографа 
Роми Прийми - Богачевської 
- за чарівну сцену „Гуцу
льська фантазія з1 участю 
понад 60 дітей і' молоді, а до 
захоплених аплявзів та ок
ликів дійшло, коли, оперні 
солісти Ганна Колесннх і 
Андрій Добрянський у від
повідних одятах, вперше в. 
Америці спільно виконали 
славний дует Одарки ft Ка
рася із „Запорожця за Ду
наєм" С. Гулака - Артемов– 
ського. Багато людей схоп
лювалося з місць, щоб вия– 

і вити краще свою вдячність 
цим солістам - зіркам, мист– 
цям - виконавцям найвищо
го культурного рівня, одна
ково чудових як у цім дуе
ті, так і в окремих найскла
дніших аріях.; Концерт за
кінчився спершу стриманим, 
елегантним, а дедалі, то все 
більше степовим,' нестрим
ним, козацьким „Гопаком" 
X виконанні ансамблю „Го– 
.чін Украши", який хореог
раф Иоганва Драґівда -
Кульчнцька вивела на одно 
зУнайчільншщх місць. У кін
ці вийшли моделі в історнч– 

Іван Дубровський, Іван Ду 
чинський, Маркіян Яворсь– 
кий, Роман Кікта, Патрнк 
Кляпко, Григорій Лавук, 

ВИСТАВКА 
ТАРАСА ШЛШЬІОВІ!ЧА 

Ню Иорк. —. Мистецька 
виставка образів Тараса Шу– 
мнлевнча відбувається від 
10 до 28-го червня ц.р. в 
приміщенні Емпаср Севінгз 
Бенк — 83 3-та евен я (ріг 
51-–ї вулиці) в Ню Иорку. 
Виставка відкрита в поне
ділок, вівторок, середу і 
п'ятницю від год. 8:30 Д5 
3-ї по полудні, а в четвер від 
8:30 до 5:30. 

v'Uf` 

Священиків щ. св. Акдрея 
заігроигз'е Всечесних Отців Духовних 

',-:-лг - ' Амернки і Канади на ' ' 
'`.ij.fci 

СГч 
З'ЇЗД СВЯЩЕНИКІВ 

в Гантері, Н, й . 
в тешЕРТУ (ррапщю 

в днях 26-го і 27-го червня 1974 р. 
ЗД f Ресгсграція — 2-га год. по пол. 

Замозлення я а нічліги прошу слати'на адресу — 
' j ` ' п. Іван Кобзяр, Hunter, N.Y. 

ЗА УПРАВУ -
о. ВОЛОДШПГР А И Д Р У І Ш а В ;0.ї 

ти з життя Архипенка, про 
які ніде не можна прочита– 
ти." -

Не хочеться вірити, що се
ред тих ydk жорстокостей 
життя, які спадали на юві– 
лятку, у неї так багато ві– 
тальности. Невигоди Перпіої 
овтіової війни, смерть чоло
віка, недуги, які спричинили 
їй фЬичні труднощі, Друга 
світова вгйна не зломили її. 
Своєю енергією і вітальністю 
наповняє ціле своє довкілЛя 
огггимістичною вірою у люд
ську гідність. Любов до мис
тецтва в житті Іванни Прий
ми була великим -джерелом | 
її сили. Тут варто зацитува– j 
ти слова кол. президента І 
Коледж Препараторі Окул в j 
Пальм БІч Дейль О. Смита: j 
„Мадам Прийма є однією з j 
найкращих,' найщиріших і і 
вірних осіб, які я колине-| 
будь зустрічав. Вона є жін-І 
кою великого характеру, ви
сокої моралі і невмирущого j 
оптимізму. Навіть у найтяж
чих обставинах вона заховус 
погоду духа"." 

Петро Андрусів 

В ДРУГУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ШІБРТИ 
нашого Найдорожчого і ніколи Незабутнього 

МУЖА і БАТЬКА 
CL ц - шш 

ІВАНА ВОНСУЛЯ 
буде відправлено ЗАУПОКШИЕ БОГОСЛУЖЕННЯ 

І ПАНАХИДА 
в неділю, 16-го чергня 1974 року 

о 12-ій годині дня 

в церкві св. Івана Хрестителя 
при вул. Кліперт - ДЕТРОЙТ, Mini. 

Приятелів і Знайомих щіт н.мо згадати Поісійного 
в своїх зюлнтвах. 

Дружина — НАТАЛІ Я 
і сни — ІОРТЛ з Дружиною 

ІІЙ ноші, починаючи з кня
жих часів і до 18 сторіччя, 
з букетами квітів, які потім 
лередано усім провідним ви
конавцям та учасникам не
забутнього культурно - ду
хового пару під назвою Фес
тиваль Українського Мисте
цтва в Гарден Стейт Артс 
Зектер., Акомпаніювалн : 
мгр. Роман Стецура, Галина 
Мазурок, X. Зубрицька Янг. 
Зворушений красою виступів 
конферансьє Ярослав Семчи 
шин нерадо оголосив про 
чаківченвя Фестивалю, що 
вилився у свято вільної ук
раїнської культури, ніким у 
Америці не переслідуваної 
сердечно американцями й 
українцями оплескуваної і 
дбайливо плеканої чудовою 
українською молоддю під 
проводом своїх досвідчених 
мистецьких керівників. 

Глядачі повезли на спо
гад гарно видані двокольо
рові програмки, з мапою та 
короткою розповіддю про 
Україну і її боротьбу за свос 

: 5 — ! 

місце під сонцем — проти 
російської большевицької ім
перії. Гїід чає перерв пред– 
ставншш УТСКА в Ню Джер
зі розповсюджували для 
підписів листи - прохання 
до президента Рнчарда Нік– 
сона та різних секаторів у 
спрппі В. Морсза, Л. Плю : 

ща й ін. Маси людей набу
вали пропам'ятні жетоне з 
першого Українського Фес
тивалю, яхнй ні завжди за
лишиться в пам'яті гих, хто 
мав щастя вчасно придбати 
квитка на це свято вільної 
і ппекнаснеї української ку
льтури. 

ІІІД час фестивалю багато 
фотознімок зробили корес
понденти різних газети У 
„Дейлі Нюз" з 10-го червн'і, 
на центральному місці пом:-
ЛГУНО 5 фгтозкнмків: Мартч 
Зозняк у ноші з 17-го сто– 
яіття,-образок із внетавкі 
картин з мнетцем Р. Бага– 
утдінозил. виступ танцюва
льного ансамблю „Гомін Ук
раїни" та ін. 

55 ЗСТГГ '̀"Ktk'̀ 'TS?1' Я' 

S 

іУІь 
!Й.Т Б ОБОРОНІ ВАЛЕНТИНА МОРОЗА 

1-го нерівня 1974 р. ВАЛЕНТИН МОРОЗ розпочав голодівку у Воло– 
дйзйрсьасій тюрмі. Щоб ІВИЯВИТИ наїпу хїолідарність з икм, зшрошуемо 

. гч) с– Українську Громаду м. Ніо Иорку на 

І ПУБЛІЧНУ МАНІФЕСТАЦІЮ 
В ЙОГО ОБОРОНІ 

Дата - 13-го червня 1974 p., о год. 7:30 веч. 
Український Народний Діді 

140-143 Др5та Авеню, Н Ю ИОРК, Н. И. 
У Маніфестації візьмуть участь відомі дисиденти з СРСР: 

АіЛПЕЗК(ОАІНДВР ЄСЕНШ ВОЛЬТЕИ, дорадник Комітету Люд– 
fr"s ських Прав ОРСР, був. в'язень радянських псюЗятрігчішх пшн– 
,̂  . талів ; 
Я' ЮРІЙ ИГШИН, член іігіціятіппіої труїш в обороні людських прав 

? ,, , ОРОР; ^У 
І НА^УМ К.4РЖАІВШ, був. член Юшлки Лнсьменників ОРСР. 

. ` ВЛАШТОВУЄ 
комижг в ОБОРОНІ РАдааських ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗІПВ 

B m ! B ^ K H f t ; t -л. v . - ;ійісь и - u Іущаа Купчннськнй 
голова секретар 

В П Е Р Ш У РРШІПЦО ОМЕРТИ 

сл. п. 
ВОЛОДИМИРА ЮРКОВА 

буде відправлепа 

СЛУЖБА БОЖА І ПАНАХЩДО 
t середу, 12-го червня 1974 року 

о год. 6:30 ранку 

в церкві св. о. Миколая 
прн 31^ President Street в Пассейку, Я. Дис 

До участи просимо Родину, Його Друзів і Знайомих. 
сестрінка ЄВДОКІЯ ВОЛОШИН 

Повідомляймо в глибокому смутку наніс Членство 
І Українське .Громадянство, 

що 30-го травня 1874 року упокоївся в Бозі на 51-лу році життя 
в Балон, Н. Дж. 15 

Й 

ібл. П. 

ЛЕВ ФЕДАК 
б. голова 16-го Відділу ООЧСУ в Байоні, -Н. Дис, член УНДому та 

Голова Батьківсшаго Комітету щт Ю. СУМА в БаЛом, II. Дає, 
ВІЧНА НОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

ш 
Овопялмин Дружині, Синам і Родині, сісладасмо наші 

І - -` ГЛНбОКІ СЯІВЧ5"ГТЯ. 

Управи: 
УЖРАЛІСЬКОГО л.\роаного-ДОМУ 
1в-го ВІДДиіУ ООЧСУ та 
Ю. СУМА 

в Бапон, Н. Дж. 

азвазгаБяга С У 

t,f^,X`-.f,rTt ЧТЮїїІЇ. 04 

. Ділн-мося НО.НШЧ!ІГІІІО сумною вісткою, 
що в неділю, дня Яв травня 1974 р. у Round Lalce-y, Ілл., 

ненадійно відійшов у ВишСть на 53-му році свойого, 
сповненого добром і працею життя 

Д-р ЯРОСЛАВ КСКОРУДЗ 
дектор медицини,""музика, Голова Комітету Громадської 
Дії за Патріархат, пластун-ееиьйор, член t добродій ба
гатьох громадських, церковних, мистецьких і наукових 
установ та НАШ, ІНЕВІДЖ АЛУВАНІГЛ. ДОВГОЛІТ
НІЙ ДНРИІКНТ КАТЕДРАЛЬНОГО ХОРУ ,ХХІАіВУ– 

ТА", Т А їсирдачннп ІЕРИЯТЕЛЬ-ДРУГ. 
УЛРАВА. ДИРИГЕНТ та ЧЛННИ 
ХОРУ „СЛАВУТА" у ЧІОСАГО 

в 
Опечаленій Др)-жнні — нашій членкниі. трьом Донеч– 

- кам, Матері, Родині, ДРІ”ЗЯЗІ — наші найщнріаЛ 
співчіття. 

Хай пам”ять по Ньому — буде вічною! 
"' 9 

Парастас, багатолюдні Панахиди д^-ховеиства у супро
воді хору „Славута", численні промови, пластовий са
лют, торжеслветш Св. Л.-гуртів та похоронні моМіиш 
духовемства та Владики Кир Ярослава у катедральиому 
храмі св. Миколая прн співучасті того ж хору, та вреш
ті величавий переїзд сотень друзів велетенською коло
ною авт за домовиною на цвинтар св. о. Миколая - від

дав останню шану всіми любленому д-ру Ярославу 
Кокорудз. fc 

о 
Замість квітів на могилу Покійного — проситься скла
дати пожертви яа „Церкву в Потребі", (Пласт 1 Катедру 

Украінознавства у Гарварді^ -

штщщ^'ттшт 

"'МРАЇЕКША. ВЇЛЬТІЛ АЖАДБМЗЯ ЇГАУК у CUIA 
З глибоким смутком лот^домлясмо, що в п' ятніщю, 7-го червня 1974 р. 

.– г: упокоївся на 87-му році життя 

ФЕДІР МАРКОВИЧ БРАЖНИК 
щедрий жертводавець і довголітній член Фундації Академії. 
-``v'``""' ІИЧНА ЙОМУ НАМ'ЯТЬ! 

Дружині Покійного Олександрі, висловлюємо глибоке співчуття. 

УПРАВА АКАДЕМІЇ 
RU.' 

"УКРАЇНСЬКА ПРАвОО/ЬАІгША К А І Т Е Д Р А СВ. ВОЛОДИМИРА 
- w r V i Н Ю НОРКУ, Н. Щ 1в0 Захід 82-га вулиця, 
в глвбокоМу orjTitj- сповіщає, що 7-го первпя 1074 року, ранком, 

на 67-му ропД трудолюбивого життя, 
залрнчащаалгпсь і отримавіїт Тайну -Маслосвяття, 

глокІЛно від'.ннюн від пас у Вічність 
ДОСРОГИП НАМ 

"V 
ФЕДІР МАРКОВИЧ БРАЖНИК 

несті)удженнй прапДвиик иа іо'.тьтурно-театральному полі, відданий борець 
за волю України. 

ПАНАХИДИ — в похоронному ааведезті Петра Яреми в Ню Порку. в суботу, 
8-іч) червня, о год. 7:30 веч. і в неділю, 9-го червня \31\ р. о год. 7^0 веч. 

ІІОХОСРОН — в понеділок, 10-го червня J874 р. о год. 10-'ій ранку з катедри 
св. Володимира, на Український Православний І(винтар в Ікілнд Круку. Н. Дис 

в 
Овечалеаїй Дружині паїгі Олександрі — глибоке співчуття складають -

- ПРНЧЕТ, РАДА ТРОСГГВВ. ОКСТГРІЩПЗІО 
' ` 1 ВРАЦТіВО КАТЕДРИ ” 

ОМцЬ^– ИИ\ > lb'.:' цщшшт її,'.. к'ЛіЛ Hint.. я^,А,лі-^л fcU.^-JbJMlfc. ^ - . . , 

. 
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`\ СВОБОДА, ВІВТОРОК, 11-го ЧЕРВНЯ 1974 -4:108. 

„Чорноморська Січ" вщечемліоном -^ 
відбиваний УCUAK в групі чоловіків 

Рочестер 1-го червня І974. УСЦАК-у був: Зел он Описів, 
— Відбулися тут в залі Мун–! Нестор Олесянцьхяй,' Нестор 
ро Коаоснітн коледжу нідбн– Шславський, Михайло По– 
ваикозі першості УСЦАК-y, ловчая, Володимир Волосян– 
в яких взяло участь 22 дру– ський, Едвард Зеленов, Та– 
жини з ЗСА і Канади в цьо– рас Кальоа, Орест Федаш, 
му числі: 4^ри дружини ю– Роман Геиткш, Микола Ва– 
начок, 6 жіночих і 12 чоло– рапецький, Ігор Сидорах, 
вічих, разом к. .240 спорто– Петро Мельник, лровідніп: і 
вок і сяортовців. Найбільше тренер 3. Описів ГЬ закін– 
число дружин прибуло з То– чеяні фіналів, пізфо ввечорі 
р..нга. Канада (10), що ре– в залі дому Українського 
презентували 4-ри різні, ор–, Вест Сайд Клюбу, відбулося 
галізадії -– СУМ, Пласт, О ' ітрийняття для учасників 
ДУМ і Український Відби– і гурніру і вручення Чаш: 
ванковий Клюб. Найчислен– І чемпіонам, віцечемпіонам, 
ніше заступленими організа– j найкращим змагунам і стн– 
ціями зі ЗСА були: УСТ начам турніру, яким прово– 
„Чорноморська Січ" Нюарх.ідкли голова УСЦАК-у - Р. 
і Пласт Клівленд, які висла– j Куціль і ланковий відбиван– 
лн по 3 дружини. По одній j ки УСЦАК-у - В. Ігяатович. 
дружині прибуло з осеред -1 Чаші чемпіонів одержали: 
ків СУМА: Чикаго, Понкерс УВК Торонто — юначки, 
Детройт та Ценгралі Пас– І СУМ І жіноча дружина з То– 
сейк. Учасником першенств роята і „Збірна" — „Лис Ми– 
була теж „Збірна". їло висту– | кита". Чаші вщечемпіонів: 

\ Вшанували пам'ять великого поета 
і революціонера 

ССБ) — Тридцять років то– j тур. Не сказавши ні слова, не 
му в травні, в німецькому хо– і видавши ніяких таємниць 
нцентраційному таборі Сак– | революційного руху, не наз– 
ceHraB3erf, гестапівці замор– | вавшн нікого'зі своїх товари– 
дували великого' украшсько– нгів, як передають сусіди з 
го поета, енна поега ОлексА–j келій, кнвеннЙ з поламанн– 
ддра Олеся. Олега Ольжнча. І ми кістьми в келію, — загн– 
B` ла це одна з найбільших j кув незламний і неперемож– 
людсьхих втрат, яку ми тіс-'ний. ` 
несли під час Другої світової j На. кінець „довгого" тижня 
війни. Олег Ольжич був не 125-26-27 травня відбулися 
лише одним з найвидатніших урочистості' на Оселі ім. О. 
наших поетів свосї доби, але Ольжнча в Лігайтояі для 

АРТ8 

пас під назвою „Лис Мики
та", зложена із змагуиів із 
різних міст ЗСА і Канади. 
Якщо йдеться про змагання 
то треба признати, проходи
ли вони у великій більшості 

дружина Пласту з Клівлен
ду, І-ша дружина „Ч. Січі" з 
Нюарку. Чаші найкращих 
змагунів (ох) одержали: С. 
Гизхо — юначка, Ю. Андру– 
хів - Кухарчук жія. дружина 

на високому рівні в усіх 3-ох І СУМ І Т-то, і Н. Олесниць -
групах: юначок, жіночій і 
чоловічій. Окремі. дружини 
виявили високий рівень і 
клясу гри, якою особливо 
відзначилися в чоловічій 
групі: „Лис Микита", „Чор
номорська Січ" і УВК То-рон– 
то з такому порядку вони і 
зайняли чолові місця турні
ру. В жіночій груїгі традицій
но домінувала. 1-ша дружина 
СУМ Тороито, яка остаточно 
здобула звання цемпіона. 
Добре сеСе репрезентувала 
жіноча дружина Пласту з 
Клівленду, яка під проводом 
свого невтомного лайкового 
С. Маланчука, осіак-чно здо
була віцечемліоііат. У групі 
юначок чемігіс(нками вийшли 
дізчата УВК Торонто, які од
наче були дещо старші ві
ком від своїх суперниць і бу
ли очевидно сильніші фізич
но. До.найбільш емоційних і 
завзятих змагань належали 
півфінальні: „Чорноморська 
Січ" - УВК Торонто,'які ос
таточно закінчилися перемо
гою „Січовиків" в 3-ох сетах: 
6:15, 15:8 і 15:12. Як відомо, 
в складі УВК Торонто, висту– 
пис декілька репрезентантів 
Канади f \ взагалі цей наш 
Клюб с одним із чолових Ка
нади. Після тієї перемоги 
„Ч. Січі" припала доля зус
трітися у фіналі з дружиною 
„Лис Микита", в складі якої 
виступас між іншими 3 зма– 
гуни, які в минулому сезоні 
змагалися в „Ч. Січі": Любо– 
мир Кормелюк, Володимир 
Роговськнй і Олесь Попович. 
Цей останній, ще в часі іур– 
шру, згідно з правилами Від– 
биванхової Асоцілнді ЗСА 
був змагуном „Ч. Січі" офі
ційно мав підписану змаго– 
ву форму потверджену зга
даною Асоці яці сю, що зобо
в'язує до половини місяця 
червггя. О. Попович викону
вав теж обов'язки тренерг 
жіночої дружини „Ч. Січі". 
На жаль, через брак відпо
відних правил УСЦАК-у де 
першенств допускається теж 
„Збірні", до яких входять з 
різких причин невдоволені 
у своїх Товариствах, так зв 
„зірки", що своїм єдиним ви
ступом в році — приносять 
для організованого Україн
ського спорту — більше шко
ди, як користей. Саме тому 
був цікавий фінал, в якому 
дуже відмолоджена „Ч. Січ" 
вловні дорівнювала „Збір
ній" і навіть була близька 
до перемоги, від якої в Ш і 
рішальному сеті відділювали 
„Січовиків" ТІЛЬКИ З точки. 
1-ий сет виграв „Лис Мики
та" 15:6, в U-му сеті пере
могла „Ч. Січ" 15:8, в Ш-му 
сеті після ведення „Січови
ками" 6:1. 8:2 і 12:8. „Збір
на" зуміла перейняти ініціа
тиву й остаточно виборола 
перемогу 15:12. 

С к л а д віцечемпіояів 

кий „Ч. Січ". Найкращі сти– 
начі: А. Пташник, Г. Стефа– 
июх і 3. Голембйовськнй. 
Суддкгвали: О. Павлів, В. 
Спочанеькнй, Б. Ґуль, О. Ли
сах, Л. Івашко, Е. Голік, В. 
Мнндюх, Ю. Мурнікс, Р. 
Павлович, П. Масний, М. 
Шевчин, С. Ольшанський. 
^ерифікаційна комісія тур
ніру: В. Ігнатович, С. Малан– 
чухі А. Лапичах. 

Кінцеві показники чоло
вих трійок жінок і чоловіків: 

ЖШКИ 

1. СУМ І Торсегго 
2. Пласт, Клівленд 
3. СУМ Д Торонто 

ЧОЛОВІКИ 

1. Зоіряа „Лис Микита" 
2. „Чорноморська Січ" 
3. УВК Торонто 

О. Твардовськяй 

великим оіатротом і активним 
революційним, націоналісти
чним діячем. 

Вихований у атмосфері ве
ликої культурної наснаги в 
Празі, Чехо-Словаччині, він 
показав себе теж дуже знат
ним учеіпгм–археологом. За 
великі наукові успіхи чеська 

і Академія вислала його, як 
і стнпендиста до ЗСА на Гар
вардський університет. 

Зі студентських років він 
був активний в українських 

! молодечих організаціях, а 
відтак в ОУН. Як член ПУН 
він був уповноваженим в ча
сі подій на Карпатській Ук
раїні 1938-1939 роках. Його 
заходами постала відома Ку
льтурна Референтура при 
ПУН (проводі Українських 
Націоналістів), яка включи
ла в свої праці і планування 

вшанування 30-тнх роковин 
смерти одного з найкращих 
синів українського народу. В 
неділю 26 травня відбулася 
в каплиці на Оселі Архисре– 
йська Служба Божа, відслу
жена єпископом, Василем 
Лостеном. Після Богослуже– 
ння була панахида на симво
лічній могилі. Під час Бого– 
служення і Панахиди дияко– 
нував о. митрат Ілярій Вру– 
блевсьхий, канцлер Україн
ської Православної Церкви в 
ЗСА. Після Панахиди промо
вляв ред. Ярослав Гайвас. 

Академія відбулася під ві
льним небом. Заповідала Па– 
влнна Різник. Головним до
повідачем був учень і співро
бітник сл. п. О. Ольжнча, д-р 
Марко Антонович з Монтре– 
алю. Рецитувала поезії О. 
Ольжнча, Рома Шутая, ви– 

ASTORIA 
UARDENS 

APTS 
З, 4, 4у2 rms. Near 
all conveniences. 

Agent on premises. 
No fee required. 

Open 7 days a week. 

20-15 21tft Ave. 
Astoria, IS. Y. 

726-4000 

! велике число передових ук– І пускннця Студії веденої п. О. 
раїнських вчених, поетів і і Добровольською-Гірняк. Ви– 

і письменників, та культурних І ступали молоді бандуристи з 
діячів. Тільки О. Ольжич міг І Бавнд Бруку, Н. Дж 

Д-Р ВАСИЛЬ ЛУЧКІВ 
ПЕРЕОБРАНИЙ II \ 

ПРЕЗИДЕНТА РАДИ 
ДИРЕКТОРІВ 

КІБЛІОГРАФГгаОГО 
ЦЕНТРУ 

Ню Иорк. - Рада Лирек– 
ì vpia Бібліографічно-дослі^– 
аого Центру південно - схід– 
ньої частннн стейту Ню 
Иорк переобрала вчетверте 
да президент Ради проїр 
д-ра Василя Лучкова, дирек
тора бібліотеки Рокленд ко
леджу. Переобрання прези
дентом цієї Ради є признай -
тям для Д-ра В. Лучкова у 
його успішну працю на від 
.-инку розбудови бібліотеч 
аої справи у системі десяті: 
охідніх округ ню-йоркськ')іх 
ггейту, де находяться, між 
лггггим, такі важливі дослідні 
і навчальні установи', як 
Вессер Коледж в Покіпеі, 
Військова академія у Вест 
Пойнт, ШМ Дослідний Інсти– 
гут у Покіпеі, Ню-йоркський 
державний університет в Ню 
ГТолц та ін. 

В rip Wanted Male 

MAINTENANCE 
' MACHINISTS 

Capable assemble, disassemble 
machinery. Make parts. Hyd-

roullc background helpful. 
Johnson Machinery 

Newark, N J . (201) 242-2300 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Досвід у монтуванні легкого 
внряду. Побажане знання мя– 

іі. Платня за домовленням. 
сить знати англійську ио– 

ву.ЧПолоситись: Mr. Martoni — 
212-386-вЯОО від 9 р. до 5 п. п. 

керувати всестороннімн пра
цями таких різяородних лю– 
дий. А висліди їхньої праці в 
багатьох ділянках слідні ще 
сьогодні, а деякі залишать
ся назавжди. 

Перед Другою світовою 
війною О. Ольжич прибув на 
терен головних дій, тобто на 
польські терени, що тоді тво
рили т зв. Генеральну Гу
бернію і на українські захід
ні землі Холмщину, ГЕдляш– 
шя, Посяння й Лемківтцину. 
Звідсіля вія і вирушив разом 
з Похідними Групами ОУН 
на схід, призначений Прово
дом на . першого керівника 
Екзекутиви Нейтральних і 
Східніх Земель. В умовах пі
дпілля, перебував він постій
но серед скрайиих небезпек 
і невигод на українських зе
млях аж до травня 1944 ро
ку. У травні схопили його 
гестапівці на його конспіра
тивній кватирі у Львові,– при 
Лігчдківській вулиці ч. 34. 
Гут відразу почали його ка
тувати. Вони бо знали, що 
після арешту сл. п; полк. А. 
Мельника він став виконува
ти функції Голови ПУН, був
ши першим його заступни
ком. Його перевезено до кон
центраційного табору в Сак– 
сеитавзен, де безперестанно 
його допитувано і катовано. 

„Тіло, що слабше за дух" 
че витримало жорстоких тор– 

Одначе центральною і на
йкращою частиною Академії 
були виступи хору ,ДСобзар" 
з Філадельфії, і Української 
Струнної Оркестри теж з Фі
ладельфії. Виступи хору із 
прекрасно дібраними точка
ми програми і високоякісним 
виконанням викликали за
хоплення. На закінчення бу
ло спільне виконання „Ве
чорниць" Нігцннського хором 
і оркестрою. Без перебільше
ння треба сказати, що цим 
спільним виступом, ми може
мо завоювати не лише наші, 
але й чужі сцени. Виступи 
хору і оркестри були небува
лим, успіхом. 

Успіх цей завдячуємо на
полегливій праці хористів і 
музикантів оркестри та фа
ховому й мистецькому керів
ництву. Загальним мистець
ким координатором і дири
гентом був відомий компози
тор і дириґент д-р Антін Ру– 
днкцькнй, мистецьким керів
ником Роксоляна Гарасимо– 
внч, а кояцертмастром Окса
на СІМОВ5ГЧ, 

Програму врочнетостей зо
рганізував Діловий комітет, 
складений з членів ОДВУ, 
УЗХ, МУН, Зарево і СВУР, 
головою його був Роман Кру
пка, а секретарем Стефа Ву– 
кшована. 

От. Букшована 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
ЮиПЯ П.АЛЮП1К.\, члжка 

УНС Відд. SS3 Б-ва пі. аи. 
Петра і Пішла в Бріджпорт, 
Па., померла 21 березня 1974 
р. на 53 р. ж. Нар. в Фрек– 
нілл. Па. 4 стала члеикою 
УПС в 1937 р. Полишила в 
смутку иужа Михайла, S си
нів: Михайла иол– Павла і 

! Кдвлрда. доиььку Д;к1н. бра
та І 4 сестри. Похорон ПІД– 
бувся 26 березня ц. р. на 
цвинтарі св." ап. Петра і Пав– 

(Вічиа їй -Пам'ять! 
Секретар 

ІВАН ДУНЧАК, член УИСо– 
юзу ВІДД. 218 Т-ва Сокіл в 
Кампгел, Огайо, помер 10-го 
березня ц. р. на 82 р. ж. Став 
членом УНС в 1915 р. Поли
шив у смутку дружину ЛІа– 
рііо. Похорон відбувся 13-го 
березня 1974 р. на цвиїггарі 
РЬіерсайд. 

Вічна Ті ом у Пам'ять! 
Секретар 

ОТППАН ГРОЗЬО, член УНС 
Відд. 29 Б-ua Преопражетія 
Гослоді^ього в 'Ншітїісок-Гн– 
новер, Па., помер 10 лютого 
1974 р. на 78 р. ж. Стоп чле–. 
ном УНС 1913 р. ТІо.тиівтт. у 
смутку дружину Юлію, 9 ді
тей, 17 внуків 1 2 правнуків 
та сестру. Похорон відбувся 
13 лютого и. р. на цвинтарі 
Преображення Господнього в 
Наїпікок. Па, 

'Вічна Лому Пам'ять! 
Секретар 

АЛЛА ЦВЛКР. членка УІІС 
ВІдд. 43 Т-ва Любов у Філя– 
де.тьфЧ. Па., померла б лю
того 1974 р. на 60 р. ж. Нар. 
у Філадельфії, На. і стала 
членкою УНТ' 1934 р. Поли
шила в смутку сина Іпана. 
004^1^' Ди:і орди.інію, 2 бра– 
тіп. Похорон відбувся на 
цвинтарі Реаурмацеи у Філя– 
де.тьфії. Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
-. , Секретар 

ДАНИЛО ДАВИДОВНЧ. член 
УІІС ВІдд. 7 Т-ва bf. Дм. Ка
пітули в МекАду, Па., помер 
1 січня 1974 р. на 43 р. Щ,' 

Нар. в Трескав. Полиптв у 
стгутку дружину Дарію, 2 си
нів: Данила і Дарел. Похо
рон відбувся 4 січня ц. р. на 
цвинтарі Юпіон. 

іВІчна Йому Иач'нть! 
Гелем Слояік, секр. 

ЛШХАЛЛО ВРУВЕЛЬ, члои 
УНС Відд. 261 Т-ва Україна 
в Віллямстовн, Н. Дж– по
мер 8 квітня 1974 р. на 63 р. 
;к. Нар. у Філадельфії. Па. 1 
став членом УНС в 1940 р. 
Полишив у смутку брата і З 
сестри. Похорон відбувся ita 
цвинтарі св. ап. Петра 1 Пав
ла в Віллямстовн, Н. Дж. 

Вічна Лому Пам'ять! 
Секретар 

РОСЇАДІЯ ҐЛЬОП - членна 
УНС ВІдд. 338 Б-ва св. ап. 
Петра 1 Павла в Монесен, 
Па., померла 23 березня 1974 
р. па 84 р. ж. Стала члеикою 
УНС в 1919 р. Полишила в 
смутку сина Андрія. Похо
рон відбувся на цвинтарі св. 
Посафата в Монесеи, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

АїННА КОЛОДНТ; членка УН– 
Союзу ВІдд. 287 в Джерзі 
СИТІ. Н. ДЖ., померла 1-го 
травня 1974 р. Стала член
ною УНС в 191Д р. Полиши
ла в смутку 5 дочок: Гелену, 
Марію, Лорету, Аліс)', Дел– 
флгі', 11 внуків І 3 правну
ків, сестру. Похорон відбув
ся 4 травня ц. р. на цвинта
рі св. ап. Петра і Павла в 
Апока. Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар. 

МАІРІЯ СОРОКА, членка УН– 
Союзу Відд. 379 Б-ва св. 
ІОрія в Чикаго, Ілл., помер– 
.та 22 грудня 1973 р. па 47 р. 
ж. Опла членною ЛТНСоюзу 
в 1950 р. По.типгала в смут
ку мужа Михайла доньку 
Ольгу батька Гтсншіа, матір 
Мотрю, сестру І родину. По– 
хопои відбувся 24-го грудня 
1973 р. іга нніпп-арі Бпмвуд 
Папку в Елмвуд, Парк, Ілл. 

Вічна 1к Пам'ять! 
М. Сем ків, секр. 

П 1 І Ї 1 І Х І І І 1 1 І 1 1 1 І 1 І 1 , 

З Б О Р И 6 

|ВІДДІЛІВ У Н С 
іілххггггхххххххххххх^ 

СУБОТА, 
15-го ЧЕРВНЯ 1974 р. 

ДЕТРОЙТ, Міш. Місячні збо
ри В-ва св. о. Николая 173 
Відд. о год. 7-ій веч. в залі 
УНДому при вул. Мартін, ч. 
4655. - Яр. Вазюк, секр. 

НЕ,ХІ-ГЯ, 
16-го ЧЕРВНЯ 1974 р . 

ДЕТРОЙТ, Мли. Місячні збо
ри Т-ва ЗапорлСіч 75 Відд. 
о год. 1-ій по пол. в залі 
УНДому при вул. Мартін. 
На порядку: звіт "Делегата 
В. Всрещннського з 28 Кон
венції та збирання чл. вкла
док. — С. Леськів, рек. се
кретар. 

НЕДІЛЯ, 
23-го ЧЕРВНЯ 1974 р. 

РОЧЕСТВР. Н. Я. Місячні 
збори В-вп св. Посафата 217 
Відд.. о год. 2-ій по пол. в 
Укр. Амер. Клюбі, 292 Гуд– 
сон Авеню. На порядку: зві
ти делегатів з 28 Конвенції 
та збирання чл. вкладок. — 
К. Шевчук, пред.. Т. Куба– 
рич. секр., Ст. Мартишок, 
касир. 

S 
Українська Крамниця 

РОМАНА МВАНКЦЬКОГа 
` (Delto Sportswear С о . ) -
Мас на складі:. Різного рода імпортовані светерн -

жіночі, мужеські 1 дитячі — італійські доиговнкя 
— хустка 1 охалі — олккючкв — кадн — панчо
хи —' окарпетки — скірааі куртка 1 каміоельюі 
— імпортована, з Німеччини жіноча езпдяя білиз
на, 

УКРАЇНСЬКІ ДРУКОВАНІ ОБРУСИ - НОВІ ВЗО– 
РИ, ДОРІЖКИ. СЕРВЕТКИ та МАТБРІЯЛИ НА 
ЛП5ТРИ, НИТКИ ДМЦ. ЮТА І ПАНАМА. 

Готові коперти аа Україну і до Польщі. 
НІМЕЦЬКІ ВОВНЯНІ ПАНЧОХИ. 
КЕРАМІКА З УКРАЇНСЬКИМИ ВЗОРАМН Ьгаорто– 

вапа з Німеччини. Ка\цілетн па каву, на обіди на 
б 1 12 осіб, на торти, siacio, салату, вази і bone. 

ПРОДАЖ ГУРТОВА І ДЕТАЛГЧНА!!! 

Roman Iwanyeky 
^pELTO SPORTSWEAR CO.) 

136 FIRST AVE. NEW V0RK, N.Y. 10009 
(bet. 8th A 9th St.) Tel. 228-2266 

Різне 
Українське Васадхоае Бюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 

Tel.: (212) 476-74S0 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДВ 
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАЇ
НУ 1 ДО (ХХ)Р. Маймо на 
складі вовт потрібне до висил
ки. Посилаємо також РУБЛЕ
ВІ ЦЕРТНФ1КАТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ, холодільни– 
КН І ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядові 
години: від поаед. до п'ятниці 
8:30-6:00 веч., в суб. 8:30-б:0і 
веч. в веділм від 10-1 по пол. 

БОЇТЕСЬ, 
ЩО ПОЧИНАЄТЕ 
/– ГЛУХНУТИ! ' 

Чикаго, Ьіл. Bcltone пові– 
домлж. І подаг. безплатну про– 
поапціїо задікалрпим, т в м. 
які чун)ть, але не розуміють 
слів. На базеаппл, впснла/ггь– 
ея абсолютно даром для кож
ного панменпінб неоператив
ний модель Beltone aid. 

Це не правдивий bearlnp 
aid, але Ви побачите, як ма
лесенька може бути ця допо
мога слуху. 

Даром можете .задержати 
для себе. Це важить менше як 
третина унції, все с. в однім 
частипі на поземі вуха. Не 
час жадного дротику від тіла 
ТО голови. 

ЦІ моделі г. дарлм. пишіть 
отже по Ваш тепер. Вислано 
вже тисячі, отже пишіть сьо
годні до 

Dept. 4673 
BET/TONE ELECTRONICS 

АШ W. Victoria Street 
?hlcago. 111. 60646 

С 0 Ю З І В Ц І ! 
ОСЕЛІ 
УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 
СОЮЗУ 
Найкращу місце 
тідпфеимвд і аакацШ 
т Кетекшиїьськтх горах 
біля м. КЕРПШЕООН, Н. JEL 

Залі9влайте місця 
аяшчяеу ви: 
КІМНАТИ - НА НЕЗРІВНЯНІШ 
вакдщіАіпій небут 
НА ооюзтщ 

Гірська природа, відновлені кімнати, до
машня кухня, 5 тепісовях кортів, відбв– 
ванкові площі, олімпійського розміру ба
сейн, мяогецькі 1 розвагаві Імпрези, sabk. 
м те вагатв япшп удопдиень. 

Дитячими Табір 
Діти у ашД 7-11 в, няні трнватжмеї 
ДЛЯ Д І В Ч А Т -

від 22 червня — до 18 лшгая 1974 р. 
для ХЛОПЦТВ -

гід 14 ляпня — 4 оергня 1974 р. 

Real Estate 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

ВУДИНОК, ВИЗНЕО, ЗЕМЛЮ 
звертайтеся До 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

98 - Second Aveaoo 
N-w York. N.Y. ТеІі.477-в4М 

Увага! Увага! 
ДОМОВЛАСНИКИ та 

С5УПЕРІНТЕНДЕНТИ. 
Добра нагода бути співласян– 
ком або власником 28 родин
ного будинку в Врухлнні — в 
добрій околиці, біля Проспект 

Парку. -
Тел. (212) 7в8-0в51 

Табір 
ХЛОПЦІ і ДІВЧАТА (12-18 p.p.) 

від 22-го червня до 8-го лшгая 1974 

Курси 
Українозпапетші 
від 4-го до 24-го СЕРПНЯ 1974 року 
Ім'я 
і прілниша 
Адреса 
Між Кергонкооном і летовнщамн Піо 
Норку, Нюарку — постійно курсує 
лімознна. 

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

крагнська Федеральна Кредитова Кооперативе 
„САМОПОМІЧ" 

В ДІТР0ИТІ 

На Всі Ваші 
фінансоЬі ПртресГи! 

К о р м и т е з Найниаючих Відсотків у Вашій Kpequmieuj 
7346 MICHIGAN AVENUE 

DETROIT, MICHIGAN 48210 
841-2390 

11838 JOS. CAMPAU AVENUE 
DETROIT, MICHIGAN 48212 

891-4100 

28792 RYAN ROAD 
WARREN, MICHIGAN 48092 

573-7074 і 

Ellenvffle, N.Y. 
Ha скору продаж 8 акра зем

лі, чудовий новий дім, 2 
спальні, гараж, умебльова
но, власних мусять скоро 
виїхати. 531,000. Другий дім 
з 1 акром землі, 528,000. 

Голосіться до нас. — 
Ми все готові. 

JANCEWYCZ-LEPCAN 
REALTORS ' 
(212) 849-6098 

Вечорами — 847-9075 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УИ(ЮЮЗУГ 

Funeral Directors 

Theodore WOLINNIN,tac. 
Директор ,– 

Похоронного Заведеная 
12S East 7th Strert 

NEW YORK, N.Y. 100И 
Tel.: GB 6-1487 

СОЛЩНА ОВСШУГА 

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

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORtgoQ 4-2688 

SINKOWSKY 
FUNERAX SERVICE 

8382 Boeton Rd. 
NEW YORK, N.Y. 10489 

Tel.: 888-2476 
Директор ИОСИФ 

СЕНКОВСЬКИИ 
Завідує влаштуваїшям яо– 
xopoitis я каплицях, поло
жених я кожнім районі 
м^яя. Похорони не міаі– 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
ATR CONDITIONED 

Займається Похоронами 
я стей-гі NEW JERSEY. 

Ціан пристуїші для всіх 
Обслуга чесна і найкраща. 
У вкладку смутку я родині, 
кличте, як я день, так І 

Я НОЧІ 

WILLIAM Р. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

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

mm 

TAP3AH, 4 . 7130. ДІТИ ДОБРАЛИСЯ ДО ВЕРХА 


