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25 КОНГРЕСМЕНІВ 
СПІВАВТОРАМИ РЕЗОЛЮЦІЇ 

В ОБОРОНІ МОРОЗА 
Вашяягтрн, — Конгрес

мен Роберт Роу з Ню Джер
зі, вніс резолюцію в Палаті 
Репрезентантів у справі 
ув'язненого у к р аїнського 
історика Валентина Мороза, 
співавторами якої є двад
цять чотири інші конгрес
мени з обох партій. 

Повідомляючи про це, Ко
мітет Оборони Валентина 
Мороза також вказав на ін
ші резолюції та виступ и в 
справі звільнення В. Мороза 
і математика Леоніда Плю
ща, які останніми днями 
були внесені в Конгресі 
ЗСА. Шсля кількох зустрі
чей з представниками Комі
тету Оборони Валентина 
Мороза, конгресмен Роу на
писав „листа до колег", в 
якому закликав своїх дру
зів - конгресменів приєдна
тись до його резолюції, чи
сло 1436, в якій висловлю
ється стурбованість життям 
Валентина Мороза і закли
кається до його звільнення 
з в'язниці. На цей лист по
зитивно відгукнулись 24 
конгресмени, які погодили
ся бути співавторами резо
люції. Ними є: Генрі Гел– 
стоскі і Чарлз Сандман з 
Нго Джерзі; Джонатон 
Бінгтем, Джеймс Генлі, 
Джек Кемп, Бенджамнн Ро– 
зентал, Самюел Страттон і 
Вілліям Волш з Ню Иорку; 
Роберт Рюбер, Лусісн Недзі, 
ДжеЙмс ОТера і Доналд 
Ріґл з ^Мічіґену; Вілліям 
Мяншел і Чарлз Мошер з 
Огайо; Роберт Ганреген і 
Морген Морфі з Ілліной; 
Майкел Геррінгтон і Джон 
Моуклі з Массачусетс; Баб 
Вергленд в Міннесотя; 
Джордж Браун з Каліфор
нії; Лол Сарбейяс з Мері– 
ленду; Сем Стейгер з Арі– 
зони; Ґас Ятрон з Пенсиль– 
ванії і 'Аятоніо Вон Пат з 
Ґуаму. 
- Комітет Оборони Вален

тина Мороза також повідо
мив, т о завдяки заходам 
місцевого відділу Українсь
кого Конгресового Коміте
ту Америки в Снракюз, Н. 

Українка взяла участь у Міжнародному 
Конгрес: Журналісток 

Валентин Мороз 

VL, конгресмен Вілліям 
Волш подав резолюцію чи
сло 1431, в якій закликає 
до звільнення двох україн
ських ув'язнених інтелекту
алістів, Мороза і Плюша. 
Конгресмен також опублі
кував листа від голови від
ділу д-ра С. Клюфаса в 
книзі Протоколів Конгресу. 

Резолюції на захист Ва
лентина Мороза також по
дали такі конгресмени: Пі
тер Родіно з Ню Джерзі і 
Джашуа Ейлберґ з Пен– 
сильванії (ч. 1430), Елла 
Грасо з Коннектикат (ч. 
1426), Генрі Гелстоскі з Ню 
Джерзі (ч. 14йв), Феряанд 
Сейят Джермейн з Ровд Ай– 
ленду (1433), Джоусеф Ми– 
ниш з Ню Джерзі (1432) і 
Гю Кері ц Ню Иорку (670). 
подаючи свою .резолюцію, 
конгресмен Кері зазначив, 
що „ці два хоробрі українці 
є серед багатьох відважних 
дисидентів у СССР, які тіль
ки хочуть-вберегіта свою.,нв^ 
ціональну ідентичність, рід
ну мову і свободу для роз
витку своєї культури — ті 
самі права, які ми в Амери
ці вважаємо, як самозрозу
мілі". 

Комітет Оборони Вален
тина Мороза, як відомо ут
римує постійне бюро у Ва
шингтоні. Це бюро тепер 
очолює Андрій Міхняк з 
Клівленду. Телефон бюра: 
(202) 726-6532. 

Амстердам, (СФУЖО). -
У днях 3-7 жовтня відбувся 
тут Конгрес Міжнародного 
Союзу Журналісток, який 
був зорганізований у 1964 р. 
у Парижі й гуртує профе
сійних журналісток із євро
пейських країн. Свій осідок 
мас у Брюсселі. Головним 
завданням Союзу є не тіль
ки гуртувати, але вишколю
вати журналісток, підвищу
вати їх кваліфікації, васві– 
тлювати різні світові проб
леми. Конгреси відбувають
ся що два роки й присвя
чені якійсь темі, яку учасни
ці опрацьовують на комі
сіях. Шостий Конгрес Союзу 
Журналісток обговорював 
консумпцію. 

Світова Федерація Україн
ських Жіночих Організацій 
(СФУЖО) отримала запро
шення на Конгрес, як вида
вець Бюлетеню „Українка у 
світі". Не бувши членом 
Союзу — могла вирядити 
свою представницю в ролі 
спостерігача і такою стала на 
запрошення СФУЖО — п-і 
Слава Стецько з Мюнхену. 
Прибувши на Конгрес, 3-го 
жовтня п-і Стецько найпер
ше вияснила, що вона ре
презентує Україну, а не СС
СР, як було помилково по
дано у списку. Потім працю– 

СОВеТСЬКІ КІДОРЕЖИСЕРИ-ЖИДИ 
ПОЧАЛИ ГОЛОДІВКУ . 

Ігор Ольшан!зський інформує про заходи 
в обороні українських політичних 

в'язн!в в Україні 

вала у двох комісіях — 2-гіЙ. 
(інформація) і 4-тій (куль
тура). Тут часто забирала 
голос, вияснюючи різницю 
між вільною, а керованою 
консумпцісю. як вона має 
місце в країнах поза заліз
ною заслоною. їй протиста
вились журналістки з євро
пейської комуністичної пре
си. Одначе Слава Стецькоі 
скоро знайшла союзниць по
серед журналісток іншого 
напрямку, які її становище 
підтримали. Ці розмови иро– 
довжувались під час обідів і 
в часі прогулянок, що їх 
влаштувало для журналіс
ток гостинне місто Амстер
дам. Зацікавлення було та
ке велике, що декілька жур
налісток провело з нею ін
терв'ю. Це були фінляндки, 
голляндки і чілійки, знов 
окремо її слово накрутили 
на лепту для радіо Швейца
рії французькою мовою. 

Загальне заінтересування 

Москва. — Якраз у час, 
коли у Сан Фраяціско почи
нається фільмовий фести
валь з участю СССР, два со– 
вєтські кінорежисери - жиди 
започаткували тут голодівку 
на знак протесту проти то– 

I го, що совєтськнй уряд не 
і дозволяє їм емігрувати до 
Ізраїля. На г о л о д о в и й 
страйк, що триватиме 11 
днів, вийшли Фелікс О Кан– 
дель, відомий як Фелікс Ка– 
мов, автор дитячої картон
ної серії, та Михаїл Суслов, 
кінематограф, який у мину
лому році на такому ж філь
мовому фестивалі у Сан 
Франціско здобув другу на
городу. До них приєднався, 
як інформує „Ню Иорк 
Тайме" з 17 жовтня, колиш
ній корепондент „Совєтської 
культури" Євгеній Барас, я– 
кнй також хотів би емігру
вати до Ізраїля. 

Советські жидівські науковці 
і подив викликали вишивки | передають наукові таємниці 
на одязі пані Слави. Свою | за кордон і відтак вимагають 
інформацію пію Україну во– і вніздних віз 
на доповнювала матеріалом j 
про переслідування україк-j 3 уваги на це, що бага– 

„всі докладні інформації" з 
обсягу своєї праці і дослідів 
до наукового інституту Вай– 
цмана в Ізраїлі і тим самим 
совстська влада не має нія
ких підстав більше затриму
вати його в СССР. 

Покищо невідомо, яка бу
де реакція совєтського уря
ду, бо науковець, який пе
редав іншій країні советські 
державні таємниці може бу
ти покараний або ув'язнен
ням, або навіть карою смер– 
ти за „зраду батьківщини". 
Ці жидівські советські нау
ковці, які. передають науко
ві таємниці за кордон, с ео– 
вєтськими громадянами і їх 
може судити совєтськнй суд 
згідно з совстськнм карним 
кодексом. 

За останніми повідомлен
нями з Москви, совстська по
ліція посилила пересліду
вання всіх тих жидів, зокре
ма науковців, які внесли за
яви на виїздні візи до Ізра
їля. 15 жовтня поліція пере
слухувала науковця Владн– 
міра Слспака, а також розпо
чала розшуки за фізиком 
Марком Азбелем. Щотижне
вий семінар совстських жи– 

ЕКЗЕКУТИВА УККА ВІДБУЛА ЧЕРГОВІ 
ЗБОРИ В НЮ ИОРКУ \ \ 

Ню Иорк, Н.И. (УККА) -
В суботу, 12-го жовтня, Ек– 
зекутива УККА відбула в 
Українському Інституті А– 
мерики чергові збори, в яких 
взяло участь двадцять сім 
осіб. Зборами провадив о. 
шамб. Мирослав Харина, З 
віцеятрезидент. а секретарю– І скористати 
вав ред. Ігнат Білинський. 

По відкрито зборів, при– 
явні вставанням з місць та 
хвилиною мовчанки вшану
вали пам'ять помершого бл. 
п. Архиспнскопа Івана Буч
на. 

З черги екзекутивний ди
ректор мгр Іван Базарко від
читав наспілу подяку Бла– 
женнішого Верховного Ар
хиспнскопа Кардинала Ио– 
сифа, за співчуття з приводі' 
смерти бл. п. Архиспнскопа 
Івана Бучна. 

людини в Україні. Він да
лі твердив, що ми не дома
гаємося, щоб українці виїж
джали тисячами з України, 
але щоб вони мали це пра
во на виїзд чи еміграцію з 
рідного краю, коля б хтось 
з них захотів з цього права 

вияснення. 

Конгрес знову проголосував припинити 
військову допомогу для Туреччини 

Вашингтон. -— Не зважа
ючи на перестороги, що пре
зидент Форд знову нало
жить вето, обидві Палати 
Конгресу проголосували не
гайно прштанятн військову 
допомогу для Туреччини, 
якщо Туреччина доставляти
ме будь-яку американську 
з б р о ю ДЛЯ СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ 
відділів на Кипрі. Резолю
цію Конгресу, проти якої ви
ступив також державний се
кретар Генрі Кіссінджер, 
переслано до - Білого Дому. 
Проголосована в середу кон
гресова резолюція містить 
такий самий додаток як і та, 
на яку минулого понеділка 
президент Форд наложив 
своє вето, а саме, щоб вся 
військова допомога для Ту– 

ських культурних діячів, що тьом жидівським науковцям дівських науковців, звільне– 
їх роздавала в шістьох евро– совстський уряд не дозволяє і них з праці, відбувся 13-го 
пейських мовах. Журналіст– на еміграцію з СССР," м”'в– жовтня в мешканні Віктора 
ки живо цікавились цим ма– і ляв, вони є втаємничені у за– І Брайловського після того, як 
те ріалом і діставали ще yesej секречені советські наукові і поліція замкнула мешкання 

і інші досліди, окремі науков– j Александра Воронела, де та– 
I ці застосували нову методу j кі семінарі досі відбувалися. 
J натиску на совстський ре– 17 жовтня розпочався суд 
і жнм. Бїохемік Александр над фізиком Віктором Поль– 
! Ґольдфарб, який хоче емі– І ським, якого обвинувачують 
і грувати до Ізраїля, повідо– w те, що він зумисно наїхав 
J мив формально совстський j автомобілем на пішохода ще реччини була припинена, аж 

поки Президент не докаже t 
Конгресові, що Туреччина j 
придержується амернкан– і 
ських законів відносно за-Ч 
кордонної допомоги, тобто 
не вживає американської 

Звіти членів Екзекутнвн 

Після відчнтання і прий
няття протоколу з поперед
ніх нарад І. Білияським, 
приступено до звітів екзеку
тивних урядовців УККА. 

Президент УККА проф. 
| д-р Лев Добрянський у сво– 

йому звіті порушив ряд про
блем, що відносяться до йо
го діяльности в столиці. 

1). Рух в обороні прав лю
дини в СССР і в Україні зро
стає в Америці з кожним 
днем та стає важливою про
блемою для президента Фор
да і Державного департа
менту. Факт, що сенатор Ген
рі М. Джексон звернувся з 
особистим закликом до Бре
жнєва в обороні Валентина 
Мороза, доказує, що Кон
грес ЗСА у своїй більшості 
бере' під увагу українські 
петиції та домагання в тій 
справі. Проф. Л Добрянсь
кий дальше закликає Відді
ли УККА та все українське 
громадянство продовжувати 

Генрі Няс!ндоер оптимістично оцінює 
свою поїздку на Близький Схд 

Вашингтон. — Державний і країна якого продукує один 
зброї для агресивних цілей, І секретар Генрі Кіссінджер, мільйон бочок нафти денно, 
та поки не буде „значного І п о в е р н у в ш и с ь у ВІВТОрок 15 І с о д н н м 3 т и х ' хто„ Т р о н н е 
поступу" у заходах розв'я– | високі ціни на цен продукт. 
зати конфлікт на Кипрі. А л е ї ж о в т н я ЗІ с в о с 1 п 0 1 3 ^ п о ; Хоч не опубліковано даних | оборонну акщю, повязуючп 
остання конгресова резолю– | країнах Близького Сходу, І пр0 зміст розмови Кіссінд-|и L ^ L ^ S ^ i ^ f ^ S ? ? 
ція також містить новий до-j висловив сподівання, що йо– 
даток, який дає президенто–; го поїздка була успішною 
ві Фордові право відложнтніі він знайшов повне зрозу– 
припинення військової допо–І міння до запропонованих 
могн для Туреччини аж до | мим справ, головно посту– 
10-го грудня, хіба що Ту– j пових переговорів між Ізра– 
реччняа перед тим реченцем І їлем і арабськими держава– 
почне доставляти амернкан– ми, які спільно в майбутньо– 
ську зброю своїм військовим му шукатимуть шляхів до 
з'єднанням на Кипрі. 

Відділи УНС Округи Вілкс Беррі 
зобов'язались виконати квоту 

ювілейної кампанії 

Під час "відвідин у „Свободі". Ігор Ольшанівськнй (зліва) 

. - в розмові з ред. М. Оосиовським. 

Джерзі Ситі. - Редакцію 
„Свободи" відвідав Ігор Оль– 
шанівський з Нюарку, який 
докладніше поінформував 
про свою та своєї дочки У лі
ти акцію в обороні українсь
ких політичних в'язнів в Ук
раїні, а. в першій мірі Вален
тина Мороза^ Ігор Ольшанів
ськнй вийшов з ініціативою 
збирання підписів під пети
цією в справі В. Мороза на 
терені'міста до' конгресмена 
Пітера Родіна з Ню Джерзі 
і ,у впсліді цієї його акції 
конгресмен Родіно вніс, як 
відомо, резолюцію Г. Рез. 
1356 11 вересня в справі Ва
лентина Мороза з вимогою 
до Уряду Америки зайняти 
становище до несправедли
вого арешту І засуду цього 
українського історика., Ігор 
Ольшанівськнй разом з адв. 
Нестором Олесницьким под
бали юакож про те, щоб в 
обороні Валентина Мороза 

виступив посадник міста 
Нюарку Кеннет Гібсон. У 
висліді цих заходів посад
ник Ґібсон вислав 7 жовтня 
протесного листа до совєт
ського амбасадора в ЗСА 
Анатоля Добриніна, вимага
ючи ,Твід імені українців– 
громадян міста і всіх грома
дян, яким дорогою є воля", 
щоб він довів до відома совє
тського уряду, що справа 
долі Валентина Мороза не є 
приватною, а публічною 
справою. Інформуючи про 
цей свій лист до А. Добрині
на, посадник Пбсон пише, 
що „копії листа я пересилаю 
до амбасадора СССР Анато: 

ля Добриніна, Джералда 
Форда, президента і до Дер
жавного департаменту З'єд
наних Стейтів. Я твердо під
тримую всі заходи в обороні 
Валентина Мороза і всіх ін
ших ув'язнених українських 
інтелектуалістів". 

Вілкс Беррі, Па. — В су
боту, 12 жовтня тут в залі 
УКЦеркви відбулися органі
заційні наради Вілкс-Берсь– 
кої Округи УНС, під час 
яких представники заступ
лених 8-х Відділів однодуш
но схвалили виконати на 
100 відсотків свою організа–, 
цінну квоту. -

Наради відкрив і ними 
проводив голова Округи мґр 
Роман Дяків, а молитву про
вів Мирон Юриста. Відкри
ваючи збори, голова згадав 
передчасну смерть голови 
282 Відділу та англомовну 
секретарку Округи покійну 
Мілдред Добрянську, пам– 
ять яких вшановано однохви 
линною мовчанкою. Відтак 
голова привітав присутніх 
представників Відділів та 
гостей, між ними голову су– 
сідної Лігай-Веллійської Ок
руги, головну радну пані 
Аяну Галас, та головного 
організатора УНС Степана 
Гавриша. 

Покликаний до слова Сте
пан Гавриш в першу чергу 
з'ясував ціль нарад, які від
буто у всіх Округах Амери
ки І Канади, а відтак інфор
мував про організаційний 
стан УНСоюзу, заторкуючн 
справу Української Будівлі 
та Боргових Зобов'язань. 
Порушуючи працю органі
заційного і фінансового від
ділів, головний організатор 
на фактах вказав, що зага
льна господарка УНСоюзу 
є стабільна, що впливи з 
членських вкладок посійно 
збільшуються, а тимсамнм і 
загальне майно УНС також 

повного замирення в цьому 
просторі. Останньою зупин
кою Кіссінджера перед по
воротом до Вашингтону був 
Альжир, де він зустрічався 
з президентом Альжиру Гу– 
арі Бумедісном з яким, як 

j і попередньо з королем Ма– 
Коли мовгі рокко Гуссаном, обговорю– 

в листопаді. Відділи УККА 

2). „Політика відпружен-ч 
на" дістає щораз більше 
противників, як „однобічна 
угода" без жадних більших 
концесій для Америки, з ви
їмком жидівської еміграції. 
Тому то наші аргументи про
ти „політики відпруженвя" 
передруковують різні аме
риканські організації та ма
сово вживають американські 
законодавці. Президент УК
КА, на прохання сенатора 
Фулбрайта, подав свої свід
чення в Комісії закордонних 
справ в справі політики де– 
танту. А коли ходить про 
американський консулат в 
Києві, проф. Добрянський 
сказав, що ми за встанов
лення американської амба– 
сядн в Києві, бо консулят не
має жадного дипломатично
го значення, як це мас ам– 
басада. Деякі високопостав
лені члени американського 
уряду твердять, що це „є пе
ремогою" Вашингтону, бо 
Москва довго не хотіла по
годитися на такий консулят 
в Києві, а хотіла його в Оде
сі, але американці вперто об
стоювали думку, що такий 
консулят може бути тільки 
в Києві, столиці України. 
Згідно з їх думкою, твердив 
проф. Добрянський, „це ті
льки початим" й американ
ська амабасада може бути 
встановлена в Києві. 

3) У зв'язку з великими 
проблемами президента Фор
да як домашнього, так і між
народного характеру, спра
ва евентуальної авдіг,нції 
представників УККА у пре
зидента Форда відложена на 
пізніший час. Вона може бу
ти приспішена в міру по
жвавлення нашої діяльнос
ти не тільки в обороні прав 

жера з Бумідієном, преса 
спираючись на заяву Кіссін– І повинні контактувати всіх 
джера. „що він був би зас– І сенаторів і конгресменів не 
кочений, якщо б продуценти І так в і м е н і о в о ї м- я к в М”И . 
нафти підвищили ціни н а і Ч^ 0 1 української громади, та людини в Україні, але та– 
своїй конференції в грудні | Домагатися, щоб амернкан– кож наша посилена участь 

' ські законодавці заявляли– в загально-американському 
ся в справі нищення прав | (Закінчення на crop. 8-ій) 

цього року зробила висно– і 
вок, що існує певна домов– 
леяість між Кіссінджером і і 
лідерами країн продуцентів | 
нафти. „Позитивна настано– j 
ва" арабських країн і Ізраї– J 
лю, яку Кіссінджер стрінув J 
в часі своєї поїздкиі каже І 
преса, дає підставу надіятн–! 
ся, що арабські країни і Із– | 
раїль шукатимуть в майбут 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

ДЕНЬ ПОДЯКИ БОГУ 
В ІРВШҐТОШ 

Ірвінттон. — Українська. 
баптистська церква в Ірвінґ– 

ньому мирного полягоджен– j тоні влаштовує в днях 26 і 
вав справу високої ціші на ня конфлікту і повного за– 27 жовтня ц.р. День Подяки 
нафту. Президент Бумедієн, мирення, тилі більше. 

збільшується. 
про стан організаційних здо
бутків за останних 9 місяців, 
то — за словами Степана Га
вриша — є деякі Округи, 
що вже майже виконали свої 
квоти на 100 відсотків і с 
надія, що ювілейний рік бу– Москва 
де закінчений рекордовим м о в щ о ї х п е р е в і в міністер остаточно вирішено справу 
числом — а саме УНС дійде І ^ с–^^ . . відвідин. Західні диплома

тичні кола вважають, що 

Бршнє'з зуотрнеть'ся з президентом 
Єгипту Садатом 

У впсліді роз– вох міністрів, на якій і було 

Єгипту 

Богу. Святочні промови ви
голошуватиме голова Всеук
раїнського Євангельсько -
Баптистського Братства пас
тор Олекса Р. Гарбуз юк. 
Свлточні Богослуження від
буватимуться: субота, 23-го 
жовтня год. 6:30 вечора т 
приміщенні церкви на 844 ., пплпп ,„^ ; , , .закордонних справ 

ДО V4.WV ЧЛеНШ. !ТИЧШ КОЛИ ИВЦЛчіІПГІЬ, ц и І / ч в „ о І Л М - а-ааагп в Тпоіит-глиі 
Пані Гарас склала подяку Ізмаїл Фамі з Андресм Гро– 

СПІЛЬНИЙ КОМуНІКЯТ СВІДЧИТЬ j . „ , Л , І „ О– ,VI л-птггпя т і ' 
присутнім делегатам 28 Ко– мнком у Москві, де він пере– т а к о ж Про покращання еги– і 1П"„ ' J'Vvn^^^i^ ш 
нвенції за піддержку у пере– бував з 4-денною візіггою, петсько-совстських відносин, і р 0 Д д і м д о м і „ 140 проспект 
виборі її на головну радну, І узгіднено, що генеральний які з огляду на деяку пере– і е в е ш о д е . год ^2-й відбу– 
п^ривітала всіх в імені Лігай–; секретар КПСС Леонід Бре– орієнтацію єгипетської зов-| д е т ь С я ' с п і л ь н я й ^ д . У к р а . 
Валлійської Округи та і н - , ж н с в відвідає в січні 1975 нішньої політики не були ос– Т н с ь к а баптистська церква в 
формувала про D організа– j р о к у Єгипет. Офіційний ко– j танньо найкращими. Прав– І р в і н ґ г о н і спонзорує радієві 
ційну працю і успіхи на по– І м у н ікат в тій справі був опу– дободібно візита Ізмаіля Фа– | п е р е д а Ч і HKj передаються 
сті секретаря 47 Відділу в блікований в совєтській пре-(мі в Москві мала за завдан– і К О Ж Н О Ї Н Є Д І Л І 0 ГОД, 3:45 по 

Vi піспя т л т як Ті. КПАЖНПП яя члягілнити напружену п Q л д н j 3 радіостанції 
IWA^'Z - AM хвиля 1380. 

сі після того, як Л. Брежнєв ня злагіднити 
Опісля була дискусія, в ВКЛЮЧився в розмову обнд– ситуацію, 

якій на запит відповідав і - . . і 
Джон Д/H -евдикть на Вотергойтськ!й Степан Гавриш. 

Заторкуючи діяльність Ок
ружних Комітетів, мгр Ро
ман Дяків поставив внесок 
для Екзекутнвн УНСоюзу. 
щоби була скликана конфе
ренція голів та представни
ків Округ ще до кінця біжу– 
чого року. Від так він запев
нив, що Округа доложить 
всіх зусиль щоби до кінця І Джон Дін У своєму свщчен– 
р. виконати квоту, а також бу гі 1 6 ж о в т н я ' ствердив, що 

судозіИ розправі 
Вашингтон. - На судовій 

розправі проти 5-ти колиш
ніх співпрацівників Рнчар– 
да Ніксона, колишній прав– 
нпй дорадник Білого Дому 

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА 
ЯРОСЛАВИ КШЛЛЬ 
І ЛІДП МАРТИЯЕЦЬ 

свідчення перед сенатською! 
Вотергейтськ,ю комісією лі-| Н ю П о р к „ Секція Дрг 
том 1П73-ГО року. День р а ш - , ж я я Лікарів при Українс'ь 
ше, тобто у вівторок. 15 жов– | к і м лікарськім Т-ві Північ– 
тня, адвокат Джона Ерліх– і ноТ А м ерикн - Відділ в Ню 
мана старався скласти на | Иорку організує в суботу, 
колишнього президента Нік– 26-го жовтня ц. р. о годин1 

дуть пороблені заходи, що
би не було ні одного Відділу 
в Окрузі, який не придбав 
би членів в ювілейному році. 
Побажанням успіхів і вит– 
рнвалости головному органі
заторові на новому пості за
кінчив наради голова Окру
ги і запросив всіх на пере
куску — гостину, пригото
вану секретаркою 282 Відді
лу паві Катериною Лукач. 

сона всю вину за спроби за
таїти Вотергейтську аферу чотирьох з них — Джон Ер– 

ліхман, Г.Р. Галдеман, Джон 
Мічелл і Роберт Мардіяя — 
були причетні до спроб за
таїти Вотергейтську аферу. 
Дін не висунув такого обви
нувачення тільки проти Ксн– 
нета Паркінсона. Заяви Ді– і кількакратно радив Р. Нік– 
на, який вважається голов– еонові оприлюднити всі фак– 
ним свідком прокуратури, ти, зв'язані з Вотергейтом, 
були майже повторенням то– але колишній президент цих 
го, ЩО він говорив під час йорад, нібито не послухав. 

7-ій вечором в залях Укра
їнського Інституту Америки 

Адвокат Вілліям Фрейтіс s (2 Схід 79-та вулиця) в Ню 
твердив, що Р. Ніксон „об– Иорку мистецьку виставку 

Ерліхмана і „бре– манював 
хав", щоб рятувати самого 
себе. Згідно з твердженням 
ць^го адвоката, Ерліхман 

картин, тканин і кераміки 
Ярослави Кіналь та керамі
ки Лідії Мартинець. В про
грамі; доповідь Ярослави 
Кіналь: „Мистецтво в що
денному житті" та ви с т у п 
терцеті' „Троянди" під ке
рівництвом Марії Фесьо. По 
програмі — товариська ве

чірка. Дохід з Імпрези при
значений на добродійні цілі, 

МИСТЕЦЬКІ АНСАМБЛІ 
З КАНАДИ ВИСТУПЛЯТЬ 

У ГАРТФОРДІ 
Гартфорд, Кони. — Укра

їнський Конгресовий Комі -
гет Америки — Відділ у 
Гартфорді, Конн., інформує, 
що в неділю, 20-го жовтня 
ц.р. о годині 4-й по полудні 
в Гартфорді виступатимуть 
мистецькі ансамблі з Кана
ди — хор "Україна" з Мон– 
греалю і студенти театраль
ної студії їм. І. Котляревсь
кого. Чистий дохід з концер
ту призначений на фонд о– 
йоронн дисидентів в Украї
ні 

ВЕЛИКИЙ 
ОПИШИ БАЗАР МЕНОР 

ДЖ5ТПОР КОЛЕДЖУ 
Дженкінтавн. - Сестри Ва– 

енліяпкн з Менор Джуніор 
коледжу повідомляють, що в 
суботу' і неділю, 26 і 27-го 
жовтня ц.р., від. год, 2-ї до 
10 вечора в приміщенні ко
леджу при 730 Факс Чейс 
роуд, відбуватиметься вели
кий осінній базар. В про
грамі: виграші, оригінальні 
емалії мистця К. Шонк-Ру– 
сича, продаж вишивок і ке
раміки по знижених цінах, 
живі рослини та квіти у ва– 
зонках та багато інших не
сподіванок. Для малих ді
тей — їзда верхом на ма
леньких кониках, гри і за– 
бави. В мистецькій частині 
виступлять студентки ко
леджу з українськими на
родними танцями. Буфет бу. 
де відкритий Ввесь час, а 
повні обіди можна буде за
мовити між гоД. 2 і 7-ю ве
чора. 

І 
' 
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Індивідуальна Зніцілтіпш 
Широко розгорнута акція в обороні українських полі

тичних в'язнів в усіх українських поселеннях виявила не
звичайну важливість індивідуальної ІНІЦІАТИВИ окремих 
осіб, які вирішили активно зареетуватн иа переслідуван
ня, арешти і засуди українських діячів в Україні і причи
нитися до змобілізування публічної опінії в їх обороні. 
Конкретні досягнення цих осіб на цьому відтинку показу
ють, -що фактично можна зробити і чого досягнути, коли с 
точно визначена мета і тверде бажання до цієї мети дійти. 

Як один з багатьох прикладів такої індивідуальної ус
пішної ініціативи в обороні українських політичних в'яз 
нів можуть послужити Ігор Ольшанівськпй та його 17-літ 
ня дочка Уліта, які розпочали таку акцію на терені міст. 
Нюарку і околиці влітку цього року, встановивши кон 
такти з сенаторами і конгресменами зі Стейгу Ню Джерзі 
З їх ІНІЦІАТИВИ були переведені збирання підписів під не 
тиціями, що були поручені відтак сенаторам і конгресме 
нам. Вислідом цих заходів була резолкція конгресмені 
Пітера Родіно у Палаті репрезентантів у справі Валентин: 
Мороза з вимогою до Уряду зайняти становите щодо цьо 
го. Дещо раніше у Сенаті, у висліді індивідуальної ініція 
тнви Тараса Шмагали та Андрія Міхняка з Клівленду. О 
гайо, сенатор Роберт Тефт вніс резолюцію в обороні Ва 
лентнна Мороза, яку відтак підтримали інші сенатори. 

Контакти з сенаторами і конгресменами громадян і 
опісля відповідні заходи цих сенаторів та конгресменів не 
форумі Конгресу зумовили те, що Державшій депарга 
мент мусів уточнити своє становище до справ і проблем 
які безпосередньо цікавлять нас і заторкують ділянку аме 
рихаясько - совєтськнх відносин. Це становище порядком 
інформації Державний департамент надсилає тепер всіх 
тям, хто підносить питання порушення основних прав лю
дини в СССР. 

Українці у всіх країнах свого поселення повннн 
продовжувати таку ініціятиву, втримуючи зв'язки з чле 
нами Конгресу, парляментів, реагуючи на статті в іншо
мовній пресі, на радіоавднції і коментарі у телебаченні 
Відтинок оборони прав українського народу не є якоюс: 
особливою сфорою специфічнігх організацій, яолітичнж 
партій, центральних установ, а кожного українського гре 
мадянина, де він не проживав би і яку суспільну .лозицік 
не займав би. 

КИР ЙОСИФА 
В И С О Ш П Р Е О С В Я І І Ц З Н Н Ш І И М М И Т Р О П О Л И Т А М І 
А Р Х И Є П И С К О П А М , П Р Е О С В Я Щ Е Н Н И М Є П И С К О П А М , 
ВСЕЮВІТЛШІОМУ ДУХОВЕНСТВУ, МОНАЛІЕСТВУ, 

ДОРОГИМ В ХРИСТІ БРАТАМ І СЕСТРАМ 
МИР І БЛАГОСЛОВЕННЯ! 

Важлива реформа 
Президент Джералд Форд у вівторок, 15-го жовтня 

підписав закон, що його вважають найважливішою рефор 
мою методів фінансування передвиборчих кампаній в іс 
торії Америки. Закон встановляє, що відтепер президент 
ські вибори та частинно правиборчі кампанії будуть фі 
нансовані публічними фондами, а також встановляє верхи 
межі на суми, які можуть бути видані кандидатами на пре 
зидента, вїцепрезидента, сенаторів і конгресменів, як . 
визначує верхні межі на приватні пожертви для всіх ти: 
кандидатів. І хоча закон мас деякі недоліки, то все одн: 
запевняє, що жадна корпорацій, робітнича спілка чи при 
ватна особа не матиме „надмірного впливу" на кандиДа 
та. Таким чином можна надіятися, що вже більш не пов
торяться такі надужиття, які вийшли на світло денне після 
виборів 1972-го року, коли показалося, що кандидати обох 
головних партій на різні федеральні пости одержували не
легальні пожертви з різних джерел. Згідно з нововстанов 
леннм законом, жадна особа не могтиме пожертвувати 
більше ніж 1,000 долярів для кандидата під час правибо– 
г)ів і 1,000 долярів підчас загальних виборів. Організації 
могтимуть жертвувати тільки по 5,000 долярів для кожно– 
ҐО кандидата. Під час загальнігх виборів кандидати двох 
головних партій на пост президента не мусітимуть звер
татися за фінансовою підтримкою до приватних джерел, 
бо обидва одержать від федерального уряду по 20 мільйо
нів долярів на ведення передвиборчих кампаній. Навіть 
правиборчі президентські кампанії будуть частинно фінан
совані публічними фондами. Це публічне фінансування 
виборчих і частинно правиборчих президентських кампа
ній не буде тягарем для пересічного американця, бо тільки 
один доляр з федерального податку кожного платника бу
де призначений для цього виборчого фонду. 

Отже, підписаний президентом Фордом закон справді 
можна назвати найважливішою досі реформою методів фі
нансування передвиборчих кампаній. Жаль, що спільна 

ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО ^ ^ Г Д Г Г в Г – 
рковну утварь. А водночас 
бажав особисто і на місці 
приглянутись їхньому жит
тю і биттю, вислухати їхніх 
жалів і болів та допомогти 
їм в їхніх труднощах. Між
народний Євхаристійний Ко
нгрес в Монтреалі 1910 р. 
був дуже відповідною Лаго
дою до таких відвідия.3ван-
ня французької і англійської 
мов не то що не робили пе
репон, але були дуже допо
міжні. По Конгресі Митро
полит відбув довгі подорожі 
в Канаді і З'единених Дер
жавах Америки, злагіднив 
відносини з латинським ду
ховенством і підготовив там 
утворення українського єпи
скопства. Це доповнили по
дорожі в 1920 р. до країн 
Південної Америки, зокрема 
Аргентини і Бразилії. 

Світова війна 1914 p., цар
ська тюрма, спинила цей 
всесвітній розмах апостоль– 
ства Митрополита. Нераз 
приходили йому на думку 
слова Псальмопівця: „Я го
товий на рани і болізнь моя 
завжди перед мною" (Пс.37) 
та „Скинь на Господа пе
чаль твою і він тебе прокор– 
мить і не дасть праведникові 
чпхгп-ятпся ня вік" (Tic. 54). 
Освободженнй в часі рево
люції, на волі, він сен час 
взявся продовжувати працю 
з'сдинення Синодами на Ук
раїні і в" Росії в Петербурзі. 
Вернувши до Австрії він ос– 
оободив наших збігців в Ґмі– 
нді, а приїхавши до Львова 
упорядкував розхитану вій
ною адміністрацію Митропо
лії. 

На короткий час наступає 
відродження української де– 
ржавности та проголошення 
незалежности і соборносте 
України, але наїзди військ 
польських, німецьких - гітле
рівських і большевиць к и X 
спричинили розвал Самості
йної України. Вони підкоси
ли його завжди слабе здо– 
ровля і недуга звалила його 
на ложе болізні і смерти. 

Здасться, що не було в йо
го многогранній діяльності 
на– церковному, громадсько
му, політичному І культур
ному, та науковому житті 
ділянки, до розвитку ЯКОЇ 
ІІ.-.їгр. ,Аіідрей не придожив 

Серед нашого лихоліття, 
важких часів, переслідувань, 
страждань і терпінь Церкви 
і Народу, виринають перед 
очима нашої душі хвн.– -шін 
і літа, річниці і ювілеї — 
спомини, які пригадують 
нам великі подвиги і герой
ські діла велетнів духа ми
ну, нх літ, щоб не унизати 
і нам, їх потом нам та нас– 
лідникам, не попадати в зне
віру, але набирати бодрості, 
витривалості й відваги в не
сенні хрестів і в дальших 
змаганнях за кращу долю. 

Такими були недавно 500-
річчя смерти Кард. Виссарі– 
она з Флорентійської Унії, 
товариша Кард. Митр. Іси– 
дора, 375-річчя Берестейсь
кої' Унії, 350-річчя мученн– 
чої смерти св. Иосафата. І 
ось 1-го листопада — це най
світліша пам'ять відновлен
ая і проголошення незалеж
ної Української Держави пі
сля її упадку перед століт 
гями та пам'ять про всіх тих. 
що полягли за її в о л ю. 
Справді переломова історич
на подія. Водночас 1-ий лис
топад цього року — то 30-
ліття смерти Сл. Б. Андрея. 
Митрополита Київського і 
Галицького. Велетень в зма 
ганнях за єдність Церков і 
за державність Українсько 
го Народу, геНій і яайвизна 
чніша постать вашого столі 
гтя, що в неменш лютих ча 
:ах як теперішні, звиш 4С 
років вміло, славно, жертзе 
ІНО і свято кермував нашок 
Церквою і нашим Народом. 

Від дитячих літ його ду 
ліа зверталася до Бога в щи 
рій молитві і духовних пра 
ктнках, у св. Сповідях і При 
частях. Як студент він вия 
айв бажання ПОСВЯТИТИСІ 
-уховному і монашому жит
тю. Не зважаючи на свою 
зажку недугу легенів, він н. 
на хвилину не тратив наді/ 
і не вагався у своїх постано– 
зах щодо священетва– Най
перше він дав приклад ж 
Галицькій землі спольще– 
ним боярським і шляхетсь
ким родам повороту до тра 
днцій предків - дідів. Вчиту
ючись в історію свого роді 
і народу, він бачив своїх пре
дків на митрополичому і с– 
пископських престолах та на 
високих, провідних світських 
сгаиовнщах.Та, на жаль, всг. 
наша провідна боярська і 
шляхетська верства споль– 
щилась або змосковщилась 
а народ лишився без інтелі 
ґентного проводу .Тому й по
ворот Сл. Б. Андрея до сво
го народу — це великий і 
переломовий крок в новіт
ній нашій історії. 

Як місіонар - василіянин, 
провідник і редактор „Місі– 
онаря", він взявся до двиг– 
нення простолюддя на релі
гійному і національному по
лі — під оглядом моралі й 
освіти. Цю акцію він розви
нув ще інтенсивніше як Ста– 

і поучував його, проповіду
вав, сповідав і причащав їх, 
усував надужиття і непоря– 
дки. Його візитації розбур
хали спокійне плесо і роз
буджували свідомість в на
роді. До нього мав доступ 
кожний духовний і кожний 
вірний, шукаючи поради та 
помочі. Тому то народ всю
ди витав його величаво і 
вдячно та з одушевленням. 
Його політичні виступи в о– 
бороні українського народу 
перед цісарем у Відні, в Па
латі Панів і на Соймі у 
Львові значно скріпили ук
раїнське політичне станови
ще. 

Призбиравши різнородно– 
го старовинного матеріялу 
нашої культури: наших риз, 
ікон, книг, актів, він осяу– 
зав Національний Музей, що 
JBO,'M надбанням мав збуд
жувати, воскрешати і підде
ржувати українську держав
ницьку традицію. Забута по
дорож до Св. Землі теж по
глибила Христову віру в на
роді. Створення Богословсь
кої Академії піднесло висо
ко образування духовенст 
за. Піднесення монашого ду– 
іа матеріальним внвінуванг 
дям монастирів Василіян і 
Заснліянок, відновле н н я 
Іравил з Печорської Лаври 
^тудптів і Сгудиток, скріп– 
іння сестер Служебниць, ос 
нування східньої віткн Реде– 
.шторнсіів, Иосифкок, Ми
роносиць, Иссафаток, Прес– 
зятої Родини й ін. звершене 
киття в нашій Церкві наби
рало великої сили і розмаху, 
Іародна лічниця, опіка си

ріт, Сільський Господар,,nor 
ннрення шкільництва, біблі–. 
)теки і малярства, іконогра– 
рії — це все ділянки,, яких 
іотнкалася цілюща рука 
хїитрополнга. 

Він затісннв зв'язки з Ве– 
иікою Україною, куди їздив 
ік молодий студент, а пізні– 
пе як Митрополит., При тій 
нагоді відвідав в ін і Москву ^ і С 8 0 С г цілющої руки. На– 
і Петербург та й зібрав і ут 
зорив православну-католи 

комісія обох Палат Конгресу, яка виготовила цей комлро 
місовий законопроект, відкинула пропозицію Сенату, щоб І ннславівськнй єпископ і опі– 
лередвиборчі кампанії кандидатів до Конгресу також були j сла як Київсько-Галицький 
фінансовані публічними фондами. Але цей недолік, як і Митрополит. Він відвідував 
деякі інші, можна буде усунути в майбутньому. Головним | парохії, безпосередньо стрі– 
є те, що вже зроблено великий і важливий крок вперед. ' чався з народом, розмовляв 

Ш , ; 

льку Церкву. А на Синоді 
-і Петербурзі 1917 р. оснував 
російський православний-ка– 
голицькнй Екзархат під про
водом о. Леоніда Фйодорова, 
Зтуднта. Його змагання і 
Велеградські З'їди та унійні 
змагання в Росії, а так само 
ініціатива прн помочі о. Бе
недиктинця Бодуена й ін
ших розмов з Кард. Мерсіс 
і з англіканами в Малін, да
ли початок і основу екуме
нізмові П-го Ватиканського 
Собору. Своїм далекосяглнм 
умом і щирою любов'ю до 
православних і англікан, він 
вказав напрям на майбутнє. 
Обороною православних це
рков в Польщі перед злочи
нним зруйнуванням дав він 
цьому найкращий доказ. 

Та не тільки Церква на 
Україні і в Росії тривожила 
його душу! Він глядів да
леко ширше поза європей
ські кордони, його непокої
ла доля наших вірних в А– 
мернці, полншешгх самим 
собі. Тому він став посилати 

віть, серед катастроф і роз 
валу, він зберігав рівновагу 
духа і глядів тверезо в май
бутнє. Він зробив все, навіть 
в неможливих умови пах, що 
можна було ще зробити і ря
тувати. Створення Екзарха
тів-:-то його останній вели
кий твір. 

Безперервна довголі т н я 
недуга, всякі клопоти і гри
зоти тернистого шляху не 
прибивали його, але навпа
ки скріплювали його віру, 
побожність і святість. Моли
тва ніколи не сходила з йо
го уст. 1-го листопада 1944 
року (біля 14-год.) прийшла 
смерть і закінчила це святе 
і ̂ творче життя на землі. 

Та після смерти розпочи
нається ще світліший період. 
На вид святосте життя вско– 
рі.піднято думку канонізації 
і. зачислення Митр. Андрея 
до. лику святих. Вона вик
ликала як стій сильний від
гомін на Україні і на посе
леннях. Молитва за його 
прославу, про поміч в потре
бах і чуда в уздоровленнях 
(Закінчення на crop. 3-ій) 

Голоси rurazie 
ПРО ОДНУ СПРАВУ 

Нову рубрику „Голоси 
читачів" у „Свободі" треба 
щиро вітати як дальший 
позитивний крок. До цього 
треба додати, що властивіс
тю такої рубрики є і те, що 
воно дає змогу читачам ви
слухати і голос читача на 
„Голоси читачів". Тому ви
користовую цю нагоду, щоб 
відповісти на „одну" із 
„двох справ", заторкнутих 
пані Оксаною Керч. 

Треба тут поробити деякі 
поправки відносно помил
кових тверджень, що, бу
цімто, агенція' Ковбаснюк 
закликає своїх клієнтів - ту
ристів на „з'їзди" і тем дає 
почин до творення „грома
ди в громаді" та що ця 
агенція переводила такі 
„з'-їзда" вже минулого та 
цього року. Для ясносте 
треба зазначити, що такі 
„з'їзди" переводяться вже 
від 19S2-ro року та що во
ни були започатковані не 
Цією агенцією, але її клі
єнтами, які їздили під її ке
рівництвом на Україну та 
виявили бажання зустріну
тися знову зі своїми спів– 
подорожниками. 

Це ж цілком природно, 
що люди, які п р о в е л и 
спільно два чи три тижні 
разом в дорозі, бажають зу
стрінутись, поділитися вра
женнями, переживаннями 
та споминами і обмінятися 
думками про досвіди тощо. 
Нікому і в голову не при
ходить, що тут т в о р я т ь 
якийсь виключний клісб, 
якесь „громада в громаді". 
Отже, аж ніяк не можна пі
дозрівати, що справа тільки 
„на вигляд невинна", бо во– 
вона таки справді невинна. 

І Кардашинець 
Рутерфорд, Н. Дж. 
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ДЛЯ ТОЧНОСТІ! 

У „Свободі" ч. 16S, на 
першій сторінці поміщене 
повідомлення, що в Чнкаго 
й МІннеаполісі відбулися 
Збори УНС. У статті читає
мо.:. „Під час нарад (у Чи
каго) відносно мало ' уваги 
віддано організаційним про
блемам, натомість було ба
гато мовн про 28-му Кон
венцію та виявлені неточ
ності в обліку виборчих го
лосів, що довело до переоб
ліку"... 

В імені Окружного Комі
тету УНС в Чикаго хочемо 
спростувати, що на згада
них зборах взагалі не пору
шувано організаційних про
блем. Одинокою справою 
нарад були вибори 28-ої 
Конвенції та їх перелік. Це 
дуже важлива і неприємна 
для нас усіх справа і поки 
вона не буде належно пола
годжена, тяжко 'говорити 
про дальшу нормальну ор
ганізаційну працю для 
УНС. 

За О.У. УНС 
Михайло Ольшапський 
Ромни Припхай 
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ПРО НОВІ ВИДАННЯ 
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ГАЛИЧЕМ ГРИМ И Т Ь, 
Історична повість з кня
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Всеволод Кармазин-Каковськнй 

КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКУ 
ІКОНУ 

У шостому розділі — „Го
лосині типи галицької ікони' 
— автбр звертас увагу чи
тача на те, що до середині'. 
ХУП сторіччя серед ікок 
Богоматері переважав май
же виключно тип Одігітрії, 
з фронтально поставленою 
дівпостаттю Богоматері :-
малим Ісусом на лівій руці. 
Автор наводить кілька чудо
вих взірців цих творів вели
кої школи і досконалого ма
йстерства; Між ними — іко– 
яа Богоматері з Фльорннки 
яа Лемкіящині (Сяніцькнй 
музей) в еліптігчній авреолі 
з чотирма ріжками, яка пе
рекликається з подібною 
фрескою малярів-русинів у 
каплиці св. Хреста в катедрі 
Вавельського замку в Кра
кові з 1470 р. Автор описус 
теж типи ікон з Гсусом Хрн– 
стом. Серед них — монумен
тальна, добре зрівноважена 

постать Хрнста-Учителя з 
VhuiHKa на зах. Лемківщнні, 
тдлі зображення ,,Христа в 
:лаві", на престолі в оваль– 
лій авреолі, трактована сво– 
.рідно в порівнянні з інтер– 
лретаціямя цієї теми в Мак
сима Грека і Андрія Руб– 
льова. Ще іншим типом с 
„Нерукотворний образ", з 
обличчям Христа на виши
ваній пелені, яку підтриму
ють двоє архангелів. 

Автор високо оцінює рит
мічну співгру і згармонізу– 
вання цілосте ряду апосто
лів із старого іконостасу в 
Рогатині. Тут апостоли зоб
ражені парами, а у виразі 
їх облич і грі рук виражене 
щось глибоко психологічне; 
ми б додали, що там вислов
лено .мікельанджелівське 
змагання до величносте ма
льовничо-рухливих форм 
(думка автора, вислів наш). 

Цікаво заналізовано ви– 
ображення популярних на 
західних землях України 
святих — Мнхаїла і Юрія, 
Дмитра і Микиту, у відповід
ному убранні і оточенні. Ба
гато варіантів зображення 
мають ікони св. Миколая і 
Параскевн, римської і „сер– 
бині", мощі якої 1641 р. пе
ренесено до міста ЯссИв Ру
мунії. Великі розмірами і 
складні тематично були іко
ни „Христових страстей" і 
„Страшного суду", в остан
ню ікону малярі широко 
вносили сучасні мотиви ти
пажу і фолкльорних еле
ментів. 

Візантійський стиль роз
вивався в.багатьох школах: 
грецькій, болгарській, серб
ській, румунській, галиць
кій та московській. Ці шко
ли, об'єднані одним обря
дом, часто співпрацювали і 
взаємно на себе впливали. 
Одночасно галицька школа 
іконопису за часів готики, 
ренесансу і барокка мала і 
західні впливи. 

В розділі УП — „Ікона 
ХУІІ-ХУШ ст." - вага ук
раїнського мистецтва вна
слідок розвитку нової укра
їнської військової сили — 
козацтва — зосереджується 
8 Східній Україні. І соціяль– 

на, і національна боротьба 
набуває форми релігійної 
боротьби православ'я з аг
ресивним польським католи
цизмом. Ставши майже ас
кетичним формалізмом, ві
зантійських стиль у маляр
стві перетворюється на бли
жчі до природи і життя фо
рми ренесаиоу, барокко, 
кляснцизму та реалізму. По
руч з іконографією, розви
вається портрет, виникають 
малярські цехи і школи, які 
витворюють своєрідно на
родницький тип ікон. 

Синтеза мистецтв — архі
тектури, скульптури, маляр
ства та декоративного мис
тецтва — реалізусться в ПИ
ШНИХ іконостасах. Автор на
водить перелік найцінніших 
з мистецького погляду іко
ностасів, зупиняється на 
аналізі їх, на іконах Покро– 
ви-Богоматері. В другій по
ловині ХУЛІ сторіччя мис
тецтво ікон поступово зане
падає, але ще рс^ходіггься 
по ярмарках і прощах та 
служить для прикрашуван
ня селянських хат. 

У розділі УПІ — „Ікона 
лемківська і закарпатська" 
- автор визнає лемківську 
ікону за приналежну до га : 

лицької школи малярства, 
Відсутність охорони в ПІВІ 

денній Польщі після війни 
привела до того, що з 514 
церков, за самими польськи
ми джерелами, було знище
на; 164 церкви, з яких 101 
належала до категорії „па
м'яток архітектури". Щойно 
1956 і 1962 р. польський ур
яд видав різні закони про 
гйеорону мистецьких творів 
та почав карати за крадіж 
ікон з опущених церков. 

Автор перелічує найваж
ливіші музеї та складниці 
українських Ікон у Польщі: 
В Перемишлі (понад 300 
ікон), в Сяяоку (понад 500), 
у і тому ж Сяноку в іншому 
музеї (250 ікон), у Ланцуті 
(800 ікон), у Кракові (по
над 200 ікон), та ще в Ряше– 
ві,; Новому Санчі і в склад
ниці в Бсчу. Тепер Польща 
влаштовує виставки найкра
щих ікон, студіює їх, ал”е 
більшість польських мистец
твознавців намагається віді
рвати ікони від українського 
загально-національяого гру
нту, особливо лемківську. 

Щодо закарпатського ма
лярства, то автор стверджує, 
що воно зібране і дослідже
не дуже нерівномірно і що 
саму ікону цілком ще не 
охоплено. Найцінніша сту
дія на цю тему належить 
Володимирові Залозецькому 

ще з 1925 року. Одним з 
кращих творів закарпатсько
го малярства автор вважає 
ікону Богоматері з села Із– 
кн, на північ від Мукачева. 
Тут Богоматір тримає в пра
вій руці гілку бузка. В за
карпатській іконі відчуває
ться намагання внеловлю– 
ватнея головно лінійними 
засобами і трактувати ікону, 
з погляду формального, ві
льно. 

Зробивша досить доклад
ний перегляд змісту праці, 
робимо такі висновки: 

1. Сам факт створення і 
видання першої в історії ук
раїнського мистецтва ціль
но і синтетично задуманої 
монографії, присвяченої темі 
української ікони ХІІ-ХУШ 
століть, становить достойну 
уваги подію. 

2. Автор переміг багато 
труднощів, зв'язаних з роз
порошеністю об'єктів дослі
дження — цінних з мистець
кого погляду ікон — і зумів 
у зосередженому і доступно
му для всіх викладі зробити 
помітний внесок до скарбни
ці не тільки українського, а 
й всеслов'янського і світово
го .мистецтва. 0 

3. Свою працю про украї
нську ікону автор добре до
кументував, обґрунтував і 

Над цією рецензією пови
нен би стояти такий заго
ловок : 

Дві повісти про князя 
Ярослава Осьмомисла 
бо в дійсності ми мусимо 
тут згадувати і повість Оси– 
па Назарука з 1918 року, 
яка називалася „Князь 
Ярослав Осьмомисл", і яка 
появилася була у Львові на 
411 сторінках у Видавниц
тві „Просвіти" з ВІНЬЄТОК) 
славного Олекси НовакІв– 
ського. Чому згадуємо і по
вість Назарука, читач поба
чить пізніше. 

З того, що написане на 
сорочці обкладинки, вигля
дало б, що і Видавництво і 
автор не знали, що існує 
повість Назарука, бо там 
надруковано, що „багато 
мужніх постатей і чимало 
незвичайно цікавих подій 
з княжої доби є забутими 
В' нашій художній літерату
рі. Тому слід привітати но
ву історичну повість „Над 
Галичем гримить", яка на– 
світлює один із періодів 
княжої доби Галицької Во– 
лосги.й збагачує українсь
ку літературу історичного 
жанру". 

-Коли ми почали. читати 
нову повість С. М. Фостуна, 
то зараз пригадали собі по
вість свого усусуського то
вариша О. Назарука, який 
писав свій твір таки між 
Усусусів під час Першої сві
тової війни. 

ФостуН зачинає свою по
вість тоді, коли князь Яро
слав Осьмомисл мав ЗО ро
ків і роздумував про своє 
життя в своєму саду та чи
тав твір Іоанна Дамаскина. 
І от тоді „якось несподіва
но спитала Його улюблена 
донечка Оленка: 

— Що таке щастя, тат
ку?" 

Мояша б сумніватися, як 
могла молоденька Оленка 
поставити такий запит ба
тькові, який „робив щасли
вими других, але сам щастя 
не, зазнав". Оленка може 
не знала того, що ії батько 
„не любив своєї дружннв 
Ольги зі Суздаля", і тому 
„не знав, що означає ро–. 
динне щастя". Запит Олен– 
чи був „несподіваний" і ні
чим не вмотивований. 

Та оцей її запит стає зро
зумілий тому читачеві, який 
знає твір Назарука, в яко
му такий самий запит ста
вить внук Ярослава Осьмо
мисла, спи його Найстаршої 
доні, цієї самої Оленки, 
дружини славного Ігоря 
Святославича — героя 
„Слова о полку Ігоревім". 
Цей внук, п'ятнадцятиріч– 
янй Володимир Ігоревая, 
питався свого дідуня, буду
чи в нього в гостині, чому 
т^дусь дуже скоро постарів
ши. Ярослав відповів: 

— Бо я не мав щастя в 
житті. 

— А що се таке щастя, 
.— запитав Володимир Іго– 
ревич. 

В творі Назарука ця сце
на вмотивована й не штуч
на. 

Та погляньмо загальніше 
на ці дві повісті про князя 
Ярослава Осьмомисла. 

Назаруків твір мас 411 
сторінок, вш складається з 
двох частин, в першій вне– 
тупас ще Ярославів батько 
князь Володимнрко, який 

вмирає в 1153 рощ після 
одруження свого сина оди
нака. В дальших „главах1' 
першої частиня Цазарук 
пише про те, як молодий 
князь гостить у сеф бояр 
та аж в трьох „гла,вах" пи
ше про війну за ,JQQpqpHHy 
Волость". У другій -.читані 
(ст. 197-411) авіор, пише 
про найважливішу nqдію в 

чудово з погляди' друкарсь
кої техніки видав. 

4. В цій праці системати
зовано і захоплююче цікаво 
подано багато нових (ракгш 
— малознаних і зовсім ще 
ніде не опублікованих ікон, 
репродукції яких коротко і 
змістовно пояснено в тексті. 

5. Найголовніше те, що 
автор у своїй праці показав, 
з якою геніяльно творчою 
силою візантійські схеми 
перетворено в перейняті ук
раїнським духом образи, 
об'єднані своєрідним мальо
вничим стилем і позначені 
естетяко-вітальною живою 
ЛЮДЯНІСТЮ. j 

6. Цією працею автор до
вів, що мистецька спадщина 
українського народу з ХП– 
ХУШ віків, у галузі іконо
пису, становить внеоковар– 
тісну історичну базу для 
творчого розвитку сучасного 
українського малярства. 

(Кінець) 

житті князя Ярослава —г 
про його любов з боярівною 
Настасею, вставляючи один 
розділ про пригоди,; Мирос
лава К р у ш и н и на,,Бли
зькому й Д а л е к о м у Схо
ді,, під час того, іяк̂  його 
товариш юних літ^,,,хнязь 
Ярослав, вислав був його з 
посольством до кВізантії. 
„Глава" ця не дуже ро, пот
рібна в розвитку сюжету, 
він мав тільки запізнати 
галицького князя з, філосо
фією Будди. Осьмомисл не 
захоплювався буддизмом, 
але вище ставив християнс
тво, яке „також гр'ворігть 
про терпіння, але лікує йо
го, а не убиває разом з жит
тям. А що за різниця/В тім, 
знаю добре, бо я рам - уби
вав життя з гамети, .зд Нас– 
тасю і сам лічив ,;(лікував 
— Л. Л.) терпіння^но 

Фосгунова повість'має 22 
розділи. Вона зачинається 
тоді, коли князя „молодість 
пройглйа в походаху турбо
тах і державних клопотах. 
Робив щасливими а .других, 
але сам щастя яе-іоазнав". 
Автор вже на 7"ій'.'СТорінці 
пише, що нарід, любив кня
зя, бо вія заступався за бі
дних, не дозволяв'кривдити 
смердів (— свобідвлюе селян 
— Л. Л.), полегшував жит
тя закупам і рабаж,і'й!акого 
доброго й мудрого князя 
Галицька Волость оце^не ма
ла. Величали князя”у церк
вах і молилися за нього ка– 
лагури (монахи) в'-манасти– 
рях". Та оцю готову'харак
теристику князя вййіравдус 
зараз автор оповіданням 
про те, як князь вирішив 
справу спору боярина Яри– 
ловнча з боярином1 Ведме
дем. 

Другий і четверЖий роз
діл (всього 32 сторінки) 
Фостун призначив на по
сольство з Галича до німе
цького князя Зігфріда, зва
ного Чорним, якийі був ва– 
салем ляцького короля Бо– 
леслава Кучерявого.' (Мя 
бачили, що в Наза^ка бу
ло посольство на tttbj, яке 
не багато мало іц'язку з 
фабулою; те саме'" і чз по
сольством до цього німець
кого „хрестоносця"' князя 
Зігфріда, який мечеЙЧ вог
нем винищував лятйннів і 
жмудинів під гаслом йавер– 
таяня на християнство. — 
Так твориться імперія, - ка
зав грек Іпоколон -'чйеи га
лицького посольства;' Цьому 
Зігфрідові присвячені ще 
зторінкн 91-99). 

Вже в третьому розділі 
Фостун показує; як зачала
ся любовна історія ^м,їж кня
зем Ярославом і 'і^істасею 
Чагрівною. Ця сцена,.на по
ляні в лісі нагадує., повість– 
Назарука, яку Фосігун му
сів читати. Князь „ стрінув 
дівчину в лісі, яка, .предста
вилася йому як r 'jrlacracH 
Чагрівна, а він дліі.веї був 
теребовельським б о яри– 
ном. І так було т^с довго, 
поки їх „не відкрили звіду– 
нн княгині", а тако)к,) бра
ти Настасі. .” , 

і , . 

Кінь князя був голодний 
і хотів пити. Настася. бажа
ла накормити і „теребовель– 
ського" боярина і лрпнесла 
з дому харчі. У Фостуна: 

— Я так спішиласяу що й 
не прихопила багато," — за
щебетала вона, простелюю– 
чи хустину, на янулоклала 
великий шматок хліба, сир, 
м'ясо й маленький' v глечик 
питного меду (ст. 49). 

Назарук пише -лтрр це 
так: „Вона розв'язала бі
лу хустину й розстелила на 
траві та й почала;-розкла
дати те, що в ній, було: 
хліб, кусень студеного м'я
са, кілька гарних, грушок і 
кілька золотих як– и сонце 
пластинок вощини.-. з ме
дом" (СТ. 236). ;.0Д) 

В Назарука: „Я чув у Га
личі від дворян князя Яро
слава, що боярин' Чагрів 
має дочку Настасю і що во
на дуже ” урвав. Во
на питала поглядом, гп– що? 

— „Гарна", докінчив по 
хвилі. У Фостуна/.: ^,Кяязь 
із захопленням задивився в 
її голубі очі й забув, що 
має їй відповісти. 

— Хто ти, така.^;../. 
— Яка? — дещо; 'Несміли

во запитала дівчина. 
іЗакмссния w crop, +-Щ 
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 18-го ЖОВТ5ШІ 1У?4 

ПОСЛАННЯ БЛАЖЕНН1Ш0Г0 
КИР ЙОСИФА 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 
розбудили глибоке почитан– 
ня Мнтрс-полита серед своїх 
4' чужих. Внесення' прохан
ня до Апост. Престолу про 
переведення канонізації за
кінчилися успішно. 
` H a другому етапі хрду до 
беатифікації підноситься до– 
жіаганая'і зазив до всіх: ду
ховенства^ монашества і вір
них - ' в тридцяті роковини 
сперти Митрополита — ще 
більше посилити молитви і 
старання, щоб проголошен
ня його блаженним і святим, 
доповнити лвк українських 
святих: Володимира, Ольги, 
Бориса і Гліба, Антонія і 
Теодозія"' Печерських, Евф– 
розннн,' Параскевії і Прак– 
седн і' ЯЬсафата. 

Стоячи нині перед його 
духом/ми мусимо в покорі 
і зі стидом визнати наші ве
ликі промахи і недомагання 
в змаганнях нашої Церкви 
і Народу. Не зважаючи на 
важке, впродовж 35-років, 
переслідування, всякі гнети 
нашої Церкви і української 
національності, ще живе 
там, на Україні неустраши– 
ма Христова віра і націона
льна; свідомість. А їх молит
ва, -ЯК .молодців в огненій 
печі, не. устає. Та на жаль, 
на поселеннях, мимо всіх 
надлюдських зусиль не мо
жна довести до едности на
шої Церкви, ні нашого На
роду. Відпір всім намаган
ням розчленувати нашу Це
ркву і народ та змести їх з 
лиця землі може дати тіль
ки, з'единена сила в бойовій 
славі. А тим часом і чужі і, 
на превеликий жаль, свої 
явно і по окритому видуть 
боротьбу дальше на зборах, 
в часописах, відозвах і зая
вах, поклнкуючнсь навіть на 
компетенції, — торощуть всі 
дотеперішні досягнення на 
полі едности, і то від най
вищих верхів до найнижчих 
верста.. Всевладно розпано– 

шилнся і дальше у нас своя 
амбіція, свої користи і ви
годи понад все. І висмівана 
іронічна пословнця „сам со
бі пан і удільний князь" — 
стала правилом і не дає під
читалися та прилучится до 
здорового ядра, зосередже
ного в Товарствах Патріяр– 
хальинків, щоб вести справу 
помісности і патріархату до 
успішного 'завершення ва
шої помісности Церкви і за
кріплення едности народу. 
Тому то Слуга Божий Анд– 
рей взиває дрожачим голо
сом до ' спам'ятання! Аж 
страх як легкодушно посту
пають майже всі наші про
відні українські духовні і 
світські одиниці та стягають 
на себе проклін потомства! 

Одно з найбільших на
ших сучасних завдань до 
проголошення блаженним 
Митр. -Андрея — це розбу
дження і плекання покли
кань до духовного стану се
ред нашої молоді. За засту
пництвом Слуги Божого Ан– 
дрея, молоде, евіже духове
нство дасть найсильніше за
певнення розвою нашої Це
ркви і закріплення націона
льної ' свідомости, зростом 
шкільництва і оживленням 
нашої славної традиції. 

Ось з цими думками ста
ньмо, ми розбиваюча себе 
спільнота, монолітом і під 
проводом Слуги Божого і за 
його прикладом змагаймо в 
Возі за здійснення наших 
належних нам прав і ство
рення для нас людських у– 
мовин. 

Благословення Господнє 
на Вас ! 

Дано в Римі при храмі Жи– 
ровицької Божої Матері й 
святих мучеників Сергія і 
Вакха, у празник Всемірно
го Воздвиження Чесного 
Хреста, дня 27-го вересня 
1974 р. Б. 
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Радіопередача „Український Час" 

у Монтреалі 

До виставки творів Мирона Левицького 

і' 

`̀ iCaXraa українська радіо
передача „Український Час" 
у Монтреалі і с н у є в ж е 
ог^адцятий рік. 
і^МцІяторами й організато
рами радіопрограми „Укра
їнський 'час", протягом 4-ох 
рок!ву'Мрнтреалі були: Іван 
Оп'арях' - адміністратор і 
Віктор Гладун - мистець– 
юїй керівник, Опісля мисте
цьку частину вели артисти: 
Євгенія 'Чайка й Борис Дні
провий, та Євген Костюк. 
"ТВже\в^ семи років мис
тецькими речитаторами с 
Наталка Дідух-Опарик, яка 
тЬкож с . заступницею свого 
батька' - директора Івана 
Опвряка по сьогоднішній 
День.','„ 

Слухачі високо доцінюють 
7,Радю-Український Час" зо
крема'за глибоко ідейні й 
Політичні коментарі д-ра Ро
мана.'1 Рахманного, комента– 
^Г часто черпають з україн
ської вільної преси, здебіль– 
шА щоденника „Свободи" й 
ЇНЇПИК. Подасться також мі– 
сЦеві”дггілошення та події з 
різних ділянок культурно– 
на^оналіного й релігійно– 
rV`wnrtH. Радіо „Українсь
кий '^Гас", охоплює майже 
ножну ділянку української 
'спільноти. Часто масмо на 
гбду почути духовні слова 
Й^Ігоря 'Куташа та д-ра о. 
Ігоря Мончака та інших свя
щеників і владик обох віро
визнань', православного й ка– 
ічїлицького. Духовні слова 
-Д; скріплюють старших ВІ
КОМ людей, а добірна й най– 
кЬаіца українська музика та 
щснї– служать розвагою мо
лоді.. 

'Директор Іван Опарик та

к а я Опаряк 

ка медицини, за вчителя е– 
кономії одинадцятої кляси в 
середній школі, Ореста Ді– 
духа. 

Наталка Дідух - Опарик 
широко знана в двомовних 
мистецьких речитативах. За 
мистецькі речитаторські зді
бності її обрано минулого 
року на кралю Квебеку, за 
що й була кількакратно від
значена різними нагорода
ми. 

„Радіо - Український Час" 
провадить одногодинну ра
діопередачу кожної суботи, 
від год. 1 - 2-ої по полудні 
й в інші визначені дні, як 
звеличання свят Різдва, Ве
ликодня та інших важливі
ших подій. 

Директор Іван Опарик у 
минулому ювілейному році 
„Українського Часу" пере
жив ще одну важливу подію 

20 жовтня ц. р. Об'єднан
ня Мисхців Українців в Аме
риці відкриває у своїй гале
рі! виставку олійних картин 
Мирона Левицького з Торо
нто. Це дає привід сказати 
кілька слів про одного з на
ших передових мнстців пен
зля. Немає бо сумніву, що 
коли б зібрати десять на
ших найвидатнішнх мнстців 
у діяспорі, то в тій десятці 
поминути М. Левицького бу
ло б годі. Вистане заглянути 
до Н тону англомовної Ен
циклопедії України, де є ко
льорова репродукція його 
„Гуцульського танку", щоб 
відразу побачити, як своєрі
дно вирізняється цей твір 
серед інших репрезентатив
них творів нашого нового 
малярства. 

Виставка покаже понад 20 
бльшеформатних картин Ле– 
вицького-лева (таким скоро– 
том підписував він свої тво
ри ще у Львові). Відвідуючи 
мистця навесні ц. р. в То– 
ронті, мав я змогу бачити 
чимало нових його картин, 
які тепер знайдуться на ви
ставці, а з деякими ранішими 
творами міг запізнатися при 
інших нагодах -

Що являє собою маляр
ство Левицького, що нового 
вносить воно в українське 
мистецтво і яке його відно
шення до мистецьких рухів 
сучасносте? Він, передусім, 
мистець модерний, тобто хо
че висловитися в першій мі
рі кольором і формою. Без
перечно, абстракційні пошу
ки сучасного малярства йо
му не чужі, але він підходить 
до них по-своєму. Наприк
лад, у його ,.Автопортреті" 
глядач, на перший погляд, 
бачить тільки абстрактну 
масу зеленої фарби з кіль
кома червоними плямами. І 
щойно вдумавшись у відно
шення тих тонів, він, гля
дач, спостерігає, як з тієї зе
лені внлонюсться постать — 
автопортрет, і глядач почи
нає розуміти, що мистець 
узявся до цього засобу на 
те, щоб тими абстрактними 
елементами спотужнити пси
хологічно-метафізичне діян
ня своєї картини. А творити 
на межі світу реального й 
уявного — це ж головна ме
та кожного мистецтва, вклю
чно до поезії. 

Левицький, як і деякі ін
ші його сучасники, переду
сім Л. Гупалкж і А. Соло– 
губ, вийшов з французького 
малярства повоєнних років, 
ідо в хаосі різних поважних 
і неповажних напрямків шу
кало якоїсь синтези, базова
ної і на досвіді минулого і 
на бажанні творити по-ново
му. 50-і роки були для Леви
цького великою мірою вирі
шними, особливо його вис
тавка в Паризькій галерії 
Рор.Вольмара на весні 1958 
p., куди його увів відомий 
французький критик Поль 
Сантенак. Французька кри
тика відразу відмітила хара
ктерні риси малярства Ле
вицького. Журнал „Арта– 
бан" писав, що Левицький 
„має дар блискучого кольо
риста, в нього є певність сво
го знання і любов до широ
кої тематики. Його притя
гає сильний і виразний гра– 
фізм в експресіоністичному 
дусі. Портрети його без пе
ревантаження і живі, пейза
жі позначені справжньою 
поміркованістю, а релігійні 
сцени віднаходять ритм та 
авторитет середньовічних 
творів". „Ля Рев'ю Модерн" 
ствердило, що' „українське 
походження Мирона Лева 
безперечно вплинуло на його 
творчість, воно дає їй близь
ку подібність ДО східного 
мистецтва. Це виявляється, 
між іншим у його кар
тині, що представляє воїнів 
князя Ігоря. Вона дуже сти
лізована і дає нам відчути 

"tmjK і для наших наймен– в його родинному житті, а 
ІЙВХ слухачів , а' ГОЛОВНО ДЛЯ 4ГЯМР Й-ГО жонтня ияп. його 

юшкільних передач Мо– 
нтреалю й Околиць, безінте– 
песовно передає перебіг із 
.важливіших уривків дитя
чих імпрез. 

З нагоди відзначення 80-
річчя щоденника „Свободи" 
у Монтреалі, через три су
боти подавано через радіо
приймач широкі звідомлен– 
дя. f 
-^Директор — Іван Опарик 
^e-членом УНС, 465 Відділу, 
,^аврх з дружиною - Євдо– 
j̀tfgK)-T виховали троє дітей: 
даЬ дочки - Досю й Натал– 
ку-(обидві замужні) та 8-мн– 
рійврго синка Петруся. До– 
щ:і заміжня за настоятеля 
собору св. Софії о. Ігоря Ку– 
ігаша, і Наталка — студевт– 

\пкч т 
і 

саме 6-го жовтня м.р. його 
доня й співпрацшннця -
Наталка повінчалась з Оре– 
стом Дідухом в соборі св. 
Софії - в Монтреалі. Тайни 
шлюбу доконали: о. прото
ієрей д-р Володимир Слю– 
зар — попередній й довго
літній настоятель собору св. 
Софії у Монтреалі й о. Ігор 
Куташ. 

Весільне прийняття відбу
лось у залі собору, з учас
тю численних гостей. Весі
льним старостою був стар
ший брат молодого — Остап 
Дідух, а п-во Гаврилюки 
приготовили перекуску й ве
черю. До танців пригравала 
відома— оркестра „Рушни
чок". 

т- Воррз. 

небуденну велич зриву, під
креслену вібруючим акордом 
зеленої і червоної барви, що 
відбивається відгомоном і в 
інших його картинах. „А 
„Лє Нувель Летерер" порів
нювали декоративні елемен
ти в малярстві Левицького 
з проблемами, яких у своїх 
картинах шукав Матіс. 

Графізм лінії та експреси
вний колір, стверджені тоді 
французькими критиками, 
це й є основні риси давньо
го українського малярства, 
відроджені в перших десяти
річчях нашого сторіччя На– 
рбутом, Бойчуком, Кричев– 
ськнм, Петрицькнм^та їх по
слідовниками. Тут не слід 
забувати, що Левицький не 
тільки маляр, але й видат
ний графік та ілюстратор, 
тобто він опановує одну з 
головних підстав малярства 
— добрий рисунок і вміння 
компонувати. Левицький 
вміло поєднує в своїх творах 
графізм з суто малярськими 
засобами. Він дає часто пе
ревагу одному, часом друго
му елементові, але завжди 
зберігає лінійну ритмічність 
і зрівноваженість барвних 
площин, тобто прикмети ко
мпозиційні. Він тут ведений 
і набутим знанням та досві
дом, і вроженим почуттям 
ритму й гармонії, й інстин
ктом, який каже підсвідомо 
одні елементи приймати, а 
інші відсувати набік; спос
терігання цього творчого 
процесу власне й дає голов
ну атракцію сприймання 
мистецького твору. 

Мирон Левицький багато 
подорожував, а відомо, що 
„подорожі вчать". З кожної 
з них він привозив нові вра– 
ження і кожне з них пере– 
творював по-своєму. Глядач 
на виставці побачить моти
ви Сінгапуру й Бомбею, Іс– 
тамбулу й Тегерану, Автра– 
лії й Мехіко, спостереже, як 
і наскільки мистцеві вдалося 
перетворити ті мотиви на 
принципи його власної, ук
раїнської, естетики. На ви
ставці є й портрети, і компо
зиції — мітичні („Дажбсг", 
„Лада") і релігійні („Зісла– 
ння св. Духа", „Великдень" 
та ін.) — широкий діапазон 
тем і різноманітногс їх форі 
мального і кольористичного 
розв'язання. Левицький — 
багатосторонній, здумливий 
мистець, що не йде на деше
ві ефекти, рух і дшслміка не 
асоціюються в нього з хао
сом, вони бо є фактором уні
версального ладу. І зовсім 
нормально, що в малярстві 
Левицького почувається і 
його інтелектуальне напру
ження, яке вносить свій чин
ник рівноваги у весь такий 
складний процес мистецько
го творення. 

НакінпД згадаю один епі
зод: десь восени 1961 року 
ми зустрілися, в Парижі, з 
Музеї Модерного Мистецтва, 
де саме відбувалася вистав
ка „Міжнародне Бснналс 
Молодих" (до 35 років). До
вго блукали ми залямн вис
тавки, розглядаючи такі тво
ри, як „Музична скульпту
ра" (старе поламане піяні– 
но), „Вічність" (нічний го
рщик на педестілі), „Голос 
у квадраті" (квадратне по
лотно, за яким що дзі хвили
ни дзвонив телефон - авто
мат). З довгими носами, ви
йшли ми на терасу цього, 
підчвненого французькому 
Міністерству Культури, му
зею і дивилися на Сену й 
вежу Ейфеля... — „До цьо
го ми ще не доросли", ска
зав я мимоходом. Левицький 
замахав руками: — „Не дай 
Боже, щоб ми доросли!" 

Справді, проблеми україн 
ського мистецтва куди по
важніші, і вони знаходять 
свій яскравий вияв у маляр 
стві Левицького. 

С. Гордннськнй 

ЕКЗБКУТИВА УККА ВІДБУЛА... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

Заповідають економічну депресію 
в Японії 

Токіо. — Емей Ямашита, 
заступник міністра міжна
родної торгівлі ї індустрії та 
один із чотирьох визначних 
і найбільш впливових в 
японському економічному 
світі осіб, заявив, що Японія 
майже певно прямує до де
пресії, початку якої треба 
сподіватися вже в 1975 році. 
Помимо того, що японський 
уряд поробив цілий ряд за
ходів для зупинення інфля
ції, включно зі скорочен
ням видатків на оборону, 
ціни на ринках всеодно зро
сли аж на 25 відсотків. Яма– 
шіта заявив кореспондентам, 
що уряд уже повинен роз– 

ічатн заходи, щоб закоре

нитись перед ланцюговою 
реакцією банкрутства у 
японській індустрії, що може 
наступити в самих початках 
депресійного періоду. Він 
переконаний, що економіч
на депресії в Японії почнеть
ся весною 1975 p., коли ро
бітничі профспілки звичай
но розпочинають боротьбу з 
урядом за підвишку пла
тень. „Якщо б ми спільно 
могли зупинитись у цих за
ходах на сприйнятливій для 
всіх висоті, заявив Ямашіта, 
ми могли б врятуватись пе
ред інфляцію і може навіть 
наблизитись до зворотного 
пункту відродження ял он 
ської економії." 

політичному та суспільному 
житті 

Пані Уляна Дячук, касир 
УККА, звітувала про фінан
сові справи УККА. У верес
ні ц. р. Канцелярія УККА 
вислала 18.000 індивідуаль
них закликів на вплату На
ціонального Датку, як поча
ток цьогорічної кампанії на 
Український Народний Фонд, 
що буде тривати до кінця 
1974 року. Викази минуло
річної збірки вже були на
друковані і вислані в часо
писах: „Свободі", „Америці" 
і „Народній Волі". Ціль цьо
горічної збіркової кампанії 
є досягнути 140,000.00 дол. 
Крім того, ведеться рівнобі
жна кампанія на оборону 
прав людини в Україні та на 
Дім УККА-СУА в Ню Иорку. 
Пані Дячук закликала Від
діли УККА та громади до 
посиленої збіркової кампа
нії. 

Екзекутивний днрек т о р 
мґр Іван Базарно, звітуючи 
про пророблену роботу УК
КА, ствердив, що українсь
ка громада в Америці під
держує всі дії УККА — полі
тичні, культурні та громад
ські, зокрема акції в обороні 
поневоленого українського 
народу. Ми відбули дві ве
ликі маніфестації — у Ва
шингтоні і в Ню Иорку, — 
вислали звернення в тій 
тій справі до президентів Ні– 
ксона і Форда та до держав
ного секретара Г. Кіссіндже– 
ра, відбули особисті інтер
венції в Об'єднаних Націях 
— в Комісії прав людини та 
в Американській Місії до 
ОН, окремі листи вислано до 
сенаторів і конгреси є н і в, 
щоб вони склали свої заяви 
в обороні В. Мороза в Кон
гресі ЗСА. 

Відносно купна дому УК
КА-СУА, звітодавець подав, 
що 1-го липня ц. р. заключе– 
но вступний контракт. Вне– 
довзі наступить заключний 
контракт. Адвокат Іван Г. 
Робертс, правний дорадник 
УККА, представив справу 
купна з правного боку. Дім, 
як відомо, Український Кон
гресовий Комітет Америки 
купує разом із Союзом Ук
раїнок Америки, у відношен
ні 60 X 4096 У співласництві. 

Проф. Іван Вовчук, голо
ва Політичної Ради УККА, 
звітуючи про її діяльність, 
порушив такі проблеми, як 
необхідність координування 
дії в обороні нескорених в 
Україні, про потребу внут
рішньої консолідації та скрі
плення суспільно-національ
ного життя української гро
мади, яка с основою нашої 
національної екзистенції в 
Америці, та про позитиви й 
негативи українського шкі
льництва в цій країні. Проф. 
І. Вовчук подав відповідні 
резолюції Політичної Ради 
для здійснення Екзекути– 
вою УККА. 

Ігнат Білинськнй звітував 
про засідання членів Секре– 
таріяту СКВУ, що відбулося 
5-го жовтня ц. р. в Ню Иор
ку. Головною точкою нарад 
була справа відкриття Ін
формативного Бюра СКВУ 
при Об'єднаних Націях в Ню 
Иорку, веденням якого зай
меться ред. Орест Питляр. 
Секретаріят СКВУ проголо
сив листопад місяцем солі– 
дарности з Українським на
родом в його боротьбі за во
лю та державну незалеж
ність. 

30-річчя „Українського 
Киартальїпіка" 

Згідно з рішенням Екзеку– 
тиви УККА, відзначення 30-
річчя „Українського Кварта– 
льника" назначено на гру
день 1974 року. Д-р Володи

мир Душник, редактор „Ук
раїнського Квартальника", 
звітував про пророблену під
готовку до цього Ювілею, 
який відбудеться в суботу, 
7-го грудня ц. р. З цієї наго
ди відбудеться цілоденна на
укова конференція в Укра
їнському Інституті Америки 
та Ювілейний бенкет вечо
ром того ж дня в готелі 
„Коммодор" в Ню Иорку. 

В Конференції візьмуть 
участь визначні українські, 
американські та канадські 
науковці, які обговорювати
муть різні проблеми, зв'яза
ні з Україною, СССР та Схід– 
ньою Европою. Планується 
також видати всі доповіді 
окремою книжкою для утри– 
палення історії „Українсько
го 'Квартальника" та політи
чної дії американських укра
їнців. В тій цілі Редакціїіна 
Колегія у співпраці з Екзе– 
кутивою УККА вишле спе
ціального листа до співро
бітників, передплатників та 
читачш „Українського Квар
тальника" із закликом до 
відповідної пожертви на ви
дання цього ж збірника. 

Програмою ювілей н о г о 
бенкету займеться спеціяль– 
ний комітет, який тепер ор
ганізується. 

Звіти комісій 
Д-р Антін Жуковський, го

лова Комісії для розгляду 
українського зорганізовано
го життя в Америці та голо
ва Відділу УККА в Північній 
Дакоті, звітував про працю 
Комісії. В склад її входять 
члени Екзекутиви УККА, 
які є представниками профе
сійних товариств. Комісія в 
квітні цього року переслала 
до української преси свій ко– 
мунікат з проханням надси
лати на її адресу опінії та 
конструктивні пропози ц і ї 
щодо покращання нашого 
громадського життя для до
сягнення консолідації. Комі
сія розглядає надіслані мате
ріали. 

Редактор Ігнат Білинсь
кнй, в імені проф. Богдана 
Гнатюка, голови Комісії для 
розгляду сучасного стану в 
Україні та прав людини, зві
тував про працю тієї Комісії 
Комісія плянус влаштувати 
в найближчому часі ряд до
повідей на сучасну пробле
матику в Україні. Рівно ж 
плянус видавати окремий, 
бюлетень. Вже на викінчен
ні скрнпти про русифікацію 
в Україні, які будуть здані 
до друку. 

Проф. Василь Омельченко 
повідомив, що перша части
на праці „Акти Української 
Державности" є вже готова 
до перекладу; працю виго
товляють проф. Олександер 
Оглоблин та проф. Василь 
Омельченко. 

Олекса Калинник інфор
мував Екзекутиву УККА про 
півгодинну радаоавдицію в 
українській мові, яку він сво
їми заходами провадить вже 
від червня ц. р. Вніс пропо
зицію, щоб УККА перебрав 
її ведення, бо вона є доконче 
потрібна в Ню Иорку. По 
довшій дискусії рішено ту 
справу розглянути ще раз 
в наступному році з призиа 
ченням відповідної суми гро
шей. 

Після всіх звітів була ши
рока дискусія, в якій забра
ли голос майже всі присутні 
члени Екзекутиви УККА. 

Винесено ряд постанов і 
резолюцій. 

Порішено прогол о с и т и 
звернення Екзекутиви УК
КА в справі солідарності! з 
українським нескореним на
родом на рідних землях, згі
дно із обіжним листом Сек
ретаріату СКВУ. 

ВЗАЄМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНС 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ, 

МОЛОДЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ УНС 
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У теперішній організаційній кампанії Українського На. 
родного Союзу окрему увагу віддасться організації молоді. 
Забезпечення молоді в УНСоюзі має вітальну вартість, як 
цля самої молоді, так і для УНСоюзу та всієї вашої укра
їнської громади на північно - американському континенті, 
для їх взаємного майбутнього. Для підкреслення цієї ува
ги і важлнвости, „Свобода" публікує в цій кампанії фото– 
шімкн новоприєдна них молодих членів УНСоюзу, якщо 
- очевидно — ці фотознімки ичм надіслано. 
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Марія Тереса Брениг, доня 
Євгена іСтефанй Бренигів, 
нова гленка 2Ц-го Відділу 
УНСоюзу при УСТ „Чорно

морська Сіг" в Нюарку. 
Василь Патрило, новий глен 
ЗЦ-го Відділу УНСоюзу в 
Ню Бронсвік, Н. Дж., якого 
вписали в глени ву(ско Пет
ро та бабця Анна Патрило. 

Синді Патрило, нова гленка 
.і.'/.')-го Відділу УНСоюзу в 
Яю Бронсвік, Н. Дж., яку 
вписали в глени вуйко Пет
ро та бабця Анна Патрило. 

Наталія X. ВороСсць, нова 
гленка Ц-го Відділу УНС в 
Нюарку, Н. Дж. Маленьку 
Наталку піддержує до знім
ки її мати Христина, руки я– 
кої можна 'басити на фото. 
Вписав в глени УНСоюзу 
маленьку внуеку Наталку 

дідусь о. В. Золкевиг. 

Іван Ушлінов, син Олекси та 
Оксани Уиїлінов, новий глен 
233-го Відділу УНСоюзу в 
Лорейн, Огайо, який виграв 
у льотерН конвенційної кам
панії нагороду в сумі ^50.00. 

Нова Управа ВЗддїлу УККА 
на Мйжесоту 

В дні 18-го серпня ц. р. в 
залі Українсько-Амер. Дому 
в Міни, відбулося закінчен
ня Загальних Зборів Відді
лу УККА. Зборами проводив 
В. Станиславів, секретарю
вав П. Ванаш. До президії 
запрошено емеритовано г о 
проф. О. Грановського, по
чесного члена місцевого Від
ділу. 

В склад нової Управи Від
ділу входять: Люба Менже– 
га — голова, П. Пишко — 
заступник, В. Лісовнч — се
кретар,, А. Данилюк — анг
ломовний секретар. В. Ста
ниславів — культурно-освіт
ній референт, М. Каркоць — 
скарбник, В. Пакуляк — 
пресовий референт, Ст. Ми– 
хайльонка — Н а р о д н и й 
фонд; члени Управи: М. То– 
встол'ят, О. Амброаяк, А. 

Кушнір, Пашковський; Ко
нтрольна комісія: А. Семе– 
нюк, Д. Манднбур, П Ва
наш. 

На зборах порушено спра
ву оживлення праці УККА, 
приєднаннвя більшого чис
ла членів та створення Ку
льтурної Ради, яка мала б 
бути допоміжним та дорад
чим чинником. Із засягом 
підготовчої праці у зв'язку 
з 200-річчям Америки поз
найомив присутніх проф. О. 
Грановський. 

Склад нової Управи очо
лений Л. Менжегою каже 
нам сподіватися, що праця 
Відділу на терені Тайн Ситі 
ще більше оживиться. 

Василь Пакуляк 
пресовий референт УККА 
на Шннесоту. 

Вікторія Патрило, нова глен
ка ЗЦ-го Відділу УНСоюзу 
в Ню Бронсвік^ Н. Дж., яку 
вписали в глени вуйко Пет
ро і бабця Анна Патрило. 

Таня Марія Мельннгук, но– 
\ва гленка 233-го Відділу У– 
НСоюзу в Лорейн, Огайо, 

j яка виграла нагороду 100.00 
'дол. в льотеріі конвенційної 
' гяенськоі кампанії. Вписала 
маленьку Таню в глени УН
Союзу її бабуня Михайлина 

Мельнигук. 

Євен Лука Бреміг, син Єв
гена і Стефаніі Бренигів, 
новий глен 2Ц-го Відділу 
УНСоюзу при УСТ „Чорно

морська Сіг" в Нюарку. 

Деніс Патрило, нова гленка 
ЗЦ-го Відділу УНСоюзу в 
Ню Бронсвік, Н. Дж. яку 
вписали в глени вуйко Пст– 
тро та бабця Анна Цатрило, 
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Літературний вечір гумору й саМрй 
Зої Когут 

(„З серцем і перцем") 
У своїй другій подорожі з 

Австралії до Америки Зоя 
Когут завітала й до Едмон
тону, де виступала двічі. В 
суботу 14-ІГО вересня ц.р., по 
спільній вечері в „Екзекю– 
тів Гавз", поетеса Зоя поді
лилась з прнявними (56 о– 
сіб) відомостями про життя 
українців в Австралії. П до
повідь - гутірка й відповіді 
на питання про різногранне 
життя уможливили скласти 
собі картину про життя-бут– 
тя наших братів в далекій 
Австралії. Першою частино– 
ю проводив станігчниіі пл. 
сен. Інж. В. Кунда, привітав 
поетку та представив членів 
комітету під проводом пл. 
сен. Соні Скрипник, заступ
ниці станичного, що з плас– 
гунами сеніорами зорганізу
вала два вдатні виступи. Ді
ловою частиною прилюдної 
сесії проводив голова Осе -
редку НТШ на Західню Ка
наду проф. д-р Яр Славу
тич, який і представив гос– 
гю та доповідачку. В розва– 
говій частині виступив квар
тет пластунок юначок під 
проводом ст. пл. Лілеї Гор– 

няткевич з піснями: „Стру
мочок" і „Сонце згасло" при 
акоипаньяменті на гітарі. 

Літературний вечір гумо
ру - сатири відбувся у неді
лю 15 вересня ц.р. о год. 
7:30 вечора в залі Філії 
УНО. Мила поетеса і тала
новитий сатирик Зоя Когут 
захопила приязних, що за
повнили простору залю, як 
ніколи раніше на подібних 
виступах, і не щадили їй од– 
лесків. Представив її доцент 
д-р А. Горняткевич. У пер
ил ій частині Зоя побудувала 
свої виступи на гумористич
них і сатиричних віршах із 
свосї першої збірки ,Дуль– 
турні арабеска", другу час
тину зі своєї другої збірки 
„Кучерявий дим" та ще не 
друкованих поезіях, як ось 
„Ой, думи, ви думи". Зна
менними рисами Ц твррчос– 
ти с легка іронія, що перехо
дить у сатиру, коли торкав– 
ться типових наших хиб 
(„Культурні арабески: З 
громадського альбому") і 
ніжність вразливої поетесп– 
лірика, якщо йдеться про у– 
країнську людину, яка ст^– 

ПРО НОВІ В И Д А Н Н Я 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 
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Н А У К О В Е Т-ВО ім. Ш Е В Ч Е Н К А в З С А 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ 
Д Л Я В І Д З Н А Ч Е Н Н Я СТОЛІТТЯ Н Т Ш 

УРОЧИСТА 
НАУКОВА КОНФЕІ 

з нагоди закриття Ювілейного Року Наукового 
Товариства ім. Шевченка 

- ' відбудеться 

в неділю, 27-го жовтня 1974 року 
о год. 5-ій веч., в аудиторії 

Українського Інституту Америки 
2 Схід 79-та вулиця в Ніо Порку, Н. П. 

ПРОГРАМА: 
1. Голова Ювілейного Комітету, проф. д-р ОСИП АН– 

ДРУШКГВ: Відкриття. Перегляд праці Ювілейного 
Комітету. 

2. Проф. д-р ВОЛОДИМИР СТОПКО: „Польсько-совет– 
ськнй спір за українські землі в часі Другої світової 
війни і постава урядів Англії та ЗСА в цьому пи
танні". 

3. Проф. д-р РОМАН АНДРУІІГКІВ: „Міжнародний 
Конгрес Математиків у Ванкувері 1 акція в обороні 
Леоніда Плюща".' 

4. Проф. д-р МИКОЛА ЧИРОВСЬКИИ: ..Ювілейні ви
дання НТШ і дальші пл.чнн видавничої діяльностн 

НТШ". 
5. Спалення моргеджу з нагоди сплачення позички в 

СГ̂ К „Провидіння". 
в. Закриття. 

По закритті Конференції — 
ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ з ПЕРЕГКУСКОЮ 

Вхід за добровільними датками. 
ПРЕЗИДІЯ ЮВІЛЕЙНОГО КОМІТЕТУ 
д;ія ВІДЗНАЧЕННЯ століття нтш 

— Така гарна, — відпо
вів князь" (стор. 48). 

Ствердивши повішу запо
зичення в повісті Фостуна з 
твору Назарука, мн зали
шаємо дальшу аналізу зі 
с т а н о вища так званої 
,,впливології" (це могла б 
бутя магістерська праця 
для якогось студента), тут 
ще згадаємо те, що Наста– 
ся каже „теребовельському 
бояринові": 

- Цікаво, чому це. наш 
князь не хоче бути великим 
князем київським? Він та
кни мудрий та сильний, і 
йому було б найлегше засі
сти в Кнсві. Адже він і так 
ходив походом на Київ... 
(Фостуя, ст. 51). 

ла символом терпіння, му
чеництва української нації 
та Христової Церкви, як ось 
у поезіях: „Хто зрозумів", 
присвячену Його Блажен -
ству Иосвфові Сліпому, „Ві
з ш а Архипастнря" — теж 
Блажен нішо.му або поезії, 
що починається словами „Я 
дякую Тобі". 

Д о речі в Едмонтоні раз -
продано 63 примірники її 
книжки „Кучерявий днм". 
Виявом спонтанної реакції 
прняввих на її виступах був 
Слів гамну „Ще не вмерла" 
в Калгари, тиждень раніше, 
в неділю 8-го вересня. На 
закінчення її виступу ма
ленька новачка Таня Тодо– 
еійчук вручила гості китицю 
червоних троянд від Пласту 
в Едмонтоні, що зорганізу
вав її два виступи під прово
дом невтомної пл. сен. Соні 
Скрипник, яка й гостила в 
себе поетесу. В Едмонтоні 
гостя відвідала обох Владик: 
Андрія і Шля, Курси Украї
нознавства ім. І. Франка, Ви
давництво і Редакцію „Ук
раїнські Вісті" та Українсь
ку книгарню, не згадуючи 
вже окремих товариських 
зустрічей. З Едмонтону пое
теса Зоя від'їхала до Вінні
пегу, опісля до Міннеаполі– 
су й далі на схід. 

М. X. 

ut;u:m , . i ' . :v . ' .v . ; ' .4^'^^t^^tt'L't4ti^ 
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ОКРУЖНА РАДА СОЮЗУ УКРАЇНОК, 12-ий ВІДДІЛ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗОЛОТОГО ХРЕСТА та ОБ'ЄДНАН

НЯ ЖІНОК ОЧСУ 
щиро запрошують на 

Д В А Н А Д Ц Я Т У І Н Д И В І Д У А Л Ь Н У 

МАЛЯРСЬКУ ВИСТАВКУ ” 

МАРІЇ 
ГАРАСОВСЬКОЇ-ДАЧИШИН 

(Рим, Костельгандольфо, Помпеї, квіти, пейзажі, 
композиції та ікони) 

що відбудеться у ЧИКАГО 

в днях 1-10 листопада 1974 року 
в Ґалеріі „Левів", 2353 Вест Чикаго Авеню 

ВІДКРИТТЯ: 
П'ЯТНИЦЯ, 1 ЛИСТОПАДА, год. 8 вечора 

Слово про мисткиню виголосить: 
журналістка п-нї О Л Ь Г А Л У Ц И К 

із Міннеаполіс 
Виставка відкрита кожного дня від П-ої ранку до 10-ої 

вечора, у неділі від 9-ої ранку до 10-ої вечора. 
Вступ вільний - Каталог 51.50 — Кава — Солодке И 

НХГЦГХХГХ-ХХХХХХІІІІХІІХІІІІІГІІІІШигХХХХГ 

яшшшшщттшшшшп 
Пластове Плем'я 
І Ш Р Ї Ш СТЕЖ І 
влаштовує 

)КУ 
ГАВКУ 

Акварель -І 
ТИТЛИ 
Ікон -

ТИТЛИ 
Скульптур-– 
БО 

в днях 1 8 , 1 9 , 20-го ' 
жовтня 1974 року 
в приміщенні 
Пластового Д о м у 
при 5146 N. 10th St. 
Philadelphia, Pa. 
Відкриття виставки 
в п'ятницю, 
18-го жовтня 1974 
від 8-11 веч. 
Виставку м о ж н а 
оглянути в суботу 
і нед ілю, 1 9 і 2 0 
жовтня, в і д 11-5. 

В В Н К К х і 

.11 ГКІ'ЛТУРНО-МИСТЕЦЬКІШ КЛІОВ, ШО ПОРК 

П'ятниця, 18-го жовтня 1974 року, іннотж год. 7:30 веч. 
МАЛИЙ 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЯРМАРОК 
Гостинний вяступ: 

В А Л І КАЛИН-МАГМЕТ, ГОАІГКИ КОНОІПВ і С Т Е П А Н А МАГМЕТА 
Концертмайстер І конферансьє: 
В О Л О Д И М И Р Г Е Н Т И Ш 

У Назарука: „Я дуже хо
тіла 6 знати особливо те, 
чому князь Ярослав не хо
че Києва?" (239). 

м 
Коротко про фабулу 'по

вісти Фостуна. Князь зако
хався в Настасі, їхня лю
бов виявилася, Настася за
вагітніла та народила сива. 
Княгиня Ольга та бояри 
підготовили змову - бунт 
проти Ярослава, якого бун
тівники заарештували, а бі
дну Настасю спалили на 
кострі як чарівницю. Не пе
реказуємо дальшого змісту 
цієї книжки Фостуна, який 
є свобідно написаний за На– 
заруком. Радимо читачеві 
прочитати повість Фостуна, 
який цікаво її написав, хоч, 
ідучи за „ модерними" на
шими авторами, не цнтус 
тих джерел, якими корис
тується. Ми такого „модер
нізму" не визнаємо, бо ми 
старі традиціоналісти. 

І Фостунова і Назарукова 
повісті кінчаються згадка
ми про те, як літописи вих
валяють славного князя 
Ярослава Осьмомнсла як 
мудрого володаря, який „не 
раз відкривав київські во
рота й підпирав угорські 
гори своїми полками". На
прикінці обидвох повістей 
згадують автори про слав
не „Слово о полку Ігоре
вім", в якому поет вихва
лив галицького князя, який 
сидить на своєму золотоко– 
ванім престолі. 

Мало в нас повістей із іс
торичним жанром. В поне
воленій Україні не може по
явитися історична повість, 
яка вірно з правдою малю
вала б наше минуле. Наші 
автори не цікавляться літе
ратурними творами з істо
ричними сюжетами, бо це 
вимагає поважнішої праці, 
студіювання джерел. Наза– 
рук вивчив княжу добу, і 
рідну і у візантії. Та і в ньо
го є деякі анахронізми. 
Пригадуємо собі, що на йо
го „Ярослава Осьмомнсла" 
написав був рецензію про
фесор Свснціцькнй, який пи
сав, що в Назарука забага
то дзвонення в церквах. Те 
саме і в повісті Фостуна. На 
103-ій сторінці на Різдво 
грають дзвони в сімох га
лицьких церквах, а за ни
ми „роздзвонилися дзвони 
в усіх пригородських церк
вах" (103). 

Наші. енциклопедії пода
ють, що тоді, друга полови
на 12-го віку, не було ще 
дзвонів при всіх церквах в 
нас... 

Обидва автори вибрали 
зобі на героя своїх повіс
тей славного галицького ц е дуже відрадне явище. Вся 
князя Осьмомнсла, який 
герпів і тому, що тодішню 

Збори мешканцЗз 'Українського Села -
Ґлей Спей 

Ґлен Спей. Н. И. — (Г.Д.) необхідність зближення з а– 
Другі загальні збори мені -
канців цДсї громади відбули
ся дня 3-го серпня при учас
ті 62-ох осіб. В. Відяк, за
ступник голови Е. Лопеля. 
До президії зборів були об
рані: інж, А. Осадца — голо
ва, д-р В. Кекіш і Я. Гавур -
секретарі. Колишній душпа– 
стир Українського Села — 
о. сен. Ст. Клепарчук, вніс 
проект уладжувати на Вер
ховині влітку українські фе
стивалі, подібні до Давфпн -
ських у Канаді. Цю справу, 
обговоривши, схвалено і до
ручено новій управі перевес
ти в життя. 

Звіт з діяльностн уступа
ючої управи Громадського 
комітету здав Б. Відяк. Він 
ствердив, що ми почали пра
цю з малим числом, а тепер 
наша громада мас 300 укра
їнських родин, біля 1,000 о– 
сіб. З того 160 родин мас свої 
хати, інші закупили парцелі. 
Двох українців обрано до 
місцевих урядів: інж. А. О– 
садцу -т– радним міської уп
рави, Гр. Журавля — подат
ковим асессором Ламберлен– 
ду. Громадський Комітет ви
дав 8 чисел „Вістей" з інфор– 
маціями про життєві справи 
всіх мешканців Українсько -
го Села. Лист Катерини Чер– 
воняк до місцевої американ
ської газети і радіопрограми 
про святкування Зелених 
Свят на Верховині, зацікавив 
репортерів, які перевели ін
терв'ю і написали прихильно 
в місцевій газеті та у радіо 
про українські Зелені Свята. 

Вперше за 25 років наші 
поселенці, здобувши належ
не місце в місцевій адміяіс -
трації, стали політичним 
фактором: на пропозицію 
радного, інж. А. Осадци, Мі
ська Рада призначила Д . Мо– 
ха до 7-ми особового Пля -
нувального Уряду, як теж і 
інж. П. Саляка. 

Українське Село мас всі 
ВИГЛЯДИ розбудовуватися ма
теріально і зростати духово. 
Поруч укр. кат. церкви б у 
дується і укр. православна 
церква, при дружній спів -
пращ обох віровизнань. 

Оселя УРС - „Верхови
на"'— центр нашого куль
турного й товариського жит
тя, притягає і поселенців і 
літників. Але найбільш важ
лива справа — це. збережен
ня нашої молоді, притягання 
п до активного життя, не 
тільки споргового і культур
но - мистецького, але й гро
мадського та політичного. 
Приявність на Верховині в– 
лГтку великого числа молоді, 
зорганізованої у „Чорномор
ській Січі" (в Нюарку) 

мериканськнм населенням 
нашої околиці, відвідуючи 
їхні імпрези та запрошуючи 
їх на наші Через два роки 
святкуватиметься 200-річчя 
американської державності!, 
українці мусять відповідно 
виступити і зорганізовано, 
маємо тут в цій місцевості ук
раїнців, що мають 218 голо
сів на всіх 900, отже майже 
одна третина голосуючих. 

Слід пам'ятати і про' еко
номічну розбудову: купува
ти ґрунти, бо вони зроста -
ють у ціні. Одначе, шкода 
труду, якщо не передамо на
шого ентузіазму нашій моло
ді, треба приводити наших 
дітей до наших організацій. 

Григорій Журавель,1 подат
ковий асесор і фахівець сво
єї справи перевіряє податко
ву місцеву систему, щоб об– 
низити податки нашим посе
ленцям, які платять порів -
пально більше від старожи
лів американців. Він також 
закликав, щеб усі наші посе
ленці обов'язково були заре
єстровані, як виборці та го
лосували. 

Управитель оселі „Верхо -
вина", И. Харина, привітав 
збори від УРСоюзу та зая -
вив, ню нова управа УРС 
розбудує його на цілу Аме -
рику. Відтак одноголосно 
схвалено абсолюторію з при
знанням для уступаючої уп
рави. 

До нової управи обрано: 
голова — інж. А. Осадца; за
ступники: И. Харина, д-р Є. 
Грабарчук, В. Саленко; с е 
кретар — Я. Гавур; орг. ко
місія : Д. Мох, Гр. Журавель, 
3. Крамарчук; скарбник' -
Є. Ґеба; члени: інж. П. Са– 
ннк — Д-р Пітьо; Контр. ко– 
А. Шуль, д-р Т. Гунчак, д-р 
М. Клюфас; правний дорад
ник — д-р Пітьо; контр. ко
місія : д-р Б. Кекіш, И. Ля -
ховігч і М. Богдан. 

Збори пройшли серед діло
вої атмосфери, та ВИЯВИЛИ 
великі потенціяльні сили в 
Українському Селі. 

Український історик Ва
лентин Мороз голодує вже 
поверх 100 днів і вже мабуть 
догоряє. Український мате
матик Леонід Плющ в Дні
пропетровській психіатрич
ній лікарні доходить до бо
жевілля. Сотні українських 
вчених -зносять страшні тор
тури в совстських тюрмах 
і концтаборах. В їх обороні 
у вільному світі українська 
молодь і українське жіноц
тво перевели голодові страй
ки, а ціла українська грома
да задемонструвала проти 
совстського уряду свою солі
дарність з нескореними ук
раїнськими культурними ді
ячами. На акції української 
громади у вільному світі ПО
ЗИТИВНО зареатували чужо
мовна преса, телевізія, радіо, 
сенатори, конгресмени та ін
ші політичні діячі. Тисячні 
з'їзди вчених з цілого світу 
стали в обороні Мороза та 
Плюща. Лікарі вільного сві
ту виявили готовість обслі
дувати стан здоров'я Моро
за. Щоб збаламутити віль
ний світ і заглушити людсь
ку совість, совстськпй режим 
вислав високого формату 

Україну нищили таки і свої 
власні князі. Князь Ярос
лав був соборннк - патріот, 
га не міг помогти рідному 
краєві, бо його духа зала
мав той злочин іншого кня
зя, що стався під Теребов– 
лею. 

Твір Фостуна показує, до 
чого ведуть міжусобиці, і 
тому варто його читати, бо 
міжусобиць і тепер в нас не 
5ракус. 

наша молодь повинна літом 
бути по наших оселях! 

В Українському Селі в літ
ному часі щосуботи відбува
ється тут українська радіо
програма Б. Бідяка; секре
тар Гром. комітету, мгр М. 
Кіндрачук. 

Звітували про свою пра
цю: дир. М. Головей, скарб
них, голова Контрольної ко
місії, д-р Б. Кекіш. Інж. А. О– 
садца подякував за підтрим
ку при виборах і підкреслив 

Н Е Д І Л Я , 
20-го -ЖОВТНЯ 1974 р. 

Год. .5-та по пол. 

МИСТЕЦЬКІ 
ФУТБОЛЬНІ 
З М А Г А Н Н Я 

ИГЕИФЕР Л І Г И 

П л о щ а : 
Ф А Р Ч Е Р З Ґ Р О В 
Юньйоя, Н. Д ж . 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ - БЕНФІКА С.К. 
Год. 12:00 для — Вотерленд Філд, Мейпелвуд, Н. Д ж . 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ Н - Г Е Л Л А С С J5. 

^--ж 

Г А К І В К А 
Вівторок, 22-го жовтня 1974 р . - Год . 8 :80 веч. 

ЧОРНОМОРСЬКА СИЧ - АіНРОНБАВИД 
Льодова Арена — Айроябавнд, Яюарк, Н . Д ж . 

УКРАЇНСЬКА Г Р О М А Д А МІСТА БОФФАЛО 
В І Д З Н А Ч И Т Ь 

30-ліття УГВР 
та 15-ЛГГГЯ ТРАГЇЧНОЇ С М Е Р Т І Ї 

провідника О У Н , 

сл. п. Степана Банд ери 
В цьому році припадають дві річниці, а саме: 30-ліття 
створення УГВР та 15-ліття трагічної смерти провідни
ка ОУН славної пам'яті Степана Бандери. який згинув 
в Мюнхені 15-го жовтня 1959 р; Для відзначення зга
даних річниць. Організації Українського Визвольного 
Фронту під патронатом Українського Конгресового Ко

мітету Америки, Відділ в Боффало - влаштовують 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
в неділю, 20-го жовтня 1974 року 

о год. 3-ій по пол. 
їв Українському Домі „Дніпро" 

при 662 Дженесі в Боффало, Н. Н. 
В ПРОГРАМІ: 

Слово про УГВР — д-р Михайло Лоза 
Слово про сл. п. Степана Ваидеру - проф. Непом Сатан 
Квартет , І Г О Р Л Ш Ц " при Осередку СУМА ім. Лесі Ук

раїнки в Боффало, під проводом мґр Хрипі Мороз 
Рецитація — „Слово Баядери" — Дружніших Ю. Крупа 
Декламації Юнацтва ОУМА 9-го Відділу Батурил в 

Боффало 
9 о' -

Того ж ДНЯ, о год. 9:15 ранку, в Каплиці Матері Божої 
ОднгітрЦ при 995 Ф1 льмор, буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
в нам Ірі-н її і Українського Народу та 

ПАНАХИДА 
за упокія душі сл. п. Степана Бандерн, 

які відправить о. мано, д-р ПАВЛО т л M R . 
Запрошується усе Українське Громадянство м. Воффало 

Й околиць до масової участи в святкуваннях. 

ДЕНЬ молитви 
ЗА ПОНЕВОЛЕНИХ 

У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 

Філядельфія (X. П.) — 
Неділю, день 20 жовтня, с– 
пнекоп - помічник Кнр Ва
силь Лостен проголосив 
Днем Спільної Молитви за 
всіх поневолених українців 
в совстськін каторзі. В с і 
Святі Літургії у філядель– 
фійськнх католицьких церк
вах будуть відслужені в цьо
му наміренні. Тієї неділі 
членкн 98 Відділу СУА бу
дуть збирати підписи на пе
тиціях' до своїх сенаторів 
в обороні В. Мороза. Ініці– 
ятнвннй комітет лань в 
складі: У. Мазуркевич, X. 
Перфецької, С. Геврик, В. 
Лащик, Дз. Швед та В. Аи– 
дренчик також підготовив 
текст листів до згаданих се
наторів з проханням, щоби 
вони інтервеніювалн в спра
ві Мороза і всіх пересліду
ваних. Вже надруковано 
4.000 таких готових листів, 
які тільки потребують підпи
сів. Пані 98 Від. СУА будуть 
роздавати ці листи по кож
ній Службі Божій біля всіх 
католицьких церков у Філя– 
дельфії і просять, щоби на 
місці кожний українець під
писав такий лист і дав да
ток на покриття поштової 
пересилки. Пані всі листи 
зберуть разом і будуть виси
лати. Ця кампанія листів 
почалася два тижні тому і 
вже вислано понад 500 лис
тів, що їх написали у ч н і 
старших кляс Рідної Школи 
Лашої Української Школи, 
та молодь Пласту. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСОЮЗУ/ 

ЗАКЛИК Щ 
українську співачку Беллу 
Руденко на концертові ви
ступи у вільному світі, яка 
по волі чи по неволі мас за– 
демонструвати процвітання 
української культури^в Ук
раїні, щ 

Дорогі Земляки! ^ – Ми 
не смісмо свосю участю в 
концертах Руденко зігнору
вати 100-денну го^^Щг 
Валентина Мороза! Не зале
т і м Валентина Мороза іоей– 
мотненнмі Допоможіть, нам 
переконати американців про 
страшну облуду совстського 
уряду роздаванням ..летю
чок, спеціяльно шігоховле– 
ннх для акції! 

КУ ТУ CM 5 .СУСЛА. 

ДИСКУСІЙНИЙ ІЬХДЕДЬ 
Філядельфія. — Академіч

не Об'єднання Украіирх,'у 
Філядельфії інформує,; і ф 
в суботу, 19-го жовтая ц.р. 
о год.. 10-й перед полуднем в 
домівці Товариства Україн
ських Інженерів при."'4814 
Н. Врод вулиця у Філядель
фії відбудеться дискусійииД 
панель, який розглядатиме 
можливість праці у чотирьох 
різних професіях. ' -. ,т 

Грошові дарунки Рокефеллера тлощгь 
ускладнити його затвердження 

на пост 'зіцеїтрезидента 
-П-лі 

V 
і.; 

,.'–.. Вашингтон. — Речники 
конгресових комісій, які роз
глядають оправу затвер
дження Нельсона Рокефел– 
лера на пост віцепрезидента 
ЗСА, поінформували корес
пондентів, що недавновияв– 
лені великі грошеві дарун
ки і позички Рокефеллера 
для ряду осіб можуть ускла
днити цілу справу цього за
твердження. Як відомо, такі 
грошеві дарунки, або по
зички свого часу одержали 
теперішній державний се
кретар Генрі Кіссінджер, 
колишній голова Метрополі– 
тального ТранспортацІйного 
Управління Ню Иорку Віл– 
ліям Ронан, пресовий секре
тар Рекефеллера Гю Мор– 
ров і кілька інших теперіш
ніх і колишніх дорадників і 
співпрацівників Нелсона Ро
кефеллера. Загальна сума 
дарунків і позичок виносила 
к о л о 2 мільйони долярів. 
З огляду на н о в о в и 
явлені факти, конгресмен 
Пітер'Родіно, голова Юри
дичної комісії Палати Ре
презентантів, зажадав, щоб 
Нелсон Рокефеллср передав 
цій комісії додаткові подат
кові зізнання від 1959-го ро
ку до 1968-го року. Роке– 
феллер раніше передав цій 
комісії та Сенатській комі
сії правил податкові зізнан
ня за роки 1969-1973. Деякі 
члени Юридичної комісії за
являли, що вимагатимуть, 
щоб президент Форд відкли

кав номінацію Рокефеллера, 
але речник Білого Дому по
відомив, що Президент не 
плянуе робити цього. - .л 

Виринула ще одна ко.м– 
шгїкація щодо затверджен
ня Нелсона Рокефелера на 
пост віцепрезидента,' 60 ви
явилося, що його брат Ло– 
ренс Рокефеллер у 1970^му 
році фінансував книжку: 
„Артур Ґолдберґ: поперед
ній і теперішній", в якій.ав
тор Віктор ЛаскиЙ -гостро 
критикував ГолдбергВр який 
в тому році був суперником 
Нелсона Рокефеллера л а 
пост губернатора Ню Иорку. 
Нелсон Рокефеллер "минулої 
суботи перепросив Ґолдбер–? 
ґа за те, що його брат ^шве– 
стував" 60,000 дол. в цю кни
жку, та заявив, що повинен 
був припинити її видання. 
Юридична комісія Палати 
Репрезентантів вже розпоча
ла слідство цієї справи. У 
вівторок, 15-го жовтня Нелч 
сон 'Рокефеллер звернувся 
до голів обох конГресЧнщх 
комісій, щоб негайно роз
чали п є р є с л у хування ц 
справі його номінації, бо, за 
його словами „мене'судить, 
преса, а я не маю змоги; 
представити всіх фактів. Але 
в середу 16-го жовтня, голо
ви комісій заявили, що пере
слухування продовжуіатйл 
муться щойно після ,/цьогсн 
річних листопадових вибо
рів. П: -
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в ооіракавщї ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого і Незабутнього ` 

М У Ж А , Б А Т Ь К А 1 Д І Д У Н Я 

п п лі 

Інж. ГВАНА' ЯМРОЗИНА 
буде відправлена 

ЇЇША СЛУЖБА БОЖА 

ш Ню Йорку, в цернвї од. Юра 
при 7-ій вулиці 

дня 22-го жовтня 1974 р. 
о год. 9-ій ранку 

ЗАТІЇ 

-Ні 

л.,.„ 

В глибокому смутку — 
дружина АЛЕКОАЯДРА з дітьми 
і внучкою - ВІРОЮ 
Я - . - ` -

- ! Z В 
Замість квітів па могилу 

бл. я. Семена Закревського 
жертвуємо 10.00 Доларів 

` па Фонд „Церква в Потребі". 
Шановній Родині Покійного складаомо щирі 

вислови співчуття. 
Мґр Володимир І Марія ПЕТРИ НІ НН 

І — Й 1 - II І л І ' І ' . 1 
І 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ЮСТИТУТ АМЕРШСІЇ, ШК, 
У глибокому смутку повідомляємо наше Громадянство, 
що в суботу, 12-го жовтая 1074 року, упокоїлась в Бозі, 

на 50-му році життя 
-

НАДІЯ з 
6л. п. 

ЬКИХ СЛОБОДЯН 
піаністка, педагог, паша люблена, незабутня Товаришка Праці 

УМІ, Відділ у Філядельфії, Па. 

-
Опечаленій Родині 

JSHA^VM Ь t^H^a. 'і 

щире, глибоке співчуття. 

П Р Е З И Д І Я УМІ 

-̂ –. 

І 
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СВОБОДА, Щ ІЯ, 18-го жовтая 
ses 

вже ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОРТ 

"Небавом буде десять ро– 
кгв^від'того часу, як україн
ська . громада Нюарку-Ірвів– 
гтову,, закупила `B 1965 p. 
один бльок, (три мешкаяеві 
будинки і один великий дво
поверховий фабричний бу
динок) поміж 41-ою і 42-ою 
вулицями при Проспект 
епені -в Ірвінгтоні для свого 
культурного і громадського 
центру, що ним став Укра
їнський Народний Дім. 

У–.перебудованому фабри
чному, будинку знайшли 
приміщення-домівки біль
шість місцевих організацій 
і товариств. У залях на дру– 
гому– і - третьому - поверхах 
відбуваються від 1965 року 
майже всі, менших розмірів, 
громадські і культурні ім– 
гірезн, .Одначе залі для біль– 
іігих імпрез є замалі і ще не 
в'еі організації могли одер
жати свої власні домівки. 
TVjvy .то від самого початку 
Управа Українського Народ
ного" Дому плянувала пошн– 
рятйг ̀ t,-JLназовні змодернізу– 
йати -існуючий будинок. Ві
домий український архітект 
Богдаа Котнс виготовив про
ект добудови УНДому, але 
запрЬцрнуваний проект тре' 
6a"6jjjugq зм?ннти через деякі 
правні,.і також матеріальні 
т р ^ о щ і . 
-Новий проект4 будинку 

вйЙГзатверджений Міською 
Радою. Ірвінггону. На місце 
розваленого мешканевого 
будинку, що межував з УН– 
ДЬмо'м,гвже високо спина
ються.; стіни нової будівлі. 
Головна заля УНДому, що 
знаходиться на другому по; 
верЬТ, тепер подвоїться евс̂ – 
їм1 розміром. Внизу буде до
даткових 5 кімнат, що знай
дуть свої приміщення: кан
целярія УНДому, місцевий 
Відділі'УККА, Студентська 
Громада і інші товариства. 
Увесь бутинок (стара і нова 
чаетнна) буде мати центра
льне „ охолодження і нове 
оттдШгвя. Стара частина 

Еудинку буде повністю змо– 
ернізована. Конструкцією 
удинку займеться ЕДварД 

Калапух і його будівельна 
Спілка. Щоб запровадити 
угрівання, охолоджування 
І електрику потрібно вже в 

Еісяці листопаді 138,000.00 
олярів, а Народний Дім 
ае приблизно половину 

ігаданої. суми грошей. Ціл
ковите' .викінчення будинку 
І раз із модернізацією старої 

астинн буде коштувати 
200,000.00 долярів. Ця сума 
9рошей не висока, д л я 
Іашої великої української 

громади, якщо кожний член 
цієї громади складе свою 
цеглнну-пожертву. 

Почесні Члени Народного 
Дому, якими с настоятелі 
українських церков,. Буді
вельний комітет під прово
дом д-ра Петра Богдаасько– 
го і Рада Дирекції УНДому 
під проводом інж. Миколи 
Семанишияа закликають 
кожну родину нашої' грома
ди до щедрих пожертв на 
вже розпочату будову, коне
чного для всіх нас Народно
го Дому. 

Ставайте власниками уді– 
ловцями цієї всегромкдської 
інституції. Всі, що| вже є 
членами УНДому підвищуй
те свої уділи, бо сьогоднішні 
високі ціни на будівельні 
матеріяли вимагають від нас 
більших пожертв. 

Ми глибоко переконані, 
що кожний із нас усвідом
лює вагу і відповідальність 
нашу перед підростаючим 
новим поколінням, яке ми 
так бажаємо зберегти для 
українського народу. Даймо 
нашій молоді більше і моде– 
рніше приміщення. Даймо їй 
можливість зустрічатися і 
перебувати в українському 
середовищі. 

Жертвуйте або купляйте 
уділи вже сьогодні. Будова 
вже в повному розгарі. Ми 
не' 'сміємо ” ” допустити, щоб 
будова припинилася хоч на 
один день із-за браку гро
шей. За всі успіхи або нев
дачі в нашій громаді ми по
винні спільно нести відпові
дальність. 

Іван Галій 
прес референт 

„ЧОРНОМОРСЬКА С Я " -
С. К. ,,РОМА" 3:1 (1:1). 
Петерзон в жовтня 1974 р. 

У другій зустрічі за перше– 
нство „Мейджор Дивізії" ше– 
йфер Ліги Ню Джерзі, „Ч. 
Січ" осягнула перемогу на 
виїзді в м. Пехерзоні з відо
мим місцевим клюбом „Ро– 
ма" — 3:1. Зустрічі „Ч. Січ" 
— ,,Рома", завжди належа
ли до найбільш цікавих і 
емоційних і такою були: теж 
і ці змагання. Цим разом 
спричншшком емоцій б у в 
суддя змагань, який дуже 
різко судив усі рухи україн
ських .футболістів, відсвис– 
туючи фавлі проти гостей 
за найменші дрібниці та 
признаючи дуже сумнівні від 
стороні в ряді акцій нашого 
нападу, і врешті усунув з 
гри Монтана і Бакува. 

А все ж перемогу здобу
ли українські футболісти, я– 
кі виявилися кращими в цій 
зустрічі, а головно видержа
ли кривдячі рішення цього 
судді. Ведення 1:0 для „Ч. 
Січі" здобув Михайло Фар– 
міґа вже в 9-ій хвилині гри, 
з подачі Монтана. В 32-ій 
хвилині на карному полі „Ч. 
Січі" м'яч доторкнувся обо
ронця і суддя призначив ка
рний стріл, з якого італійці 
вирівняли вислід 1:1. В 69-ій 
хвилині Ігор Паньків провів 
довгий рейд і закінчив його 
сильним стрілом у віконце 
воріт „РОМИ", але м'яч від
бився від внутрішньої час
тини поперечки воріт. В під– 
ворітньому згущенні змагу– 
нів господарів м'яч опинив
ся в капітана „Ч. Січі", який 
без вагання вмістив його В 
сітці воріт „Роми" — 2:1. 
В 74-ій хвилині знову від
значився Фарміґа, який здо
був'свій перший „гет трик" 
сезону, стріливши з акції 
Юрчака-Мази свого 3-го го– 
ля змагань. 

Чергові голі із стрілів Ва
силя Каздоби і Н. Мази, су
ддя уневажннв відсвистав– 
ши „офсайди" 

Фестон Пластової Станиці в Ню Йорку 
Заходом Ювілейного Ко- |в мішках, перегони з яєч– 

ляк, А. Зслнк, М. Олесниць– 
кий, Б. Туринський, О. Фе– 
дик, Р. Василак, Д. ВаСилак, 
І. Калинович, М. Ходновсь– 

! кий, В. Ковар, С. Сосяк,, М. 
Васьків, А. Гельбік, Г. Мвнч. 
Провідники в цих грах І. Ха– 
муляк і В. Василак. 

Уже розпочалися тижневі 
тренінгн жіночих і чолові
чих дружин „Ч. Січі", що 
проходять в залях середньої 
школи в Савд Оренджі. Дві 
жіночі дружини змагатиму
ться в Жіночій Відбивай ко– 
вій Лізі Ню Джерзі, І дру
жина буде брати участь в 
ряді відбиванковнх турнірів 
у Східніх ЗСА. Монтується 
склад І чоловічої дружини, 
що теж виступатиме в ряді 
турнірів Відбиванкової Асо
ціації. Активізується юнаць
ка дружина. Підготовлясть– 
ся календар тренінгів на 

мітету святкувань 25-річчя 
пластової праці у Ню Иорку 
відбувся у суботу 5-го жовт
ня ц.р. на Оселі Робітничо
го Союзу „Верховина" Пла
стовий Фестнн. 

Протягом двох тижнів іш
ла підготова до цієї цікавої 
і першої в історії Станиці в 
Ню Иорку імпрези. 

Підготовок) Фестину і ук
ладом програми в цілості 
займалися пл. сен. Іриней 
Гарасимяк та ст. пл. Петро 
Дармограй, а їм допомагали 
кошові, гніздові та інші чле
ни Станичної Старшини, Го
сподарською частиною імп
рези зайнялася голова міс
цевого Пластпрняту С. Ко– 
сович з усімн членами Уп
рави гуртка. 

Нетерпеливо очікували ор
ганізатори Фестину та ціла 
пластова молодь суботи 5-го, 
слідкуючи в радіо та на те
левізійних передачах перед– 

згадапій залі, в яких змо– ` бачень погоди. Цілий тиж– 
жуть брати участь тільки ці! день перед фестнном було 
члени (ки) дружини, які І жорстоке зимно й падали 
братимуть участь у виступах \ дощі. Але організатори бу– 
своїх дружин у всіх турні– і лн доброї гадки, як прнста– 
рах та ліґовнх грах. 

О. Твардовськяй 

ВІСТКИ УСТ 
„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

ло на пластунів. 
У суботу ранком було хо– 

лоднаво і небо не зовсім яс
не, як вирушив в дорогу ав
тобус з пластунами та їхні– 

! ми батьками. Учасники по– 
Завершусться підготова до ! їздкн зі захопленням огля– 

закінчення Ювілейних свят– | дали прегарне узгір'я пок– 
кувань Т-ва, що згідно з рите густим лісом, що саме 
програмою Ювілейного ко - зміняє свої краски. І ось на– 
мітету — закінчується велн– раз за помахом палички доб– 
кнм бенкетом і балем у кри– рої феї, сірі хмари розійш– 
шталевій залі „Наваго Me - лися і сонце освітило золо– 
нор" в Ірвінгтоні, 26 жовтня том гори, ліси й дерева. Яка 
ц.р. Згідно із інформаціями краса! Сине небо і горючі 
Ювілейного комітету на цей в еясві сонця червінню та 
бенкет, між сотнями гостей зо. отом дерева! 
зголосили свою участь ряд Приїжджаємо на Оселю, 
визначних особистостей аме– Як тут гарно, затишно, доб– 
риканського політичного ре. Ми на своїй оселі, на 
світу, посадники і радні ; клаптику української землі, 
кількох сусідніх міст, спор– І дерева тут теж прибрані в 
тових діячів. Під час бенхе– зо.-оте вбрання, якби на при– 
ту, між іншими, виступить вігання незвичайних гостей, 
капеля бандуристів при ста– Розпочинається правдивий 
ниці 1-ї Української Дивізії фестнн — як колись в Ук– 
УНА, в часі балю приграва– раїні, зі всіма несподіванка– 
тиме відома оркестра Б. Гір– мн, грами, забавами і розва– 
няка, співатимуть Ігор Ра - гами. Через мікрофон пере– 

Склад „Ч. Січі": В. Пань– ковський і Михайло Шквар– і даються українські пісні 
іт. ІЗ U n n . n t . n . . Т Т Т – . . . — 1 - . \ГГ\ 1 І T U M / u n п о ЛПІ/Л u n r v \ m r . . . 

ПОЯВИТЬСЯ 
ЮВІЛЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ 

УСТ „Ч. СІЧ" 
На закінчення Ювілейних 

святкувань появиться Юві -
лейнйй Альманах „Ч. Січі" 
який учасники бенкету змо
жуть набути у виставовій 
секції залі. В цьому історич
ному виданні зібрано чис
ленні матеріяли українсько– 
ю і англійською мовами, в 
яких подано найосновніші 
дані про працю та осяги „Ч. 
Січі" в свому 50-річчі. Окре
му секцію Альманаху при
свячено Спортовій Школі 
Ч. Січі" із списками і чис
ленними світлинами учасни
ків за усі 5 років. Зацікавле
ні цим виданням у віддале
них стейтах можуть замов -
ляти поштою залучуючи 4-
ри дол., чек, що покриває 
теж висилку. 

О. Твардовськнй 

ків, В. Марущак, І. Паньків, 
В. Ткач, С. Юрчак, Р. Соль– 
чаннк. Н. Маза, Вас. Каздо– 
ба, М. Фарміґа, М. Бакун, М. 
Уряд, і И. Козар. Провідник 
Вас., Басняк. 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" П 
- „КВІНС ПАРК" С.К. 1:3 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 
(новаки)—САВД ОРАНДЖ 
(новаки 0:0 (серія карних 
0:1) 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 
(новаки) - – МЕИПЛВУД 

(новаки) СК '4:0 

Склад новацької дружини 
,,”Ч. Січі": Б. Чех, М. Хаму– 

Аіргершптис 
щькуД,УАмй) 
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Із Літературно - Мистец– 
кого Клюбу в Ню Иорку по
відомляють, що в приміщен
нях цього Клюбу, в п'ятни
цю 18-го жовтня ц.р., о год. 
7:30 вечора, .відбудеться Ма
лий Літературно - Мистець
кий Ярмарок. У гостинному 
виступі візьмуть участь: Ва
ля Калин — Магмет, Іван
ка Кононів і Степан Магмет. 
Концертмейстер і конферан
сьє — Володимир Гентіш. 
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УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО. CO ЮЗУ 
80 Montgomery Street, Jersey City, N J. 07S03 

ЗАМОВЛЕННЯ 

Бажаю (смо) закупити в Корпорації Дому Українського Народного Союзу боргове зобов'язаная жа су–! І 

і П t-/. Ч . 
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' : - ^ ; А - : . 

1 Гзалучую (ямо) належність чеком (баакоаям переказом) г сумі | . 
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Ім'я І прізпищо Ім'я 1 прізаище 

Чксло Соціяльпого Забезпечеапя Число Соціяльаого Забезпечення 
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ко. 
У зв'язку з численнями 

запитами, чому досі ряд гро
мадян і організацій не одер
жали запрошень на цей бен
кет, Ювілейний комітет ін
формує, що мав адресар, я– 
кий, як виявилося не був 
точний в зв'язку з перене
сенням багатьох українсь
ких родин до інших міст. У– 
сіх тих наших приятелів і 
симпатинів Ювілейний ко
мітет щиро Перепрошує і ла
скаво просить' негайно теле
фонувати на числа: 201 -
372-8896, або, 201-373-8783, 
запрошення будуть вислані. 
На згадані числа просимо 
телефонувати в справі на -
буття квитків і резервуван -
ня столиків. 

КАЛБНДАРЕЦЬ 
В И С Т У П І В 

І ФУТБОЛЬНО! ДРУЖИНИ 

13 жовтня „Ч. Січ" — Ма
дярський СК, Вудбридж на 
площі Фарчерс Ґров; 20 -го 
жовтня „Бенфіка" — „Ч. 
Січ" на площі Айронбавнд; 
27 жовтня „Бразилія" - ..Ч. 

тужно далеко на гори несе
ться пісня про „Марічку", 
„Ясенн", „Червону Руту"... 
Організатори вітають гос
тей, батьків та молодь. Но– 
вацтво розпочинає свої гри 
й забави, юнацтва, свої, а се– 
ніорн також не залшгіають– 
ся позаду. Чого тут немає 
на тому фесгині: перегони 

ком, змагання в ідженні ок
руглого коржика, відбнван– 
кові змагання та інші спор
тові гри і тп. Найбільше ус
піху має пошта. Скільки ра
досте — пишуть малі, ПИ
ШІТЬ молоді, а навіть стар
ші забавляються романтич
ними листами. 

Є теж різні виграші: на 
вишивки, кераміку, дерев'я
ну різьбу. Кульмінаційною 
точкою фестину це — вибір 
кралі. Тяжке це завдання, 
бо так багато гарних плас– 
тунок, кожна заслуговує не 
це, щоб бути кралею. 

Настрій чудовий. По об
личчях батьків та гостей, ді
тей та молоді видно, що всі 
вдоволені. Буфет знамени
тий. Все на тому фестнн.; 
відбувається природно без 
поспіху, так і відчувається 
велику гармонію між прог
рамою, а її виконавцями.Ду
шею фестину — Ірко. Він -
всюди з'являється то туг то 
там, радить як одне чи дру
ге зробити, що заповісти, що 
пригадати, і завжди верта
ється до молоді, для яко 
цей фестнн призначений. 

Вкінці збирається час про
голошення кралі пластово 
го фестину. Найбільше го
лосів одержала юначка Ок
сана Михайлів. Зарум'янена 
з і зворушення, синьоока ю– 
начка Сяня виходить на три
буну, одержує ленту від. ста
ничного та йде з ним у свій 
побідний марш. Публіка ві
та ЇЇ оплесками та радіє ус
піхам. Відтак краля з трьо
ма дівчатками Л е с е ю , 
Андресю і Дорою Тершако– 
зець витягають квитки тп 
передають виграші. Щасли
ві ті, що їм вдалося щось ви
грати! Так помалу програ
ма кінчається, але ніхто не 
хоче їхати домів так усім 
добре на цій прегарній гір
ській оселі у дружньому 
гурті. 

Сонце поволі ховається за 
золоті вершки дерев. Учас
ники фестину прощаються, 
а в кожного ця сама думка 
- щоб на черговий рік зно
ву зустрітися на подібній ім
презі, на другому з черги 
пластовому фесгині. 

Шкода тільки, що інші 
пластові станиці не відгук
нулися на наше запрошен
ня — це ж була така гарна 
нагода для молодих запіз
натися зі собою, а для стар
ших пригадати себе й по– 
гуторнти. 

С. Г. 

П П І Ї І Х 

Українське Вітамтп Stops 

ROMAN PARCa SERVICE 
141 tod Avenue, New їотЬ Cttj 

TeL: (21S) 4W-74S0 
В И С И Л А Є П А Ч К И з ОДв-
г а м І Х А Р Ч А М И В УШ-АІ 
НУ І ДО ООСР. Йдемо шш 
складі все потрібне д о васММ– 
км. Иосаласмо тммоак РУЬЛЯ– 
В1 ЦЕРТИФ1КАТЙ. А К Т А 
мотоциклі, холодільїга– 
КИ І ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядові 

ІІАОХ'ЕПК, Н. Дж. Місячні години', від понад, до а'мт”нц) 
збори Т-ва ім. Т. Шевченка і 8:30-6:00 в., в оуб. 8:SO-6:OA в. 

Н Е Д І Л Я , 
20-го ЖОВТНЯ 1974 р. 

42 ВІдд. о год. 2-ій по пол. 
в УНДомі, 237 Говп Авеню. 
Проситься прибути на збо
ри. - В. Марущак. рекр. 
секр. 

ПОИКЕРС, Н. И. Місячні 
збори Т-ва Подільська Січ 
8-nfi ВІдд., о год. 2-ій по 
пол. в церковній залі при 
Чеснат вул. Проситься ви
рівняти вкладки. На зборах 
можна буде одержати ін
формації про боргові зобо

в 'язання УНС та друки за
мовлень на ці позички, за 
які УНС платить членам 
по 8'Д. річно. — М. Ш;ші-
кевнч, пред., В. Мандзій, 
секр. 

В неділю, від 10-1 но пол. 

Help Wanted Male 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Must have basic tools to set 
up and repair light assembly 
machinery. Modern plant and 

parking facilities. Call for 
appointment 

(201) 964-1576 
Ask for Mr. Farrell. 

У Варшаві почались наради європейських 
комунйстичлих партій 

KEYPUNCH OPERATORS 
Experienced keypunch oper
ators to train on new IBM 
3742 equipment. 2 shifts-part 
time, afternoons A evenings. 
Salary commensurate with ex

perience. 
Boy Scouts of America 
(201) 249-6000, ext. 415 

Equal opportunity employer 

MECHANIC 
- for fork lift equipment. Ex 
perience preferred on AC-40V 
LP 4 all phases of fork lift 
repairs, including hydraulics. 
Salary based on experience. All 
company benefits. Contact Don 

Talmadgc or Geno Garlatti. 
Herman Forwarding Co. 

South Brunswick, N J . 
(201) 297-4400 

: Equal opportunity employer. 

До вннайму в Ионксрсі 
4 -КШ. МОДЕРНІСТІ 

AJ1APTASIEJHT 
Великі кімнати, в 2 род 
домі. Власники українці. 
За ближчими Інформація

ми теле(ронувати — 
(914) G B 6 - 6 7 2 4 

Real Estate 

Х О Ч Е Т Е П Р О Д А Т И 
А Б О К У П И Т И 

БУДИНОК. ВИЗНЕС. З Е М Л Ю 
звертайтеся д о 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avenue 
Vov York. N.Y. Trf. 477-ШОО 

Astoria, N.Y. 
У найкращій дільниці 4 род. 
дім, 5 апарт., продав вдова, 

дуже добрий дохід . 
JANCEWYCZ-LEPCAN 

REALTORS 
(212) 849-5099 

Веч. (Ї12) 847-7075 

В A S 
Automatic set-up and operate. 
experienced only. Overtl m e 
guaranteed. Paid Vacation and 

hospltallzatlon. 
Call (201) 887-1245 
weekdays, or write 

N J . Punch Co., Box 185 
East Hanover, SJ. 07936 

MACHINIST 
1st and 2nd shift. Knowiedg' 
of four slides helpful but no' 

necessary. 
ELECTRO ЛУЕІЛЗ CO., IXC. 

55 Goffle Bd.. Hawthorne, NJ 
(201) 427-0800 

' Male and Female " 

KEY PUNCH OPERATOR 
Must be experienced. Willing 
to train on Mohawk NCR. Key-

tape. Mr chine. Must know 
alpha and numeric. 

Call 

(201) 435-3307, Ext. 57 

COUNTER AND 
KITCHEN HELP 

Full-and part-time. Apply 
in person. 

MCDONALD'S 
Koute 22 Scotch Plains, SJ. 

(201) 822-5270 

" Help Wanted Female u 

REGISTERED NURSES 
NEEDED 

For 50 bed JCAH Hospital. 
Immediate employment avail
able for 3-11 and 11-7 shifts 
for general duty. ICU, CCU, 
and obstetrics. Liberal яаїчгу, 
Benefits, and shift differential. 

Write, phone or come in 
person. 

Delaware Volley Hospital. Inc. 
1 T l tm Place. Walton, N.Y. 
13850. Tel. (007) 805 4101 

Варшава. - Делегати 
28 європейських комуністи
чних партій беруть участь 
у прелімінарній конферен
ції, яка мас за завдання під
готовити грунт під СВІТОВІІЙ 
комуністичний к о й t pec. 
Конференція, яка почалась 
16 жовтня, мас закритий 
характер і досі не подано 
до відома ніяких даних про 
програму нарад. Як відомо, 
ЦК КПСС вже від довшого 
часу робить заходи, щоб від
бути світовий комуністичний 
конгрес, але при передумо
ві, що на цьому конгресі 

Січ" площа Айронбавнд; І компартії формально засу– 
3 листопада ,Дортугізи" — ;' дять китайських комуністів 
„Ч. Січ" площа Айронбавнд; | та всі ці компартії, які під– 
10 листопада „Ч. Січ" — тримують Китайську кому– 
„Сербія" СК площа Фарчерс ! ністичну партію. Досі Бре– 

SEWING MACHINE 
MECHANIC 

І Expansion has created an lm-
j med opening for ah experience 
| ed mechanic. Exp. should in-
i elude single and dbl. needle 

Неральнимн чи першими се– і chain A lock sUtch machine. 
кретарями. До Варшави не C a l 1 Mr- Wagner at 
Прибули представники ком– ^ ( 2 ^ l L 7 ^ " i ^ ? L ^ . 
г ^ - ,– . - - - ..\ or apply In person: 
цартій Альбанп , Голлянди І E v e r i o n Fabrics (Heideaberg) 
Та-ІСЛЯИДІЇ. | Railroad Ave,, Closter, NJ 

61 

Ґров. 

КАЛБНДАРЕЦЬ 
ГАКІВКОВОЇ ДРУЖИНИ 

„Ч. СІЧІ" 

15 жовтня ,,Ч. Січ" — Самнт 
Г.К. льодова арена Ворінан– 
кр\ 22 жовтня „Ч. Січ" — 
Айронбавнд „Огілерс" арена 
Айронбавнд; 29 жовтня „Ч. 
Січ" — Сомерсет ГЛС. ар. Во– 
рінанко; 5 листопада „Ч. 
Січ" - „Розел Кетолік" Г,К. 
ар. Айронбавнд; 12 листопа
да ,,Ч. Січ" — „Ігелс", Юнь– 
йон ар. Ворінанко; 19 лис
топада „Ч. Січ" - „Лайонс" 
- Весіфілд ар. Айронбавнд; 
26 листопада „Ч. Січ" -
Ню Провіденс Г.К. ар. Во
рінанко. Дальші дати пода
мо в майбутньому. 

жневу і спілці не пощасти
ло з тим, щоб дістати таке 
погодження. Добре поін
формовані кола вважають, 
що це питання буде заторк– 
нене на конференції у Вар
т а , т , але там не може за
пасти ніяке принципове рі
шення, враховуючи той 
факт, що на конференції 
заступлені компартії пар
тійними достойниками під
рядного значення, а не ге– 

і 

Укра їнська . Крамніщл 
РОМА1ІА ІПАННЦЬЙІОГО 

(Deltb Sportswear Co.) 
Мас на складі по приступних ціпах: Різного рода Ім

портовані снетери — жіночі, мужееькі і діточі — 
італійські дощовики — хустки і шалі — блюзоч– 
кп — кали — панчохи — скарпеткн — скірнні 1 
найлонові куртки 1 камізелькн — Імпортовані з 
Німеччини жіночп сійдня білнзпа 1 вовняні паи– 
чохп — бритви і машинки ДО отри.січнім волосся 
- НУГИ І гі!іііз.міі. 

УКРАЇНСЬКІ Д Р У К О В А Н І ОБРУСН - НОВІ ВЗО– 
РИ, доріжки, серветки та матеріял па ярди. НИТ
КИ ДМЦ. 

КЕРАМІКА З УКРАЇНСЬКИМИ ВЗОРАМИ Імпор
тована 3 Німеччини. Комплети на каву, на обіди 
па 0 і 12 осіб, на торти, масло, оалату, вали і ін
ше. 

Щ О С Ь Н О В О Г О ! ! ! ! 
СВЕТЕРИ (болерка) З УКРАЇНСЬКИМ ВЗОРШІ!І! ! 

Д л я дівчат 1 жкюцтва. (Числа від 32 до 48) . 
Готові колертн па Україпу і Полі...(.v. 

ПРОДАЖ ГУРТОВА І ДЕТАЛГЧНА!! 
Roman Iwanycky 
(DELTO SPORTSWFAR CO.) 

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

^ ^ ^ ^ x t ^ r ^ i m i x x ^ W N K i W i x ^ 
Д-р Лука Луців: 

ОЛЬГА 
КОБИЯЯНСЬКА 

Ціна: 5.60 
Замовляти: 
SVOBODA 

81-83 Grand Street 
J e r s e y Ci ty . N .J . 0730.1 

Funeral Directors 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Н И К 
Займасться Похоронами 
в BROJOC. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 

ORcgon 4-2568 

LYTWYN 1ь IYTWYH 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і ЧЕСНА. 

Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

801 Springfield Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

Д-р Лука Луців: 

ІВАН ФРАНКО 
- ЖИТТЯ І творчість 

Ціна: 9.60 
Замовляти: 
SVOBODA 

81-83 Grand Street 
Jersey City, Л-J. 07303 

ТАРЗАН. 4 . 7194. Приятелі арештовані 
\K7 YfE xzs 

TE7 CrS TO 
THS ' C a w -̂ STiA7, 
"A^ZVJt SUTV 

Ну, гарно! . . Щ о тут ста
лося ? . . Вбивство!! 

Одну хвилину, панове... ЦІ 
два,бандити напали на пас!.. 

Ми вбили їх в самооборо

н і ! . . Вовн були озброєні но
ж а м и . . . 

Розакжіть це все судд і ! . . 
Ходітч! . . . . і 

Цікава зміна ситуації, чи 
ні, Петре? . . . Ми прибули 
сюди, щоб прослідити кримі
нальну діяльність . . . 

. . . А замість того. Тарза– 
не, нас самих тягнуть до 
„цюпи"! Але не забувай, що 
я знайомий із суддею! 

” 
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ПЛАСТОВИЙ СЕНІОРСЬКИИ 
НОДІНС 

Пластун-сеніор руководи– вжди старається працювати 
ться в своєму поетуінг.анню творчо, корисно й конструк– 
такими принципами: | тивно для українського на– 

1. Принцип характе р у роду, української громади в 
пластуна сеніора — Пластун . діаспорі та для людства вза– 
сеніор живе згідно з засада– і галі. Пластун сеніор уважає 

тщтщ,пилх ПЛАСТОВИХ 
ТАБОРІВ 

ми охопленими Трьома Го
ловними Обов'язками Плас
туна та Пластовим Законом, 
які він засвоїв собі під час 
попереднього пластування, 
застосовуючи їх у щоденно
му житті, у пластуванні від
повідно до свого віку. 

2..Принцип самовихован– 

працю для Пласту, який йо
го виховав, за одне з най
важливіших завдань у своїй 
діяльності на користь укра
їнської спільноти. У своїй 
праці він старається увести 
в українське й загальнолю
дське суспільство набуті в 
Пласті засади чесної гри й 

ня - Пластун сеніор постій– j толерантности. 
6. Принцип провідинцтва но працює над собою, щоб 

якнайглибше розвинути сво– 
ю особовість, стати повноці
нною людиною і цим спосо
бом принести значно більшу 

- Пластун сеніор ніколи не 
задовольняється пересічніс
тю, а старається завжди бу
ти найкращим у своїй виб 

користь своїй родині, ГІлас– раній професії та всіх ділян– 
тові та українському наро– ка.х своєї діяльносте і як та– 
Дові. кий спонукує інших до тво– 

3. Принцип родини — Ро– j рчосте й дії у своєму довкіл– 
днна пластуна сеніора внро– | лі, для добра україяськоп 
стає з психічної ідентичнос–! й неукраїнського суспільст– 
ти подружньої пари н є по
будована на моральних ос
новах Христової науки та 
культурних вартостях укра
їнського народу. Вона, ідео
логічна одиниця, нерозрив
на частина української сус– 
пільностн. Пластун сеніор 
плекає суцільність, ідентич
ність та стабільність роди– 
|га, як також подружню вір
ність, однозгідність щодо ви
ховних метод, добрий прнк 

ва. 

З пластового життя: 

- КПСтаршина ЗСА пла
нує на найближчі місяці Від
прави станичних кошових г7 

провідників пластових табо
рів. 
- - Пластова Станиця Ню 
Иорк влаштувала 5-го жов 
тня ц.р. дуже вдалий фес 
інн на оселі Робітничогс 

лад і взаємозрозуміння, які j Союзу. 
є конечними факторами у j — „Перші Стежі" відбули 
формуванні здорової атмос– | свою курінну Раду в дня: 
фери, так важливої для усу
спільнення та розвитку іден
тичносте дитини. 
; '4. Принцип доброго прик
ладу — Пластун сеніор жн– 

5 - 6 жовтня ц.р. на Сою 
зівці. 

' Коротка статистика Ула– 
ду Пластунів Сеніорів. (Як 

ве й діє так, щоб його релі– подана в звітах на Великії, 
гійно-моральне, патріотичне Раді Уладу 17 і 18 серпн; 
і гуманне поступовання бу– 1974 р.) 
ло завжди добрим прикла– - — - ; - - - - -
дом дітям і молоді. | ' ) Схвалено 7-ою Великою 

-—бт-Принцип праці в суспі– Радою УПС, у дні 10-го жо– 
льстві — Пластун сеніор за– втня 1971 р. 
Крайова Організація 

ЗСА 
Канада 
Австралія 
Німеччина 
Англія 
Аргентина 

РАЗОМ 
-, Щ - і 

t 

' 0 . К., Верх. 

Всіх членів 

762 
190 
146 

72 
23 
17 

1215 
', 

Сеніорів 

457 
116 
78 
51 
19 
10 

731 

Сеніороь 

305 
74 
68 
21 

9 
' 7 

484 

-

Пластові 
л Останні числа пластових 
журналів „Готуйсь", „Ю– t 
нак" і „Пластовий Шлях" 
вміщують , багато цікавого 
мдтгріялу. Хочемо хоча ко
ротко згадати про що в них 
пишеться. 

Починаємо від „Готуйсь" 
ч. 10-207. жовтень 1974 p., 
журналу для нсвацтва. На 
початку вірш сестрички Ле
сі присвячений Покрсві Пре
святої Богородиці, по иім 
.слідує вірш Ю. Шхрумеляка 
„Жовтень". Цікаве оповідан
ня „Чому Ромко полюбив 
"книжку", як також легко 
додані наукові відомості про 
сонце і морські квіти (кора
лі). Далі слідує відома каз
ка Андерсена „Русалка". Є 
теж окрема „Сторінка плас– 
т них малят", „Наше листу
вання", „Хроніка", де нова
цтво описує слої спомини з 
-.рогульок і таборів", як та– 

я о ж сторінка „Що чнтата", 
".Словник Сови" (який прн– 
тяеволюс малих чіггачів ду– 
V ` T H й відгадувати), „Галс– 
р ' і Готуйсь" (де новацтво 
має змогу показати свої ма– 
Тл онки) і сторінка майстру– 
"в-ння „Як зробити". 
-' Число 8-9 (132-133), 1974 
р „Юнака" мас багато ціка– 
-в го ft актуального: Напри– 
к^ад. яа сторінці „Сучасні 
в ^нччні українці" згадуєть
ся лікаря д-ра Ярослава Го– 
"рдчнського, який своєю на
уковою працею здобув висо– 
к . я пост провідника медич
ного відділу „НАСА". ГОс– 

видання 
ля цього слідує стаття пре 
500 героїнь з Кінгіру, а нг 
сторінці „ 3 природи і техні
ки" описуються осяти укра
їнського науковця космонав
тики Сергія Корольова. Ду
же цікаво читати твори юна
ків і юначок у відділі , .Моло
де Перо", як напр.: „В краї
ні лося", „Прозрів", „Мої 
враження з мандрівки по 
Україні", „Ранок у таборі". 
Далі є оповідання „Чорні 
очі — як терен", стаття про 
струнну оркестру Музично
го Інституту ім. М. Лисеяка 
з Торонті, сторінка ,,Манд– 
пуємо по світу", „Що чита– 
-и?". Сторінка розваги і 
Хроніка. 

Накінець хочемо коротко 
;гадати зміст „Пластового 
'ІІляху", журналу для стау– 
-ііого пластунетва і сеніора– 
у, ч. 2 (41) 1974 р. Матері
ал до цього числа виготови1 

ли пластуни з Австралії, по
рушуючи багато цікавих 
проблем Пласту. Статті по
ділені на такі відділи: Пи– 
гляня пластової ідеології, 
Огляди й погляди. Ми і наш 
народ, Українська молодь в 
діяспорі. Плекайте мову і 
До джерел Пласту. Також 
є відділи: Наші втрати і Ли
стування. 

Віог St. West. Ooronto, Qnt. 
Всі три вищезгадані ж\'. 

рнали можна замовити пи
шучи на адресу: 

Plant. 2445 В. 
^-пжія, M6S 1Р7 
Plaet, 2445 А. 

і ' 

Гаряче - липневе пополуд
нє... Повітря насичене па
рою, небо затягнулось по
пелястими хмарами. Тільки 
де-не-де видно прорізок си
няви неба — надія, що мо
же буде гарна погода на
завтра. Ми їдемо у відвіди
ни до пластових таборів. 
Ось ми вже поза містом. На
ші розмови зразу оживлені, 
поволі вгнхають. Зір і дум
ки кожного з нас спиняють
ся я а узгір'ях, покритих 
темнозеленими лісами. Кож
ний з нас цю поїздку пере
живає по своєму, .однак у 
всіх нас спільна думка -
як добре, що є ще пластові 
збори, де серед чужого ото

чення є клаптики України, 
де так само як колись -
моляться до Бога, так сам– 
як колись — горять пластові 
ватри та на добраніч співа 
:оть „Ніч вже йде". 

Під вечір від'їжджаємо t 
r.-йому нам деріжку поміж 
аріїми деревами. Це в'їзд 

/а пластовий табір „Бобрів 
/ " . Вже здалеку лунають 

` ід іоні голоси дітвори й 
нацтва та оживлені розмо– 
ч батьків. Вони, як і ми, 
оп їх іля у відвідини до сво– 
: дітей — пластунів. Зав
із ж в таборах обходять 
День Пластуна". 
Переодягаємось у плис

ові однострої та йдемо при– 
ітатнсь з господарями осе– 
і та з цьогорічнім прово
зи т і борів. Назустріч нау 
лдходя-ь друг Лучкавл 
старший), друг Кятречкс 
рут Мякитей. Вітають нас. 
к р'дн.іх і гостинно запро– 
ують до таоорової їдальн 

л підвечірок. 0 ; ь і комея 
тнтц усіх пластових табс 

`'a зійшлися. Опалені сон 
:м С.ІЛИЧЧЯ, в очах ра– 

'.:сть. Вони відчувають, ще 
сягнули те, що заплянува 

ти. 
— Ми тільки приїхалі 

п с відвідати, — пояснює 
рут голова КПС Павле 
Торожинськнй. — Хочемо 
'обачігги вас і скоро їхати 

лемо далі — до другог' 
їласгового табору — яг 
Вовчу Тропу". 

Поспішаємо до таборл 
:овачок. У дверях новогн 
удиику зус річає .час улк 
ілена новачками й сестрігч– 
ами комендаиткл новаць 
:сго табору „У лісочку н 
- р б о ч к у " — ст. пл; Март– 
Суземскка. Кімнати нова– 
'ок прикрашені ` образочка– 
ми, емблемами, прапорця 
їй. Новачки вд.солені. 

їдемо до табору новакіг 
Гомін калинової сопілки" 

'Сомендант табору - ст. пл 
Чндрій Пришляк — оточе
ній роєм білявих новаків у 
чистеньких білих сорочин– 
чах. З й?го обличчя видно 
їгількн шляхетности харак
теру, доброти й терпеливос– 
"н, що не треба питати но
ваків, чи подобається їм та
бір, ьлдно, що вони люб
лять свого коменданта. А 
чк люблять його, то люб
лять табір - так то у дітей 
буває. Він. для них по бать
ках є найближчою особою, 

,яка своєю добротою злагід
нює тугу за домом тих, "що 
злррше приїхали на табір. 

Вузькою стежкою веде 
н і с дижурна до табору 
юначок „Золотий колос". 
Прч вході до тябору вітає 
н т комендантка табору 
юначок пл. сен. Валя Ши– 
рчй, довголітня юнацька 
ntr-ррнчгя і кошова в Ню 
Гейв^ні. Серед соснового лі
су роїкл-'дені шатра. В КО
ЖНОМУ шатрі чистенько, ви
лко дбяйлииу отг'ку. Юняч– 
ки уставились біля CB '̀̀ IX 
шатер, напроти них — бу– 
л”вя комендангки. Голова 
КТГС вітає усіх, є кілька за
питів, а тоді бажає щасли
вого яякінч”ння табору й 
гарної погоди. 

— Ви мали особливу ла– 

Атанас М. Міляплч, Л Ч 

ВЕЛИКА РАДА УЛАДУ 
IIЛ АСТУІІіВ-С^ЕНІОРШ 
НА З Ш Ч Ш ТРОИПГ 

ску в Бога, — жартуючи го
ворить він. — Цілий час 
гарна погода. — За виїмком 
одного зливного дощу з 
громовицею, — перебиває 
йому комендантка Валя, — 
але як може табір обійпгся 
без дощу і бурі! ? 

Голова КПС і Голова 
КТК спішать до табору 
юнаків. Залишаюся кілька 
хвилин з комендантом жур– 
налістичного табору — пл. 
сен. Т. Огарухом. Він опти
міст. — Нас тільки три 
цього року, але я цим не 
знеохочуюсь. Початий зав
жди трудні, а я вірю, що та
лі табори вкоротці зацікав
лять ширше коло юнацтва. 
Зсе ж ми зібрали багате 
світлий із всіх пл. таборів 
.-а таборевих зайнять. А це 
"ластова історія. Це варте 
іашого зусилля, — закін– 
:ив він. 

Зближаюся до табору 
каків. Я дещо спізнилася, 

-о гсегі з КПС вже були в 
зборі. При вході до табору 
лтримус мене стійковий. 

— Чи можу ввійти до та
ру? — запитую його. — 

Іі! Без дозволу мого комен– 
,.'нта не можу нікого впус– 
агн до табору. 
— Чи можеш запнтаті: 

:оменданта, щоб позволих 
іеиі ввійти на терен вашо– 
`o табору? 

— Не можу запитати, бо 
те можу відійти з місця мо– 
і стійки. 

— Чл можеш засвистати. 
Гоже тоді хтось прп'йде. 

— Не можу, бо в нас 
внсгок с:ійкового означає 
збезпеку. 
На щастя бунч^'яший 
ввокігв мене й дав стійко– 

іійіу знак, щоб тіустнп: 
сне до табору. Серед ча– 
яняого лісу в півколо роз– 
ладено шатра табору юна– 
сів „Чортівська Лавра", а 
середині майдан призначе– 
ий на збірки. Комендан: 
гбору ст. пл. Ігор Микита, 
'ри вході до табору з ка
пни я збудований неначе 
;ер івник, а на ньому віч– 
ий вогонь горить І стійко 
spr-же його вдень і, вночі. 
Сожне шаіро має власну 
горожу і табір своїм вигля– 
.ом нагадує оселю наших 
редків слов'ян. В таборі 
олова КПС саме гозорнв 
.з юнакгв щю те, що цього 
юку припадає 60-ліття УСС 

що саме УСС передали 
ипсгунам 5-го Куреня 
ТПО-ів ім. Федора Чернн– 
з с яг З”СС, як символ пе– 

одачі стрілецьких чеснот 
сь'му українськсдіу юнац– 
BV. щоб вени непохитно і 

послідовно стояли за Ідею 
7амостійности і Соборносгн 
гкраїни, зберігали рідну 
радицію та плекали ле– 
'енду УСС, як вияв новіт– 
іього військового зриву. В 
задумі стояли виструнчені 
онакя і слухали ці важли– 
:л слова; Але час наглить 
- ми мусимо їхати далі. 

Нараз залунав голос бун
чужного ст. пл. Ставничо– 
`o: „На прощання наших 
гостей тричі СКОБ!" і з мо– 
тодечих грудей вириваєть
ся: Сильно, Красно, Обере– 
чено, Бистро! І понеслося 
відгомоном по лісі в дале– 
іінь. Дружньо прощають 

і час і відпроваджують до 
границь свого табору. 

Ще треба нам довідатись 
j про денний табір наших ма– 
j тяг. їх комендантка — се– 
I стричка Аруня Старух із 
захоллеігаям розповідає про 

і своїх „Мишок - кришок". 
Вена мас вже досвід в про
вадженні такого табору. Це 
вже другий рік відбувається 

І та::нй таб!р на 'Бобріши. А 
і яка прегарна хроніка! 
І Скільки В НІЙ рисунків і 
світлин — шкода, що маємо 

І так мало часу, щоб із всім 
і запізнатись. 

Друг Лучкань, ях добрий 

В днях 17 і 18-го серпня 
Ц. р. відбулася УШ Велика 
Рада сеніорів яа ,,Вовчій 
Тропі" при участі 84 деле
гатів (73 із ЗСА, а 11 з Ка
нади), зі 127 голосами, в 
цьому 6 голосів з Австралії, 
й в приоутності Начального 
Пластуна, пл. сен. Юрія 
Старосольського, голови Го
ловної Пластової Ради — 
пл. сен. Яра Гладкого та 
голови Головної 'Пластової 
Булави — пл. сен.' Романа 
Рогожі. Нарадами проводи
ла Президія в складі: пл. 
ген. Андрій Харак, KB, То
ронто — голова, пл. ' сен. 
Наталка Коропецька, ПС, 
Філадельфія й пл. сен. Ана– 
толь Ромах, Войн., Детройт 
— заступники, пл. сен. Рр– 
иан Возняк, Войн. секретар, 
Клівленд. 

Головну Булаву УПС об– 
оаяо з району Філадельфії. 
Номінаційна комісія не 
зспіла прийти на Раду з 
говігм складом Булави. Ве– 
чика Рада доручила пред
ставникам куренів (по од
ному з присутніх 19 куре– 
зів) створити нову Комісію 
5 ця під проводом пл. сен. 
Ігоря Соха на, ЧК, оерормн– 
та такий склад' Булави: 
Теодозій Самотулка, Войн., 
Грентон — голова, члени: 
Михайло Демчшшш, ДК, 
Злізабет, Микола Коропець– 
':ий, ОХ, Балтимор, Андрій 
Іемішка, Орлм Балтимор і 
Лавлина Скремета, Гр., 
Грентон. Присутні вибрали 
іредкладеяий К о м ісією 
'КЛад без загін і одноголос– 
чо. Провід Уладу Пласту– 
чів Сеніорів перейшов від 
лл. сен. кер. Юрія Цегель– 
^ького, ЛЧ (який, до речі, 
гдмовігвся дальше вести 
сЬсрмленг!і за й^го каден– 
-ії відновлений Улад) — в 
v,-ки його, так сказати „ше– 
Sa штчбу", — голови Комі
сії Сеніорської Проблематн– 
':я — пл. сен. кер. Теодозія 
"!амотулкп. Самотулка був 
першим заег.тпником, а опі– 
'ЛЧ діючзпч глг.пою, Kf̀ Mirci 
Лчаотовгто Конгргсу Дру– 
c̀̂ ro. „Згодом вЬі був голов– 
\'ЛУІ олівав-ором сеніорсь– 

ких Рекомендацій (схвале
них на УП Великій Раді 
УПС); як такий безперечно 
є найкраще обізнаний з су
часними потребами й мож
ливостями не тільки Уладу 
Пластунів Сеніорів, але й 
цілого Пласту. На, іншому 
місці подаємо перелік сеніо
рів в різних країнах. Булав– 
ні крайових організацій — 
всі звітували на час, як про 
це говорив організаційний 
референт ГБ — пл. сен. Во
лодимир Бакалець. 

Звіт скарбника виказував, 
що Головна Булава працю
вала й видавала свій бюле
тень „Слово" (13 чисел і.64 
сторінки) виключно на ра
хунок добровільних датків 
членства (понад 3,300 дол.). 
Крім того сеніори склали 
понад 800 дол. на Фонд Од– 
ности Пласту, з якого фі
нансовано перший мандрів
ний табір то поселеннях ук
раїнців в Аргентині, в про
вінції Місіонес. Цей табір 
відбувся в лютому 1973 р. 
на закінчення Пластового 
Ювілейного Року. 

Частиною історії Пласту 
й віддзеркалення умовим в 
Пласті після Пластового 
Конгресу Другого, був звіт 
уступаючого голови, пл. 
сен. Юрія Цегельського. 
Звіт с о л і д н о опрацьова
ний і видрукований на 8 
сторінках, був до диспозиції 
у^шонйків. Автор читав йо
го, тільки частинно, ілюст
руючи пророблену ним са
мим і його Булавою таки не 
абияку працю протягом їх
ньої каденції. 

Осередком нарад Великої 
Р.”ди був, безперечно, па
нель, яким проводив ал. 
г.ен. Мирослав Лабунька, 
ОХ. Темою панелю був пе
регляд Сеніорськйх Реко
мендацій, схвалених на УП 
Великій Раді. Доповідачі: 
Теодозій Самотулка, Мико
ла Грушкевич, Атанас Мі– 
лянкч й Дмитро Попади– 
нець — аналізували Реко
мендації одну за одною й 
усгійнювали, що з них пе
реведено в життя, а що ще 
не закінчено або навіть за– 

л)СподЕр, везе нас до роздо–; 
)іжжя, з якого попрямуємо 
на Іст Четтем. 

Сонце вже схезолосч зі 
рожеві хмарп, коли- ми їха
ли а Бобрівки в сторону 
„Вовчої Тропи". Хоіілі. 
встигнути на ваіру. І ск:ь ми 
гут. Здалека вже чути за
лах, диму і гамір. Ватра по
чалася. Вдаліші, біля нова– 
цького табору догоряв но– 
зацький вогник — новацтво 
лкраз закінчило свою вечір-
no програму й пппло спа– 
пі.. Ідемо на юнацьку ватру. 
Ватра завжди мас непере
можний чар для кожного 
лластуна. В темряві шукає
мо знайомих лиць. Завва
жуємо, що біля нас є о. д-р 
Гавліч — той добрий опікун 
і приятель пластової молоді. 

І Він приїхав, бо завтра 
| „День Пластуна" — о. Ґав– 
' ліч відправить Службу Бо– 
|жу д я пласіунів, ба.ьків і 
і гостей, 
! Веселі й тужливі пісні на– 
|перезгіну лунлю'.ь ІШЗП0Л0 
!ватрн. Підкидають діюв і 
і іскри сипляться в и с о к о 
І вгору, аж під темне небо. І 
місяць здивовано поглядає 
на розлогу поляну, де стіль
ки молодих людей зібрало
ся разом і тяжко їм розст-і– 
тися. Сиділи б до ранку, 
але свисток, наказ, „Ніч 
вже йде" і пора на спочи
нок. 

' Неділя — прегарний со– 
няшннй день. Служба Бо
жа, відтак програма „Дня 
Пластуна" — перед трибу
ною, на котрій уставилася 

' пластова старшина, духо– 
і венствз і почеспі гості, мар– 
і шугсть з прапорами пласту
ни В -пластунки. Відтак на– 

і игі найменші під проводом 
\ улюбленого новаками й 
братчиками д о с відченого 

і комендан-а новаків пл. сен. 
Яч-n? Шегрігаа і прегарної 
молоденької коменданткн 
ИОВТ.ЧЖ ст. пл. Мусі Мочу– 
лп — вивели прегарну про– 

| гра/му. Новаки, -убрані в 
| княжі, козацькі та стрілець– 

Пластовий Кур інь ^Лісові 
Чорти" відбув свою 

Велику Раду 

ТСПС П. Дорожняського, 
.рлтчик Андрій зворушли– 
зіеми словами закінчив свя– 
о : .Дякуємо усім, що при

чинилися до цієї програми 
`t дякуємо Тобі, Боже, що 
дав нам такий чудовий 
день!" 

Короткі відвідини табору 
новачок „Чя знаєш ти" та 
табору новаків „Юні Стріль
ці". Показують нам оврї ку
рені, робітні, хроніки. Який 
великий вклад праці. Пс 
обличчях дітей видно, що 
вони вдоволені. Та й погода 
ггрогарНа, і це також прн– 
пгняогься до доброго наст

рою. 
Діл імося на дві групи, бо 

не було вже часу, щоб всім 
підвідати усі табори. Друг 
Дорожинський відвідує та
бір юнаків „СкобиНе гніз
до", де комендантом є дос
відчений довголітній плас
товий провідник і виховних 
друг Володимир Бакалець. 
Казали на ватрі, що він має 
своє гніздо високо на дере
ві, щоб звідтіля добре,пиль
нувати своїх орлів. 

Друга Дорожинського за
прошено На обід до піонер
ського табору. Хлопці самі 
його приготовили. , Комен
дантом цього табору є ст. 
пл. Роман Процяк, якого 
всі дуже люблять. Вій бист
рий, проворний, але і вима
гаючий. Обід був знамени
тий, — розказував друг го
лова. 

Відвідуємо табір юначок 
„Вінок вільної України". 
Комендантка ст. пл . Марта 
Боровик. В товариській роз
мові довідуємось про всі їх
ні переживання на таборі. Є 
багато труднощів, але вони 
оптимістки, вірять що пере– 
борять перешкоди й успіш
но закінчать табір. Шатра 
юначок чистенькі і скрізь 
взірцевий Порядок. 

Тяжко нам залишати та
бори на „Вовчій Тропі". 
Прощаємося зі всіми, я а 
спомин нам дають китицю 

Вони, „Лісові Чорти", на 
знвають свою раду Вели
кою Племінною Радою 
( Б О Р ) , яку відбувають що 
два до чотири роки — зале
жить від „фантазії лісово– 
чортівської", як пояснюють. 
А насправді реченець ВП– 
Ради залежить від умовин 
біяіучої праці чи від потре
би зревідувати або тільки 
провірити біжучий спосіб 
діяльносте. 

Останньо, ВПРаду відбули 
два роки тому, в часі свого 
50-літнього Ювілею, 22 лип
ня 1972 р. Цьогорічну Раду 
скликали на 24 і 25-ГО сер
пня І974 р. до Детройту й 
відбули її на пл. оселі „Зеле
ний Яр". Приїхало астами 
й автобусом 56 сеніорів і 37 
ст. пластуни, разом 92. Пле
м'я „Лісові Чорти" складає
ться зі старшо-гіластун^ько– 

кі одяги разом з новач–. 
і нами, під командою їх улю
бленого братчика Я5унчуж-
ного Андрія Чировського, 
виконали гарну мальовни
чу,' програму з вправами. 

По промові друга голови 

польових квітів і ось наше 
авто вже pjhoiac так знайо
мою доріжкою вдолияу. Ви
їжджаємо на дорогу, що ве
де до гарячого, задушливо
го міста. 

Сестричка Стаха 

початковано. Звертали ува 
гу теж на точки, які в кон
фронтації з дійсністю пока
залися незручними і їх слід 
зревідувати. П'ятий учас
ник панелю пл. сен. Ольга 
Кузьмович підкреслила у 
своїй мові вагу праці сеніо
рів серед юнацтва. 

Перші чотири панелістн 
були учасниками тижнево
го Табору Сеніорської Про
блематики й їхні думки бу
л и висловом дискусій і 
праць цього табору. Табір 
цей відбувався на „Вовчій 
Тропі" безпосередньо перед 
Великою Радою. Цей пер
ший дошкільний табір се
ніорів. хоч нечисленний (9 
постійних учасників зі ЗСА 
й Канади) — був успішний 
і проробив поважну роботу, 
що виявлялася хоч би з оп
рацьованих доповідей пане
лю. 
І Остання 'Велика Рада се
ніорів як Уладу, З т я Вели
ка Рада, відбулася ЗО серп
ня — 1 вересня 1952 р. в 
Торонті. Півтора року пізні
ше на І 'КУПО 1 - 3 січня 
1954 р. в Наєгра Фоле, Онт., 
Канада Сеніорат окреслено 
як і у Улад, а оформлено 
як „Об'єднання Пластових 
Сеніорів" побіч виховних 
Уладів у рямках (Крайових 
Пластових Організацій. 

Н а УП Великій Раді в 
Тоффало, ЗСА 9 і 10 жовт
ня 1971 р. схвалене повер
нути назад до статусу ІУ 
Уладу. Ц ю постанову зат
вердила ГПРада листом з 
19 квітня 1972 р. 

го куреня і сеніорського :ку-' 
реня. На ВПРадах радять 
оба курені разом. Молоді від
крито висловлюють СВОЇ ПО'"' 
бажання др сеніорів. А се– 
ніерн теж не мовчать. Все 
це діється свобідно зі жарта^ 
ми й дотинками, хоч курїн4 

ний суддя сеніорського Ко
реня (Маршалок), який а 
правила провадить спільни
ми нарадами -`- дуже artXa`o 
притримується наміченої 
програми — так щод^зімі ' 
сту, як і щодо часу. ^ ^ і Л 

Центральною точкбю Ра
ди, булат як велить звичай, 
святочна ватра вночі зі cy-` 
боте на неділю 25 вересня 
ц. p., на якій ві^улиряіп^д– 
зілцення членів СтарЬ^Й^Мр– 
лодої Фамілії та прю^виття 
нових членів. 

ВПР залишила засадничо 
давннй склад Курінних Ко– 
манд. Сеніорський -н^ірень 
очолює Ярослав Мада,й в то
варистві Володимира дЗанде– 
ри (маршалок), і Богдана 
Кожеяьовського — всі з Фі
ладельфії. Старшопластун– 
ський курінь дальше-ведуть 
Юрій Савицькнй і Ьгор Ми
кита, .суддя). Нові до Коман
ди прийшли: Ігор Спдоряк 
і Петро Ставннчнйі -Змі
нено також обсаду посту, го
лови Коронної Ради, цеб^б 
голови-координатора - '0|іох 
куренів. Ла місце дотепері
шнього голови Юрія Сави– 
цького обі команди вибрали 
пл. сен. Олеся П'ясецькодо. 
Осідок старшопластунського 
куреня і Ксррнної Ряди г– 
— є Ню Иорк. 

У неділю ціле Плем'я ви
слухало набожно читаної 
св. Літургії, що її служило в 
таборовій гарній катх^ціД 
два члени: їхнього куреня о 
крил. Іван Прокоповнч-4 о. 
крил. Степан Сулик. 

.– - fc--–. -

ягіг,-а: 

-Міжнаціональне екавтське^' 
джемборі єщноети в ЛейквцМ 

(Допис з таборової газетки тобюру УГООІв : 

,,Скобіше гніздон) 4 

Від ід червня до 7-4 лип
ня ц. р. в':чулася однотнж– 
нева сківгська зустріч є;;нл 
,сти. Мг' .̂o цього табору бу
ло „з'єднати всіх скавтів 
тих народів, цо їх крдї щ є 
лід к імуніс.'И”пнм п-'іі,ран
ням. 

У цій зустрічі-таборі взя
ли участь: українці, естонці, 
лотнші, литовці, мадяри й 
поляки. Табір мав інтерна
ціональну команду й була
ву, до яких входили також 
українці: Софія Марганець, 
що стала „Красунею Єдтк.– 
ста" („Мис Юнигі") на 10-
74-ий рік, Христя Білинсь– 
ка, Олександер Цвіль і Ярко 
Левицький, який допомагав 
українськім юнакам здобути 
добру славу. 

Кожна національність ма
ла на зустрічі коло двадцять 
скавтів. Наша Крайова 
Пластова Старшина вислала 
туди сімнадцять пластунів 
і пластунок із Філядельфії. 
Кожного дня під час зустрі
чі, національні групи мали 
овою програму, що познайо– 
млювала інших з культурою 
їхнього народу. Наша перша 
точка при ватрі називалася 
„Три правди". . Вона була 
обговорена в газеті й пере
давана в Україну „Голосом 
Америки". 

Ціллю іншої нашої точки 
оуло познайомити всіх уча
сників зустрічі з пластовим 
кличем СКОБ! Вона була 
така ефективна, що цілий 
табір (150 скавтів) навчили

ся проказувати: Сильно, 
Красно, Обережно, Бистро! 
Ми також навчили скавтів 
інших національностей кіль
ка українських пісень^ 

Сьомого дня, що був лід 
проводом українців, всі iî ja.-
і.гуин й гості їли вареники 
та інші українські страви,'а 
два бандуристи — Павло 
Рурський і Марко Бандсра 
- розважали гостей .своєю 
грою. 

Думаю, що добре Gytto` б 
частіше організувати 'такі 
міжнаціональні джемзббрі, 
іід час яких українські пла
стуни могли б показати ска– 
зтам інших національностей 
с:вій пластовий, еянгчягЙ і 
спортовий дух, 

пл, уч. Петро Баядера 
І Курінь, Філядельфія 

,ЛЛАСТОВА ВАТРА" 
Видас: Крайова Пластова Старшина в ЗСА. 

Редагує: Колегія. 
Всі матеріали просимо слетн: „Пластова Ватра^ 

с /о Ptast, Inc., 140-142 2nd Ave., New York, N.Y, Ш0ОЗ 

- и Ш ' 
f i f 


