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УКРАЇНСЬКИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ В МОНТРЕАЛІ БАГАТЬОМА ВИСТУПАМИ Й ДЕМОНСТРАЦІЯМИ ЗДОБУВ 
МІЖНАРОДНИЙ РОЗГОЛОС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ СПРАВИ 

Велика українська олімпійська 
пресова конференція 

Монтреаль (Українська 
Олімпійська Пресова Служ-
ба). — У четвер 29 липня 
1976 p., напередодні закрит-
тя ХХІ Олімпійських Ігрищ 
у Монтреалі, в готелі Шера-
тон, відбулася велика npeco– 
ва конференція Українсько-
го Олімпійського Комітету. 
Зал я конференції була nepe– 
повнена чужинецькими ко-
респондентами з різних кон-
тинентів і країв світу і на 
ній черговий раз вндвнгне-
"Н,о питання участи України 
в Олімпійських Ігрищах та 
з'ясовано українське стано-
вище до різних проблем, по-
в'язаних з ХХІ Олімпійськн-
ми Ігрищами в Монтреалі. 

Пресову конференцію від-
крив голова Українського 
Олімпійського Комітету (У-
ОК) мгр Ярослав Прншляк, 
який був модератором для 
французької мови. Речником 
УОК був Андрій Феднясь-
кий, який зачитав заяву У-
ОК в англійській мові й зго-
дом відповідав на запитання 
кореспондентів. Англомов-
ним модератором був Андрій 
Семотюк, а перекладачем на 
французьку мову — проф. 
Роман Сербин. 

Серед великої кількости 
міжнародних кореспондентів 
на пресовій конференції бу-
ли представники таких аґен-
цій, радіо, телевізії і преси 
— ОБС-телевізія і вісті, Ра-
діо-ГОЛЛАНДІЯ, Радіо-Канада, 
Телевізія-Мальта, СІАД-Ра-
діо, Радіо „Вільна Европа" 
і ..Свобода", Ажанс Франс 
Пресе (Франція), Кійо Нюс 
Сервіс (Японія), Саутгам 
Нюс Сервіс (Канада), ОПМ 
(Мехіко), Румунія - Пресе; 
періодики - „Земля і жит-
тя" (Індія) ,„Ді Газет", „Лє 
жур", „Ля дерніср геур", 
„Журналь де Монтреаль", 
„Монтреаль - матен" (Кана-
да); журналісти зі ЗСА, Ру-
мунії. Еспанії. Португалії, 
Ірляндії. Голляндії. Арген-
тини, Мехіко й інших країн. 

Після відкриття і пред 

пресової Конференції ГОЛО" 
вою УОК Я. Пришляком, А. 
Фединський відчитав заяву 
УОК англійською мовою, 
що частинно фільмуяалн кр-
респонденти СБС-телевізіІ. 

В заяві між іншим гово-
риться: 

„Головною причиною іс-
нування Українського Олім-
пійського Комітету і силою, 
яка спонукує вашу працю с 
переконання, що Україна 
мас моральне і політичне 
право на незалежну участь 
в Олімпійських Ігрищах, на 
право, гарантоване закона-
ми і принципами Олімпійсь-
кого Руху. 

„Теперішня дійсність є та-
ка, що Україна — 50-ти мі-
льйонова нація, член ООН, 
ЮНБСКО й інших міжнаро-
дних організацій, G респуб-
лікою Совстського Союзу, 
конституція якої ґарантув 
Україні повне право на ок-
рему спортивну участь і за-
безпечус П право на відо-
кремлення від „добровільно-
го об'єднання суверенних і 
рівноправних республік" — 
їй не дано права брати учас-
тн в Олімпіядах, а її атлети 
можуть змагатися лише як 
члени команди СССР". 

В заяві цитується napar– 
рафи статуту Міжнародного 
Олімпійського Комітету (М-
ОК) і наводиться приклади, 
коли малі і залежні народи 
беруть участь в ОлГмпійсь-
ких Ігрищах, тоді, як Укра-
їна оЧИгіяьйонив-”нація, таке! 
участи не бере. На різні за-
кици в сторону діяльностн 
УОК і групи студентства, я-
ке проводило різні акції на 
олімпійських стадіонах, у 
заяві дасться такі стверджен-
ня і відповіді: 

„Недопущення України, 
як окремої нації, до участи 
в Олімпійських Ігрищах, є 
найбільш промовистим при-
кладом уведення політики у 
спорт". 

„Дуже промовиста доміна-
ція українців У гімнастиці 

В ТЕРНОПОЛІ 
ЗРУЙНУВАЛИ МОГИЛИ 

СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ. 
В. РУДЕНКОВІ 

ПОГРОЖУВАЛИ 
ПСИХУШКОЮ". О. БЕРДНИК 
ПРОГОЛОСИВ ГОЛОДІВКУ 

День Української Молоді під час Олімпіади в Монтреалі. Біля Президії на трибуні під знаменами трьох організацій 
молоді: СУМ, ОД УМ і Пласт (фото зліва) проходять- дефілюють сотні молоді в одностроях цих своїх організацій. 
Окремий репортаж Мирослави Левенець з цього пам'ятного Дня буде надрукованнй в черговому виданні „Свободи". 

Український прапор і гопак 
на олімпійському стадіоні 

ставлення учасників панелю і ^3акіНЄЄНня на втор. 3-4Я? 

В Чікаґо помер Микола 
Денисюк, в Н ю Иорку 

Борне Ржепепький 

Монтреаль (УОПС). По-
верх 50.000 глядачів в олім-
пійському стадіоні дивились 
27 липня на піа-фіналь н є 
змагання копаного м'яча 
між Східньою Німеччиною 
та совстською дружиною, я-
ка складалася переважно з 
українців київського ,Дияа-
мо". Між глядачами були 
понад 150 молодих україн-
ців, які вивісили українсь-
кий прапор — на 30 стіп до-
вгий — та які стояли знов 
в сорочинках, з виписаним 
на них поодинокими літера-
мн гаслом: „ С В О Б О Д А 
УКРАЇНІ". 

В другій половині змагу 
20-літній Данило Мигаль, 
член СУМу із Тандер Бей, 
Онтаріо, вибіг на спортову 
площу із синьо-жовтим пра-
пором. вигукуючи слова 
„Свобода Україні"! Серед 
здивованих грачів почав в 
середині площі танцювати 
гопака, а публіка спонтанно 
вибухла грімкими оплеска-
ми — і гру припинено. Ви-

бігли три поліцаї й відпро-
ваднлн Мигаля з площі. Ио-
го затримали приблизно од-
ну годину й потім звільнити 
без кари. 

Член Українського Олім-
пійського Комітету мав на' 
году розмовляти з Д Ми-
галем зараз після звільнеа-
ия. Мигаль сказав, що оді:н 
поліцай, вбраний по-цнвіль-
ному, пробував переконатн 
його по-українському, Щ 
його протест українцям ні-
чого яе допоможе та загро-
жував йому вивозом в Совс-
тський Союз... 

Мигаль пояснив, що хотів 
своїм вчинком драматнзува-
ти долю українського наро 
ду і також хотів підтримати 
українських футболістів, по-
дібно як це зробили своїм 
прапором молоді фіни після 
перемоги Лассе Вір єна в бі-
гу на 10 000 метрів 26 лип-
ня. Мигаль заявив, що хоч 
знав декого з інших прияв-
яих молодих українців на 
стадіоні — свій протест за-
плянував зовсім самостійно. 

Спалено прапор СССР перед 
олімпійським стадіоном 

Монтреаль (Українська O– 
лімпійська Пресова Служ-
ба) . — У суботу, 24-го лип-
ня, перед головним олімпіії-
ським стадіоном в Монтре-
алі спалено совстськнй пра-
пор, який повівав серед пра-
порів всіх інших учасників -
держав ХХІ Олімпіяди. Це 
сталося у вечірніх годинах, 
коли члени Спілки Україн-
ської Молоді, які раніше 
брали участь у . програмі 
Дня Молоді, зійшлися в олі-
м пійсь лом у парку, щоб там 
грати й співати українські 
народні пісні. КОЛО ГОЛОВНО-
ГО стадіону зібралося біля 
200 української молоді та 
оркестра ,,Батурнн" з Topo– 
нта й зорганізували спонта-
нний концерт. Понад 3.000 
глядачів і туристів, які вер-
тались з Олімпійських зма-
гань, зацікавились україн-
ським співом і музикою. 
Згуртована молодь роздава-
ла всім зібраним летючки 

порами й тим звернула на 
сеое увагу та викликала ве-
лике зацікавлення всіх, щр 
проходили біля олімпійсько-
ю стадіону, включно з пресо 
совнмн кореспондентами. 

Раптом з'явився серед них 
юнак з червоним прапором 
СССР. Виявилось, що він вн-
ліз був на 25-метроаий машт, 
на якому висів прапор СССР 
перед стадіоном,' і відрізав 
йог0,, ножицями без того, 
щоб його запримітили. Спо-
нтаино окружнлн його мо-
лоді сумівці й почали внк-
рикувати „геть з москаля-
ми" та ін. клички. Тоді по-
чалн підпалювати прапор, 
який запалився щойно тоді, 
як полялн його бензнною. 
Прибігли два поліцаї й про-
бувалн згасиїи вогонь, але 
прапор вже згорів- Серед ме-
тушні не знала поліція, хто 
підпалив прапор. Відтак де-
монстранти заспівали щ є 
ряд українських пісень і 

Українські олімпійські 
імпрези в Монтреалі 

Св. п. М. Денисюк 

Чікаґо, Ілл. - У вівторок, 
27-го липня, тут ненадійно 
помер після операції відомий 
1 заслужений наш громадя-
нин, редактор і видавець та 
власник видавництва колись 
в Буенос Айрес, а тепер в Чі-
каґо, св. п. Микола Дени-
сюк. Завдяки його старан-
ням появлялись в Аргентині, 
а пізніше в ЗСА такі видан-
ня, як літературно-мистець-
кнй місячник „Овид", „Літе-
ратурна Бібліотека" та бага-
то іншзх журналів і книжок, 
зокрема монументальне ви-
дання творів Шевченка та 
кілька десять інших книжок, 
альбомів і платівок. Покій-
ннй займався також суспіль-
но-громадською і політич-
ною працею та активно пра-
цював на церковному відтнн-
ку 

Св. п. Борис Ржепецький 

Ню Иорк. - У вівторок, 
3-го серпня ц. p., тут помер 
по довшій недузі громадсь-
кий і політичний діяч св. п. 
Борис Ржепецький, народже-
ний 1895 р. на Волині. По-
кійннй в 1917 р. був заступ-
ником губерніяльного комі-
сара Волині, в 1918 був внб-
раний делегатом УПСР до 
Центрального Повстанського 
Комітету під головуванням 
К. Коржа, опісля видавав і 
редагував газету „Селянська 
Думка" у Бердичеві. В жов-
тні 1919 р. був членом дип-
ломадичної місії УНР до 
Варшави, очоленої А. Ліви-
цьким. Після ризького дого-
вору залишився жити у Bap– 
шаві, працював економістом, 
як також співробітником фа-
хових журналів. Від 1950 р. 
перебував у ЗСА де у Ню 
Иорку був довголітннм голо-
вою Літературно-Мнстецько-
го Клюбу. 

Монтреаль (Українська 0 -
лімпійська Пресова Служ-
ба). — Дня 24 липня з'їха-
лася зорганізована україн-
ська молодь Пласту, СУМ-у 
та ОДЗШ-у для спільного 
святкування Дня Українсь-
кої Молоді на площі Сен Ле-
онард в Монтреалі. Свято 
почалося соборним молеб-
нем З участю Преосв. Ізидо-
ра Борецького, Преосв. Ни-
коли Дебрнна, чисельного 
духовенства та мирян. 

Після Богослужби відбу-
лася маніфестація з відпо-
відними декляраціямн з при-
воду ХХІ Олімпіяди в Монт-
реалі. Опісля, при звуках 
маршу сумівської оркестри 
„Батурин", відбулася Дефі-

спокійно розійшлися. На 
й літературу, обмінювалася 1 другий день в багатьох га-1 По двох днях ув'язнення Ру-
українськими відзнаками, зетах появилися статті про 1 денко вийшов на волю 
повівала українськими пра- і цю подію. 

Бердник, відомий українсь-
КИЙ письменник науково-
фантастичного жанру, nepe– 
буваючи в Москві, проголо-
сив голодівку на знак про-
тесту проти відмовлення йо-
му виїздової візи. О. Берд-
ник вже кілька років нама-
гасться дістати дозвіл на ви-
їзд з СССР. Олесь Бердник 
народився 25 грудня 1927 р. 
в селі Вавилові, Херсонської 
области, в селянській родині. 
В 1943-1945 pp. брав участь 
у війні, в 1945-1949 pp. нав-
чався в Театральній студії 
ім. Івана Франка в Києві; 
працював актором у різних 
театрах України. О. Бердник 
— автор книжок? „Поза ча-
сом і простором" (1956), 
„Марсіянські зайці" (1962), 
„Сини Світовнда" (1963) та 
інших. В 1973 році його ви-
ключили з Спілки Пнсьмен-
ників України і його твори 
відтоді почали кружляти у 
с?мвидаві. На Заході най-
більш відомі є його ,,Зоря-
ний корсар" і „Золоті воро-
та". 

В Мордовських та Пермсь-
ких таборах останньо ще 
більше загострили режим. В 
таборах тепер переводять 
обшуки в'язнів двічі в тиж-
день. 

Українських в'язнів Васи-
ля Стуса і Вячеслава Чорно-
вола та жидівського в'язня 
Бориса Пенсона КГБ офіцій-
но повідомив, що якщо вони 
далі будуть передавати на 
Захід інформації про табо-
рове життя, їх покарають. 

За передачу інформацій 
грозили новим строком жн-
дівському в'язневі Семенові 
Глузманові (Пермський та-
бір Ns 35). Від вірменського 
політичного в'язня Паруйра 
Айрікяна зябряли зяяву до 
Президії Верховної Ради СС-

25 червня 1976 року Олесь І СР. 

Ню Иорк (Пресова Служ-
ба ЗП УГВР). - Цього ро-
ку, коротко після Великод-
ня( в Тернополі зруйновано 
могили українських січових 
стрільців. Хрести над моги-
лами зрубано, а могили пе-
рерито так, що навіть кости 
розкинені на поверхні. Цей 
новий акт знущання над па-
м'ятннками визвольної бо-
ротьби українського народу 
нагадує подібний випадок 
знищення могил УССусів на 
Янівському цвинтарі у Льво-
ві в 1971 році. 

В лютому-березні 1976 ро-
ку КГБ держав українського 
письменника Миколу Руден-
ка в одній з пенхіятричних 
лікарень Києва. Там його вн-
знали психічно здоровим. 

Микола Руденко народнв-
ся 19 грудня 1920 року в се-
лі Юр'ївці, Ворошиловград-
ської области, в родині шах-
таря. Закінчивши десятнріч-
ку в 1939 році, вчився на фі-
лологічному факультеті Ки-
ївського університету. Під 
час війни був політруком в 
обложеному Ленінграді. Ва-
жкопоранений, лікувався по-
над рік і потім повернувся 
на фронт. Після демобіліза-
ції працював на редакційній 
роботі; в 1947-1950 pp. був 
відповідальним редактором 
журнала „Дніпро". Тоді ж 
почав писати поезії. Відомі 
його збірки „З походу" (19-
47), „Незбориме плем'я", 
„Ленінградці" (1948) та ін-
ші. В половині 50-их років 
почав зцебільша писати про-
зою. КГБ переслідує М. Ру-
ленка ЧР. ппинялежність до 
„Міжнародної Амнестії". 18 
квітня 1975 року в його по-
мешканні влаштовано об-
гаук, а його зяарештовано. 

ляда молодечих оргаиіза-
цій. 

Після обіду частина моло-
ді роз'їхалася на змагання, 
а о 3-ій годині відбувся мн-
стецькнй концерт-фестиваль, 
на якому виступали різиі 
українські танцювальні гру-
пи, оркестри та хори. Уве-
чорі відбувся фестиваль Ук-
раїнського Олімпійсь к о г о 
Комітету і сумівська забава 
молоді. 

Наступного дня СУМ від-1 
був закінчення свого олім- j 
пійського Злету на сумівсь-
кій оселі ..Верховина". 

Різні мистецькі ансамблі 
виступали з і співом і тан-
цямн також на ЕКСПО або і 
в Олімпійському селищі. 

УКРАЇНСЬКИЙ МИРЯНСЬКИЙ РУХ В ЄДНАННІ 
З ПАТРІЯРХОМ Й0СИФ0М НЕ БРАВ УЧАСТИ 

В ОФІЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ ЕВХАРИСТІЙН0Г0 КОНГРЕСУ, 
ВІДБУВ РЯД ІМПРЕЗ І ЗБОРІВ 

Помер Петро Костик, 
союзовий та громадський 

діяч Джерзі Ситі 
Джерзі Ситі- - В суботу, 

24-го липня, помер тут піс-
ля довшої недуги на 84-му 

j році життя Петро Костик, 
! відомий союзовий та грома-
1 дський діяч. 

Покійний прибув молодим 
І хлопцем до ЗСА і відразу 
І включився в громадське та 
і союзове життя українців 
! Джерзі Ситі. Був довгі роки 
І предсідником та секретарем 

70-го Відділу УНСоюзу, То-
вариства Поступовий Клюб 
та делегатом цього Відділу 
на Конвенцію УНСоюзу. Бл. 
п. Петро Костик був членом 
осиовником і членом Коміте 

ту Будови, а вкінці членом 
Ради Директорів місцевого 
Українського Народного До-
му. Покійний був купцем, 
власником підприємства в 
Джерзі Ситі. 

Осиротив дочок Стеллу 
Вальчук і Ніну Костик та 
синів Степана, Івана й Ми-
колу. Похорон відбувся 28-го 
липня ц. р. з участю родини 
та приятелів і співпрацівяи-
ків Покійного із союзового 
та громадського життя. По-
хоронено Покійного після 
панахиди і Богослужеяня в 
церкві свв. Петра і Павла 
на цвинтарі Святого Хреста 
в Норт Арлінгтон, Н. Дж. 

Філядельфія (О. Л-нй). З 
Міжкрайового Мнрянського 
Комітету учаснти в 41-му 
Міжнародному Евхаристій-
ному К о н ґ р есі, який від-
бувся тут в часі від 1-го 
до 8-го серпня, інформують, 
що з уваги на заборону Ва-
тнкану ісповідникові віри, 
голові Помісної Української 
Католицької Церкви, їх Бла-
жоіїству Патріярхові Иосн-
фові, брати участь в цьому 
Конгресі, український ми-
рянський рух, очолений Ук-
раїнськям Патріярхальн н м 
Світовим Об'єднанням, не 
брав участи в офіційних про-
грамах Конгресу, натомість 
позаофіційною програм о ю 
брав участь в церковних Бо-
гослуженнях і молитвах в 
духовій єдності з Великим 
Неприсутнім, Патрія р х о м 
Иоснфом, та в різних про-
грамах запланованих між-
крайовим мирянським комі-
тетом. 

В рямках тих програм від-
булася в понеділок, 2-го cep– 
пня, пресова конференція в 
готелі Шератон, а в середу, 
4-го серпня, після соборної 
Служби Божої в церкві Хрн-
ста Царя відбувся світовий 
з'їзд Товариства Українсь-
ких священиків ім. св. Ан-
дрея, на якому обрано о. 

д-ра Миколу Комара з Кана-
дн на голову. 

Того самого дня відбувся 
також другий з'їзд делегатів 
Українського Патріярха л ь-
ного Світового Об'єднання 
(УПСО), з участю представ-
ників крайових товариств з 
Австралії, Австрії, Англії, 
Аргентини, Бельгії, Франції, 
ЗСА, Канади та Німеччини, І 
на якому головою Головної) 
Ради УПСА перео б р а н о 
проф. д-ра Петра Зеленого 
з Бельгії. До президії Голов-
ної Ради увійшли: інж. Сн-
дір Тим'як (ЗСА), як пер-
шнй заступник і діючий го-
лова президії; інж. Т. Куд-
лик (Англія), другий засту-
пник; ред. Роман Данилевич 
ЗСА) секретар; д-р Володи-
мнр Дацко (Канада), англо-
мовннй секретар і д-р Воло-
димир Бачинський (ЗСА) 
скарбник. До Головної Ради 
увійшли також голови усіх 
Крайових Товариств за Пат-
ріярхат в усіх країнах віль-
ного світу та інші провідні 
діячі американського руху. 

В четвер, 5-го серпня, від-
бувся в готелі Шератон з'їзд 
мирян, на якому з рамени 
Богословського Науков о г о 
Товариства доповідали о. 
прзф. д-р Іван Гриньох і о. 
д-р Ізидор Нагасвський, а з 

(Закінчення ми crop. 6-ій) 

що Тайна Святої Евхаристії 
єднає всіх у заємній любові 
до Господа Бога та до блн-
жнього. 

Президент Форд сказав 
приявним, що цей Конгрес, 

(Закінеення на crop. 3-ій) 

БВХАРИСТШНИИ КОНГРЕС 
ЗАКІНЧЕНО ПРОМОВАМИ 

ПАПИ ПАВЛА v i 
ТА ПРЕЗИДЕНТА ФОРДА 

Філадельфія. — У неділю,ційного сателіта. Він заявив. 
8-го серпня, тут Божествен-
ною Літургією „Стаціо Ор-
біс" закінчено 41-ий міжна-
родний Евхарнстійний Кон-
грес, який розпочався 8 днів 
раніше, у неділю 1-го eepn– 
ня. Під час Літургії „Стаціо 
Орбіс", яка була відправле-
на у великому стадіоні Кен-
неді, близько 100,000 учас-
ників Конгресу мали змогу 
почути коротке слово папи 
Павла vi-ro, передане з Бо-
льсени, Італія, за допомогою 
сателіта, як рівнож почути 
промову президента Джера-
лда Форда, який особисто 
прибув на цей Конгрес. 

Пала Павло vi-нй, гово-
рячи англійською мовою, 
сказав приявним, що Свята 
Евхаристія з'єднує всіх хри-
стиян „в одну родину", до-
казуючи, що всі є дітьми 
Ісуса Хрнста. (Папа Павло 
не міг особисто взяти учас-
ти в Конгресі з уваги на по-
ганий стан його здоров'я і 
тому промовляв до npHcyr– 

ТІЛЬКИ ЧОТИРИ 
ВЛАДИКИ УКЦ БРАЛИ 

УЧАСТЬ В ТОРЖЕСТВАХ 
ЕВХАРИСТгаНОГО 

КОНГРЕСУ 
Філядельфія. — В прнна-

гідних інформаціях місцево-
го українського католнцько-
го щоденника „Аяерика" 
про торжества 41-го Міжна-
родного Евхарис т і й н о г о 
Конгресу називається тіль-
кн чотирьох Владик Україн-
ської Католицької Церкви, я-
кі в цих торжествах брали 
ативну участь: Владика Ва-
силь Лостен, Владика Иосиф 
Шмондюк зі С т е м ф о р д у , 
Владика Єронім Химій з Ка-
нади і Владика Єфрем Крн-

иіх за допомогою комуніка-1 вий з Бразилії. 
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Сторозтерзана Україна 
Протягом двох останніх тижнів, в яких у щоденній пу-

блікаціі ,.Свободи" була дошкульна, але необхідна пс-
рерва, відбулося своїм змістом дві цілком різні, але сво-
ім міжнародним характером і засятом дуже подібні ім-
прези: ХХІ Міжнародні Олімпійські Ігрища в Монтреалі 
та 41-ий Міжнародний Евхаристійний Конгрес у Філя-
дельфії. На обох цих великих імпрезах, в яких взяли участь 
сотні тисяч осіб і мільйони приглядалися їм на 
телебаченні та читали про них в пресі, були українці, і не 
тільки були, але й брали в них активну участь, але не 
було на них сторозтерзаної неволею України. 

Олімпійські Ігрища: кому, як кому, але саме Україні 
належалося б на тій міжнародній імпрезі одне з перших 
місць. На це бо вона заслужила собі в кожному 
відношенні, і зокрема в спорті, що був змістом тієї 
імпрези. Вистачить переглянути списки змагунів кількох 
останніх Олімпіяд, і їх імена недвозначно вказують на їх 
національність. І тоді, як на цих Ігрищах були піднесені 
високо на олімпійських маштах прапори навіть таких 
держав, шо їх ще сьогодні важко знайти на географічних 
мапах світу і як їх переможців нагороджували медалями 
під звуки іх національних гимнів, змагунн тисячолітньої 
50-мільйонової української нації змагалися під прапором 
свого гнобителя та для нього здобували славу своїми 
досягненнями. 

Евхаристійний Конгрес: та сама Україна, яка принес-
ла і поширила світло Христової віри в Східній Европі, 
яка довгі століття була головним заборолом християнс-
тва перед нападами поганських орд, та сама Помісна 
Українська Католицька Церква, яка доказала свою 
вірність Апостольському Престолові безчисленними 
жертвами своїх вірних і Владик, тій самій Церкві 
відмовлено навіть того, щоб на цьому Конгресі 
репрезентував її найдостойнішнй з достойних її Первоіє-
рарх, довголітній мученнк-ісповідннк Патріярх ЙоснфА. 

Така то доля сторозтерзаної України. В одному 
випадку ворог-окупант експлуатує П землю і людей та її 
скарби і їх таланти для своєї користн і слави, а в другому 
випадку прикривається очі на всі заслуги і досягнення, як 
і на безприкладні жертви й терпіння і забороняється її 
Первоієрархові-ісповідникові молитовно з'єднатись зі 
своїми вірними, Господь відає з яких міркувань і 
калькуляцій. 

Справді, горе поневоленим! , ,.„ ,. 
У цій великій трагедії поневоленої України не 

забракло і ясного променя: був ним факт, що група 
українських патріотів на волі з великою посвятою 
вчинили багато дечого, щоб такий невід радний стан 
сторозтерзаної неволею України довести до відома 
учасників цих міжнародних імпрез і світу та проти нього 
відповідно запротестувати. Немає сумніву, що вони були 
в цих випадках речниками поневоленого, але нескореного 
великого Українського Народу. 

7. Вовгук 

В РОЗПАЧІ КРУТЯТЬ 
МАХОВИКА КОЛЕКТИВІЗМУ 

(Розважання над постановою ЦК КПСС) 

Володимир Мацьків 

НАША МОЛОДЬ І 11 
МАЙБУТНЯ ПРАЦЯ 

Збільшено Український Відділ 
Національного Архіву Канади 
Оттава, (ОУПС). В остан-

ньому часі поширено Націо 
нальннй Архів в Оттаві но-
вими українськими поступ-
леннями. В додатку до тепе-
рішніх колекцій св. п. Ол. 
Кисілевської й д-ра В. Ю. 
Кисілевського. колекцій про-
фесора Яр. Рудницького, 
ред. Босого й ія. Українсь-
кий Етнічний Відділ Архіву 
збагатився колекціями сл.п. 
проф. Катерний Антонович, 
включно з її образами; ма-

теріяламн з часів Першої 
світової війни й пізнішої до-
би із колекції П. та Ольги 
Войценків, відомого пнсьме-
нника сл. п. Іллі Кяріяка з 
Едмонтону тощо. Українсь-
кнй відділ Національно г о 
Архіву в Оттаві переводить 
систематичну каталогізацію 
й впорядкування одержаних 
матеріалів і за якийсь час 
ВОНИ буДУТЬ ДОСТУПНІ ДОСЛІД-
никам українського мннуло-
го в Канаді. 

Ще як „детантська" полі-
ти:са була модною в світі, 
поза московським царством, 
і архітекти в ЗСА ворожн-

лн, що через потурання ми-
ротзорним затіям брежнєв-
сікого мирного наступу на 
капіталізм буде лібералізу-
ватись большевнцький світ 
сваволі в СССР. Приймаючи 
бажане за дійсне, сподіва-
лнсь, що підтримка імперсь-
кої економіки, а зокрема 
д о п о м о г а д є Г р а -
д у ю ч о м у сільському 
господарству, в якійсь мірі 
сприятиме розвиткові rocno– 
дарської ІНІЦІАТИВИ, послаб-
люватнме централізм систе-
ми колективізму в сільсько-
му господарстві. А в бреж-
нєвській аграрній політиці 
зроблено новий стрибок для 
удержавлення с-колектнві-
зованого сільського rocno– 
дарства і посилення центра-
лізму в керівництві. 

Другого червня преса мос-
ковського царства СССР оп-
рилюднила постанову ЦК 
КПСС „Про дальніший роз-
виток спеціалізації і кон-
центрації сільсько - rocno– 
дарського виробництва на 
базі міжколгоспної коопера-
ції і агропромислової інте-
грації". На початку довгої 
постанови, в якій накресле-
ао дальший розвиток сільсь-
кого господарства в імпер-
ському комплексі СССР, 
магістральний шлях його на 
десяту п'ятирічку, зазначе-
но, що, обговоривши внесок 
Л. Брежнєва про ,,удоскона-
ления організаційних форм 
керівництва сільським гос-
подарством, ЦК постановив 
здійснити перебудову ycyc– 
пільненого сільського гос-
подарства. Вона, — гово-
рнться в постанові, — „с на-
зрілою необхідністю і буде 
мати величезне політнчно-
економічне й соціальне зна-
чення". 

Отож, не з добра, а з ко-
нечности ЦК взявся за nepe– 
будову сколективізованого 
сільського господарства, 
безвнглядний стан якого 
поглиблює протиріччя в ім-
перській системі, П0СИЛЮ-
ючн. ,спеціяльну напругу , в 
країні. Минулорічний нев-
рожай спричинив великий 
спад тваринництва, багато 
худоби було забито через 
нестачу кормів. В останньо-
му році, почавши з літа 
1975 року, уряд СССР заку-
пив за кордоном 33 мільйо-
нн тонн зерна, з того біль-
ше як половину в ЗСА. 
Плянн поставок держа-
ві молока і м'яса не викону-
ються, бо, як висловився 
заступник міністра сільсь-
кого господарства на сторін-
ках ,,Правди України", ми-
нула зима була важкою 
для худоби. В І кварталі ц. 
р. виробництво м'яса скоро-
чено на 11 відсотків. 

Навіть у столичних міс-
тах вичувасться нестача 
м'ясних продуктів і овочів, 
а в провінційних м'ясо бу-
ває зрідка. Довелося запро-
вадити пісний день — чет-

(1) 
і їх не відвідують чужинці, 
цілий тиждень пісний. Кіло-
грам картоплі ,а це другий 
хліб, коштує на базарі 4 
крб. у великих містах, а по-
мідорів — дев'ять. В деяких 
містах України й інших ре-
спублік впроваджено нор-
муваяня хліба. З сіл ,де не 
випікають хліба, люди прн-
бувають у міста по хліб і 
інші продукти. Німецький 
журнал „Шпігель", опнсую-
чи харчові труднощі в СС-
СР, твердить, що ,держава 
велика, а їсти нічого". 

І оте „їсти нічого", разом 
з політичними протиріччя-
ми в політиці єдинодержав-
ства, штовхнуло ,,ханат" 
всевладної партії КПСС взя-
тися за ґрунтовну перебу-
дову сільського господарст-
ва, його імперської CHCTC– 
ми колективізму. Розміри її, 
з мого погляду, не менші, 
як була сталінська колек-
тивізація. Самі реформ ато-
рн колгоспного ладу, як вн-
глядає з схематичних окре-
слень і недомовлень „поста-
новн", не уявляють толком 
до кінця карколомності! 
брежнєвської колективізації 
колгоспів з радгоспами, на-
знваючи це міжгосподарсь-
ким кооперуванням, вва-
жаючи його (кооперуван-
ня) за надійний шлях раці-
онального внкористовуван-
ня землі, праці, техніки, як 
і інших факторів інтенснфі-
кації і прискорення на цій 
базі зростання продукції, 
підвищення ефективності! 
сільсько - г о с подарської 
промисловостн". 

ш 
В міжгосподарському ко-

оперуванні, — як названо 
це в постанові, — колгоспи 
і радгоспи, вносячи паї, кон-
центруючи матеріяльно - те-
хнічні ресурси, творять ве-
ликі спеціалізовані об'єд-
нання „радгоспно - колгосп-
ні, колгоспно - радгоспні", 
міжколгоспні, міжрадгоспні 
і інші державно - колгоспні 
підприємства і об'єднання 
промислового типу". CTBO– 
рені на паях господарства 
учасників, удержавлені спе-
ціялізовані і підприємства 
мають виробляти, як гово-
риться в постанові, „м'ясо, 
молоко, яйця, вовну, комбі-
новані й інші види кормів", 
— все, що , продукується в 
сільському господарстві. А 
до того переводити буді-
вельні й меліоративні робо-
ти, агрохемічні обслуго-
вування — всебічно обслу-
говувати господарства. Тво-
рення вузькоспеціялізова-
них підприємств на паях, 
щось подібне до акційних 
товариств, за т в є р джен 
ням постанови, дасть змогу 
колгоспам і радгоспам — 
„пайщикам", засередитися 
на плеканні зерна, техніч-
них огородніх і інших кулfa-
тур і галузей, на яких гос-
подарства - пайовики бу-
дуть спеціялізуватись. Дер-
жава буде всіляко сприяти 
і допомагати господарствам-
паЙовнкам і створеним між-

вер в тижні, а в містах ,де господарським об'єднанням. 
немає осередку „Інтуриста" (Далі буде) 

Кожний, хто цікавиться 
життям і поведінкою лю-
дей, знає, що кожна людн-
на, що живе на цій землі, 
мусить працювати. Не пра-
цюють лиш малі діти та не-
мічні старці, не враховуючи 
важко хворих людей. Одні 
працюють в рільництві, 
промислі, торгівлі, другі в 
бюрах, інші бувають вчнте-
лямн, священиками, лікаря-
ми, суддями і т. п., а ще ін-
ші стоять у проводі куль-
турного та державного жнт-
тя. 

Працювати буде також 
наша молодь, як тільки під-
росте та належно приготу-
сться до тієї праці. Заходить 
тільки питання, яку працю 
виберуть собі наші сини та 
дочки. 

Пригадуємо цю важливу 
справу тому, щоб батьки хо-
тіли та уміли допомогти 
своїм дітям вибрати таку 
працю, яка відповідала б 
їх фізичним та духовим 
здібностям, їх зацікавлен-
ням та їх амбіції. Добре бу-
де також, коли, вибираючи 
рід майбутньої праці своїм 
дітям, подумаємо, чи та пра-
ця зможе допомогти в чому 
нашому народові у розвитку 
його культури та в бороть-
бі з нашим відвічним воро-
гом, що поневолив нашу не-
забутню Батьківщину. 

Так складається, що недо-
свідчена наша молодь, а де-
коли й та, що розпочинає 
університетські студії, виби-
раючн собі майбутній фах 
та працю, часто бере до 
уваги такі аргументи: да-
ний фах легше здобути на 
студіях; в цьому фаху спо-
дівасться кращих заробіт-
ків; є н такі, що кажуть, що 
їм дана праця найкраще пс-
добасться. 

Але коли промине два 
або й три роки студій на да-
ному факультеті, тоді щой-
но приходять до переко-
нання, що зробили помилку. 
Деякі з них залишають 
школу, інші стараються на-
правнти цю помилку, nepe– 
ходять на інший факультет, 
стративши рік або й "більше 
часу, не рахуючи поважної 
суми гроша, яку видали на 
оплату вгачених студій. Бу-
вас й таке, що деякі студен-
ти, закінчивши універснтет-
ські студії ,не можуть знай-
ти праці в тій ділянці і му-
сять приготовлятися до ін-
шого фаху, або розпочнна-
ють якусь працю, до якої 
непотрібно університетських 
студій. Дуже часто жалу-
ють і ті молоді люди, які під 
різними впливами залиши-
лн шкільну науку ще в кля-
сах середньої школи. 

Тому батьки повинні до-
волі часто говорити зі свої-
ми дітьми на тему майбут-
ньої праці та старатись 
представити їм життя так, 
як воно в дійсності вигля-
дас, і вказати на різні труд-
нощі, з якими те життя по-
в'язане. Такі розмови повнн-
ні розпочинатись ще перед 
закінченням п о ч аткової 
школи і то тим скоріше, як-
що шкільні оцінки на сві-
доцтвах дітей не належать 
до найкращих. 

Коои бачимо, що сивок 
радо покинув би школу, то 
варто б його запитати, що 
він волів би робити, як під-
росте: замітати вулиці, збн-
рати сміття, чи бути лікарем 
або суддею? Такі або подіб-
ні питання часто впливають 
на недосвідчених дітей і ао-
ни починають думати. Але 
батьки повинні мати їх все 
на увазі. Тут може багато 
допомогти відповідно дібра-
не товариство, або пошкодн-
тн — товариство з вулиці. 

В більших містах існу-
ють спеціальні установи, 
які досліджують здібності 
молоді, її зацікавлення та 
силу волі, а також подають 
певні поради, як поступати 
дальше. Наші діти могли б 
користати з таких установ, 
тому треба розвідатись, де 
вони існують та як можна з 
них користати. 

Поважне число нашої мо-
лоді залишає освіту по за-
кінченні середньої школи та 
починає працю. Тут треба 
часто звертати увагу на те, 
яку саме працю хотів би ви-
конувати наш син, щоб пра-
ця дала йому вдоволення 
та була для нього під кож-
ним оглядом відповідна, 
бо ж перед ним є ще ціле 
його життя. 

Коли студент записався 
на університет, треба теж 
дуже дбайливо застановн-
тись над ділянкою тих сту-
дій, чи вони будуть відпо-
відні до йоо здібнестей і 
властивостей, чи по скін-
ченні одержать відповідну 
працю та чи та праця 
дасть йому вдоволення. До-
бре було б ,щоб в таких ро-
змовах брали участь досвід-
чені люди з різних фахів, 
бо це буде більш переконлн-
ве для наших синів і дочок. 

Такі поради для молоді 
дуже важливі та конечні, 
хоч не вся молодь до них 
прислуховується, Go думає, 
що вона вже настільки до-
росла ,що сама знає, що ро-
бить. В таких випадках нан-
більш переконливим будуть 
приклади з життя і праці 
близьких і дальших знайо-
мих чи сусідів. Було б доб-
ре, коли б батьки, які мають 
підростаючих дітей, слідку-
вали за такими справами 
між сусідами та знайомими, 
щоб у відповідному часі мо-
жна було використати ті да-
ні, як аргументи для своїх 
дітей. 

Розсудна допомога бать-
ків — це дуже важливий 
чинник в житті та праці мо-
лодого покоління. 

ТАБІР НА ОСЕЛІ ОДУМ 
Аккорд, Н. И. — На про-

тязі двох тижнів, від 7-го до 
21-го серпня ц. p., тут на 
Оселі ОДУМ-у відбудеться 
табір українознавства під 
проводом кваліфікова н и х 
педагогів і курси вдоскона-
лення гри на бандурі під 
протекторатом Капелі Бан-
дуристів ім. Т. Шевченка та 
з участю її мнетецькего ке-
рівника і композитора Грн-
горія Кнтастого. Зголошува-
тись треба в Адміністрації 
Оселі телефоном — (914) 
626-7715. 

П. Гошко 

ГРУЗИНИ В ОБОРОНІ 
РІДНОЇ МОВИ 

Грузини вважають свою 
мову з її власною азбукою 
вищою і старшою ніж ро-
сійська. Рідко трапляються 
такі грузини, які говорили б 
по - російському, або які 
признавалися б, що розу-
міють російську мову, хоч 
насправді розуміють її. На-
віть росіяни, які живуть у 
Грузії, часто говорять по-
грузинському. 

Кількість грузинів, що 
знають добре російську мо-
ву, зросла дуже незначно 
від 1970 року. Минулого ро-
ку перший секретар партії 
Шеворднадзе на домагання 
Мсскви заявив,, що це му-
сигь змінитися. З кінцем ро-
ку совстське міністерство 
вищої освіти вирішило, що 
на майбутнє всі підручники, 
якими користуються у гру-
зинських школах вищого 
навчання, мають бути вида-
ваиі в расійській мові, за вий 
нятком тих, які торкаються 
грузинської літератури й ін-
ших предметів, зв'язаних з 
грузинською к у льтурою. 
Одначе, навіть і ті підруч-
ники мусять бути запропо-
новані Москві для евенту-
ального схвалення. Грузин-
ські інтелектуали виступи-
ли 'рішуче проти тієї ухва-
ли. На восьмому конгресі 
грузинських письменників 

23-го квітня ц. р. Ревад 
Джапарідзе, визначний пн-
сьмеииик, виголосив палку 
промову в обороні рідної мо-
ви. Він назвав згадану ух-
валу протвленінською і про-
тиконституційною. В оборо-
ву питоменностн грузинсь-
кої мови навів він грузннсь-
кого філолога Ніко Марра, 
якому Сталін присвятив 
свою останню книжку. 

Грузинського міністра ви-
щої освіти закричали, коли 
він намагався говорити. На-
віть першого секретаря пар-
тії Шеварнадзе прийняли з 
шумом. Ціллю ухвали, го-
ворив він, не була руснфіка-
ція, лише чиста практич-
ність: уможливити грузи-
наи успішнішу участь у 
проведенні соціалізму в 
усьому СССР. 

З інших совстських „pec– 
публік", до яких відносить-
ся ця ухвала, це Азербай-
джан, де всього 16.6 відсот-
ка населення добре розумі-
ють російську мову, згідно 
з останнім переписом насе-
лення; й Узбекістан, Турк-
менська „республіка" Й 
Киргизька, де відсоток ще 
менший. Центральні комі-
тети тих „республік" жалі-
лнея, що те все діється з 
причини буржуазної npona– 
ганди з закордону. 

Відгуки на твір українського 
мистця 

Гаррі Гаріс, фільмовий 
критик „Інкзаєра" та npec– 
тижевого тижневика філь-
му, театру та телевізії ,Ba– 
раєті" пише в числі за ЗО-те 
червня 1976 р. про репортаж 
„Дивлячись на" (АЙ он) Де-
сятого каналу:,.Шматок но-
чі" (А слане оф найт): 

„Незвичайний ефект тієї 
опівнічної мазаїки про те, 
що діється пізньою ніччю у 
Філадельфії у технічній дос-
коиалості. Настроєві сцень 
нічяого життя, зфільмовані 
без штучного світла автора, 
режисера, камерамена і мон-
тажиста в одній особі Мико-
ли Куліша були такі добрі, 
що їх у того роду наших те 
лезізійннх репортажах не 
подибуємо. 

У цьому репортажі Мико-
ла Куліш показав на тлі 
п'яти червневих філядель-
фійських ночей: збирачів о-
платн за переїзд автом, по-
ліцаїв, санітарів у шпиталі, 
пекарів бубликів, вічних по-
дорожніх у підземці й дуже 
поширену секту буддистів, 
які в нічні години вправля-
ють йогу, і врешті останній 
виступ коментатора радіо-
станції, Била Корсара. Сло-
ва Корсара як і цитати з 
Шекспіра заступили комен 
тар, що звичайно супрово-
дить того роду фільми. Ше-
кспір:ві рядки про нічну ти-
шу, про настрої самітних о-
сіб, викликали репліки фі-
льмованих осіб, що вислсв-
лювали протилежні думки, 
нагадували фугу, яка посн-
лювала оригінальність заду-
му". 

Згідно з американським 
звичаєм, телевізійні станції 

отримуючи листи від гляда-
чів, пильно до них прислу-
хаються. Програма .,Шмат-
ки ночі" отримала велику 
спільність листів - відгуків, і 
деякі з них передруковуємо: 

„Я бажала б подякувати 
за участь Била Корсара в 
програмі „Шматки ночі". 
Мені було дуже приємно на 
це дивитись! Це гарна npor– 
рама". — Барбара Вітеллі. 
Плейнфілд, Н. И. 

1ГЯ пишу тому, бо мене ці-
кавлять програми на внхо-
вні теми. Вони бувають час-
то вбогі змістом, з поганою 
мовою і погано проявлені; 
Несмачні' Я живу поза міс; 
том, я — антнміщаннн. Але' 
програма „Шматки ночі" ве^ 
ликого міста мене здивуваг 
ла. Я був приємно враже-
няй високим гатунком, тон. 
ким змістом і я вітаю вас зі; 
цю програму. Вона відбиває 
сильним резонансом акорди 
в душах нічних людей і вн-
кликає мистецьке зворушен-
яя. Ви осягнули високу оці-
нку за ваш твір. Найкращі: 
побажання на майбутнє!"—' 
Пол Ф. Темпке, Дойлес^ 
тавн, Па. 

Це голоси на адресу ук-
раїнського фільмара, творцв 
мистецького телевізій н о го 
репортажу й згадка про йо-
го твір у згаданому тижне-
вику говорять самі за себе.-
Можливо вони допоможуть 
Миколі Кулішеві здійснити 
його мистецькі аспірації; 
для яких він має всі пере? 
думови. Н.Н. 

ВСТУПАПТЕ В ЧЛЕНИ -; 
УНСоюзу! 

W M M W W W W W W W W W W W W W W W W W W M M M H 

Лариса Дончук 

НА БЕРЛІН! 
^НЙЙЙЙ^ЦМІЙЛЙЙ^ЙЙ^^ЦМУ^ЙЙЙЙЙЙ^ІЯ^ЙЙЛЙЙЙЙІІЙЙ^ 

Під час німецької окупації в 1941-42 роках багато 
мешканців великого промислового міста Харкова та його 
околиць втікали від голодної смерти на села, де можна 
було якось прохарчуватись. 

Тоді й мені усміхнулася доля і я, разом зі своєю ста-
реаькою мамою, переселилася з робітничого селища, що 
було розташоване недалеко від Харкова, до великого села. 
3.. де я влаштувалася на працю рахівника в місцевій „Ма-
шинотракторній станції". 

Це був початок осені і на базарі вже було досить сві-
жоі городини: капусти, картоплі, буряків, - цих ,,делікате-
сів" ми не бачили на протязі досить довгого часу. Платили 
мені трохи грошей, за які можна було купити городини, а 
сільська управа видавала щомісяця пуд житнього борош-
на і кварту саняшникової олії. 

Там уже ми з мамою зажили „по королівському"... 
Мали хліб і городину, щоб зварити борщ, то й що нам іще 
було треба?... 

Коли трохи познайомилися з місцевими селянами, то 
нам почали пошепки розповідати, що в селі залишилися 
майже всі місцеві комуністи й комсомольці, та що біль-
шість з них влаштувалися на працю при німецькій воєнній 
комендатурі. 

Казали, що перекладач коменданта відомий активний 
комсомолець, а начальник району комуніст — безбожник, 
який воював з релігією дуже ретельно: їздив верхи на 
священикові і бив його по голові хрестом. 

Оце такі люди ввійшли в довір'я німецького комен-
данта. Наша околиця вважалася прифронтовою, цивіль-

ної німецької влади там не було, а всіма справами керував 
воєнний комендант зі своїми підручними. 

Місцеве населення, боячися жорстокої помсти, навіть 
не намагалося донести вищому німецькому командуванню 
про це комуністичне засилля. 

Одного разу й мені довелося „познайомитися" з ::o– 
мендантом та його перекладачем: 

Викликають мене до Комендатури. В кабінеті сидить 
комендант і його перекладач — комсомолець. Але я іо-
енть добре знала німецьку мову і сказала, що можу гово-
рити без перекладача. 

— Чому ви втікли з Харкова в це далеке село ? — був 
перший запит коменданта. 

— Ви самі знаєте, що у Харкові голод і, рятуючися 
від нього я й прийшла до цього села, - пояснювала я. 

Комендант уважно на мене подивився, криво посміх-
нувся, та й каже: 

— Ви говорите неправду! Ви втікли з Харкова, бо нн 
жидівка і боялися, що вас там впіймають... 

Кожен усвідомлює, яке то було жахливе обвинува-
чення. В тій військовій зоні мене могли просто вивести за 
село і десь у ярку застрелити. Але я не розгубилася і смі-
ло відказала: 

— Мій батько багато років був священиком в селі, що 
розташоване в 40 кілометрах звідци. А всі ж добре знають, 
що жид не міг бути православним священиком. Ви легко 
можете дістати про мене всі відомості з села, де я народила-
ся, — закінчила я спокійно, хоч у мене ,.холола душа" БІД 
страху. 

Візит мій скінчився тим, що комендант навіть переліг 
мною вибачився і пообіцяв покарати того донощика, який 
передав йому фальшиві відомості. 

Це був один такий неприємний епізод, а поза тим жит-
тя проходило одноманітно й спокійно. . 

Те раптом у лютому 1943 року рознеслася чутка, що' 
німці, яких під Огалінградом .розтрощили", поспішно аід-
ступають і, що передові частини червоної армії уже в 
кількох кілометрах від нашого села. 

Хата, в якій ми жили, стояла на самому кінці села, а 
за вами пролягала дорога, що вела до міста Краснограду. 

Коли ми почули таку новину, то вже не могли спати. 
Рано-вранці ми всі, що мешкали в цій хаті, стояли біля вік-
нв та із-за фіранки виглядали на вулицю, по якій уже 
йшли якісь дивні „вояки"... Кожен був одягнений у те, що 
мав: були і в стареньких кошужках, і в пальтах, і в теп-
лих „ватянках". В руках жодної зброї. Це були так звані 
„торбешники". Коли большевикн окупували село, то мобі-
лізували всіх чоловіків від 17 до 50 років. Брали такі „во-
яки" лише торбу з харчами, а зброї ніякої їм не давали. 
Тому вони й назвали самі себе „торбешниками". 

їх звичайно посилали на передову лінію фронту. Ко-
ли ж ці безборонні люди питалися про якусь зброю, то їм 
комісари відповідали: 

„Вам. ізмєннікам, давать оружіє? Ви же не бойци, ви 
— ізменнікі. Ви должни раяьше заслужіть довєріє і загла-
діть свою віну перед родіней і Сталінам. Ідіте на передо-
ву лінію фронта, там убйотє немца. возьмьотє єго оружіє 
і станете бойцамі красной армії" . . . 

І такі майбутні .,бойци" майже всі склали свої голови 
найпершими, бо їх гнали в передових лавах фронту. 

Ми з вікна спостерігали, як за групою ,торбешників" 
їхали двоє зв'язаних до купи дитячих саночок, на яких 
стояв кулемет. Цю зброю везла конячина худа-худюща, як 
то кажуть, шкіра та кістки. На санках стояв „боєц" в шап-
ці будьоновці, розмахував довгим батогом і кричав на всю 
глотку: „На Берлін!" 

Ми мовчки переглянулися, а хтось не витримав і про-
шепотів: 

— Як же та бідна шкапа дотягне свої ноги до Бер-
ліна?!... 

В цей час до нашої хати заскочила сусідка й, моргнув-
ши, гукнула: 

— А вийдіть за поріг, побачите щесь цікавіше! 
Ми одне за одним вийшли за поріг і побачили, як на 

прнгорЬк" тятлн волами гармату... 
— От і воли побувають у Берліні, — хтось сумно ло-

жартував. Такий ми бачили ,,побєдоносний" наступ чср-
воної армії... 

Але вона утрималася в селі всього один день. На дру-
гий день радіо „ОБС" (одна баба сказала), повідомило па-

селення, що цю групу червоноармійців, які прорвалися, 
сточили німці. Між бійцями почалася паніка, відступ,' 
„ТорбеШННКН" ПІД Час ЦЬОГО ПереПОЛОХу, ЯК ТІЛЬКИ СТЄМИІ-
ло, розбітуїися по своїх домах. Чимало червоноармійців 
заходили до селян, просити якоїсь старої одежі, щоб пе-
редягнутися в цивільве і намагатися непомітно пройти 
до свого села. 

До нашої господині вночі забіг ляйтенант і теж став 
просити, щоб вона постаралася знайти якусь стару одс-' 
жияу. Він би передягнувся і тоді ж уночі пішов до своої 
хати. Родина його жила в кількох кілометрах від нашого 
села. и 

Поки господиня його годувала та шукала одежі, він 
нам розповів, як червона армія воює: 

— Вірте мені, чи не вірте, але, коли б не американська 
зброя та американські харчі, то совстська влада була б 
уже десь геть за Уралом. 

Всі ми уважно його слухали, бож цікаво було знати, 
як червоним вдалося відігнати так скоро й далеко німців,; 
тягнучи волами гармату, а кулемет везучи на дитячих 
саночках. 

— Ми воювали тоді, — продовжував ляйтенант, - ; 
коли американці нам „підкидали" зброю. А вони ж нам 
чего тільки не давали! Літаки, танки та іншу зброю, ван-
тажні авта, не згадуючи про консерви, які рятували нас̂  
від голоду. 

— А де ж та зброя, де ті танки, що сюди одну-єдину 
гармату притягли волами? — поцікавився хтось із при-
сутніх. 

— А хіба ж ви не знаєте нашої організованостн ? -
здивувався вояк. 

— Коли ми отримали величезну кількість танків, то 
почали аараа наступ зі Сталінграду. Але... скоро виявило^ 
ся, що у вас немає досить пального для всіх цих танків. 
Доводилося кидати деякі танки, в яких ве ставало паль-. 
ного, а далі гонити за німцями на тих, які ще могли рухати: 
ся. А поки добралися до Харківщини, то довелося nepexo– 
дитн військам на воли та копі. А ви б подивилися, як по 
всьому степу, майже від самого Сталінграду стоять покт 

(Закхневпня на етор. )-ій, 



Ч. 142. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 10-го СЕРПНЯ 1976 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ... 

Велика українська... 
(Закінчення зі crop. 1-oiJ 

на Олімпіядах в Гельсінках, 
Мелбурні, Римі і Токіо, по-
кінчилась, коли українські 
тренери за наказом з Москви 
були повивожувані з украін-
ської республіки". 

У заяві з'ясовується ви-
падки, які трапилися з укра-
інськнми тре н є р а м и чи 
спортсменами Л. Латиніною, 
Б. Онищенком, Є. Аржано-
вим, якого не допущено до 
Олімпіяди в Монтреалі з по-
літичних мотивів. Ці прнк-
лади і заборона Москви ство-
рити Національний Олімпій-
ський Комітет України с до-
казом російського колоніялі-
зму у спорті, введенням по-
літнки у спорт і доказом на-
ціональноі дискримінації у 
спорті, що с дальше толеро-
ване МОК-ом. 

УОК зробив закид Органі-
заційному Комітетові ХХІ-ої 
Олімпіяди (КОЖО), який 
дозволив розповсюднюнити 
совстську пропаґандивну лі-
тературу серед журналістів 
і рівночасно заборонив роз-
п о в с ю д и йти українську 
інформаційну літературу та 
видання про українських 

"Ч олімпійських змагунів. Пред-
ставники КОЖО заборонили 
мирні демонстрації українсь-
кої молоді, що довело до 
спалення совстського npano– 
ра біля головного олімпійсь-
кого стадіону. 

„Ми мусимо сказати, — 
говориться в заяві УОК, -
що не наш Комітет, а Совєт-
ський Союз, МОК і КОЖО 
повинні бути відповідальні 
за закиди про грубе і дес-
труктивне вмішування полі-
тики в Олімпіяди". 

„Завдання нашого Коміте-

ту — пригадати світові 0 -
лімпійські принципи, які с 
потоптані через виключення 
України з Ігрищ". 

В заяві опрокинено закид, 
що УОК займається npona– 
гандою, і обвинувачено час-
тину преси, радіо і телеаізії, 
які часто називають росіяна-
ми українців, литовців, ес-
тонців й інші національнос-
ті, що с пропагандою проти 
історичної, географічної і 
культурної дійсности, яка 
опрокидує право цих націй 
на окреме визнання і допо-
магає у їхньому поневоленні. 

У заяві з задоволенням 
відмічається, що неприхиль-
не наставлений до українсь-
ких акції в перших днях 0 -
лімпіяди поступово nepe– 
творилося у визнання і нас-
крізь прихильне наставлен-
ня преси, радіо, телевізії і 
зокрема публіки на стадіо-
нах. 

Заяву закінчено повідом-
ленням, що, якщо Україна не 
буде брати участи в Олімпі-
яді 1980-го року, тоді Укра-
їнськнй Олімпійський Комі-
тет продовжуватиме свої ак-
ції також на Олімпіяді в Мо-
скві. 

Після відчитання заяви 
присутнім кореспондентам 
подано до відома результати, 
яких добилися в Монтреалі 
українські спотсмени з СС-
СР. 

Резюме цієї заявив подав 
у французькій мові проф. Р. 
Сербин, а А. Семотюк відчи-
тав інформацію „Ка н а д а 
Пресе" про протест корес-
пондентів совстської агенції 
ТАСС проти розповсюднен-
ня серед журналістів Олімпі 

Нема то як на СоюзІвці! 
Оселі 

Українського 
Нарощного 

Союзи 
в КЕТСКНЛЬСЬКИХ ГОРАХ 

біля міста 

. -;.,.; ;,..:.., ;.ююшюрн,.ньл... 
9 КОЖНОЇ П'ЯТНИЦІ ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ при зву-

ках оркестри „Союзівки" під кер. А. ХУДОЛІЯ. Спі-
вас МАРУСЯ ШТИНЬ (музич, керівник). 
конферансьє всіх програй — АНЯ ДИДИК 

9 СУБОТА. 14-го СЕРПНЯ - Танцювальний ансамбль 
„ВЕРХОВИНА" з Вотервліт, Н. И. 
Концерт — А. БРИТТАНА - скрипка. 
ЗАБАВА при звуках оркестр - „РУШНИЧОК" і 
„ТЕМПО". 

9 НЕДІЛЯ, 15-го СЕРПНЯ - Виставка образів ЯКОВА 
ГНІЗДОВСЬКОГО. 
Вечором — ,Лекція про мистецтво". , , . . . . , . - -

9 СУБОТА, 21-го СЕРПНЯ - „НЮКТЮРН" М Лисен-
ка у виконанні музичної школи на СоюзІвці під кер. 
А. ДОБРЯНСЬКОГО, Т. ГРИНЬКОВА і В. ШУСТА. 
ЗАБАВА - Оркестра „ЧЕРВОНА РУТА". 

9 НЕДІЛЯ. 22-го СЕРПНЯ - „ДЕНЬ СОЮЗЯНКИ" -
Окружна Рада СУА Ню Иорк. 
Виставка образів Л. ГУЦАЛЮКА. 

о СУБОТА. 28-го СЕРПНЯ - Гуцульський ансамбль 
„ЧЕРЕМОШ" з Філадельфії. 
ЗАБАВА — Оркестра „ТЕМПО" 

9 НЕДІЛЯ. 29-го СЕРПНЯ - Вистава образів ВОЛО-
ДИМИРА ВАЧИНСЬКОГО. 

О П'ЯТНЙЦЯ-ПОНЕДІЛОК. 3-8 ВЕРЕСНЯ - КРАИО-
ВІ ТЕНІСОВІ і ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ. 
Тріо — (Калина) „ЛАСТІВКИ" з Торонта. 
ЗАБАВА - Оркестри „РУШНИЧОК" і „ТЕМПО". 

9 НЕДІЛЯ. - Ансамбль „СОЮЗІВКИ" - „СОЮЗІВКА 
НА ВЕСЕЛО". 

Оркестри - „РУШНИЧОК" і „ТЕМПО". 

ВЕЛИКА ХОЛОДЖЕНА З А ЛЯ „ВЕСЕЛКИ' 
Телефон Союзівки - (914) 826-5641 

Український Народний Cotoa 
прийме негайно на д у ж е корисних умовах праці 

ОБЛАСНИХ 
ОРГАНІЗАТОРІВ 
на різні околиці Америки і Канади. 

Постійна праця. Запевне!:! ллатня. Соціяльне. 
життове і акцндентове забезпечення. Пенсий-
ний фонд. Вакації. Досвід продажі життєвого 
забезпечення побажаний. Охочих до праці пе-
ревишколимо. Скористайте з цієї нагоди без нія-

ких зобов'язань. 
Зголошуйтеся листовно або телефонічно: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIA ATON 
ЗО Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07303 

j Tel. N.J. (201) 451-2200 N.Y. (212) 227-5250-1 Я 
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яди спеціального видання 
„Свободи" присвя ч є н о г о 
ХХІ Олімпіяді та інших ін-
формаційннх матеріалів. Він 
рівнеж подав інформації про 
вт^чу українського спортсме-
на з румунської Олімпійсь-
кої команди, який попросив 
права політичного азнлю в 
Канаді. 

На багато питань різних 
К о р е с п о н д е н т і в , ЯКІ ВІДНОСИ-
лися до спрзвп зникнення 
В. Бзрз^ва, справи Б. Они-
щенка, втечі українця з ру-
муиської команди, псрівнян-
ня статусу Квебеку і Украї-
ни, відповідав головний реч-
ник Українського Ол:мпійсь-
к:го Комітету на цій конфе-
ренції Л. Фединськнй, а йо-
го доповнював в деяких ви-
пздках також А. Семотюк. 

Після закінчення пресової 
конференції, р а д і о станція 
СДжАД відбула обширне ін-
терв'ю з А. Фединським, а 
окремі журналісти одержу-
вали додаткові інформації 
від речників УОК Я. Прнш-
ляка, А. Семотюка і проф. 
А. Сербина. 

Увечорі того ж дня стан-
ція СБС мала чотирихвилин-
ну телевізійну передачу по 
цілій Канаді про цю україн-
ську олімпійську пресову 
конференцію, представивши 
Федннського, коли він читав 
таку частину заяви УОК: 

„Тепер, на цій Олімпіяді, 
яка наближається до кінця, 
ми повертаємо наш погляд 
до тієї, яка відбудеться у Мо-
скві за чотири роки. Роблячи 
це, ми побоюємося, що Олім-
піяда 1980-го року буде ос-
танньою. Ми бачимо, щоj 
пляни недільних церемоній 
закриття включають CHMBO– , 

лічне пов'язання з Москвою 
зі спеціяльним вживанням 
російської мови, російських 
пісень, з російськими танця-
ми і окремими сценами, які 
будуть висвітлювані на екра-
нах Олімпійського стадіону. 
Це збуджує у нас страх, що 
Олімпіада 1980-го року буде 
видовищем російського імпе-
ріялізму для увіковічнення 
міту про Совстськнй Союз, 
як єдину, неділиму Росію", 
так як берлінська Олімпія-
да 1936-го року була видз-
внщем гітлерівського пацнз-
му. Ми боїмося, що тсперіш-
нс відродження сталінізму в 
СССР, репресії і масові по-
рушення людських прав, 
ув'язнення інакшедумаючих 
в психіатричних інституціях 
так відіб'ються на Олімпія-
дах, що вони не проіснують 
до 1984 року". 

Кореспондент СБС Марк 
Балгач, який представляв і 
коментував цю пресову кон-
ференцію і бажання Украї-
нп брати окрему участь в 0 -
. .мпіядах, виявився зиаме-
-штим знавцем цього питан-
ня. 

В п'ятницю, 30-го липня, 
всі монтреальські газети і ба-
гато радіостанцій, під різни-
ми заголовками коротше або 
обширніше інформували про 
українську олімпійську пре-
сову конференцію та про 
проблеми, які на ній були 
порушені. Обширні статті з 
пресконференції опублікува-
ли „Ді газет", „Лє жур", а 
газета „Монтреаль - Матен" 
опублікувала дві статті і ве-
лнку фотографію речників 
української о л і м п ійської 
пресової конференції. 

УКРАЇНСЬКИЙ 
МЙРЯНСЬКИЙ РУХ... 

(Закінчення si atop. UA) 
рамени мирян — мгр Евген 
Іван:гів і д-р Роман Смик. З 
нагоди усіх з'їздів переслано 
привітальну телеграму Пат-
ріярхові Пленерові І з висло-
памн синівської любови і від-
дапости. 

В четвер увечорі відбулася 
и готелі Шератон урочиста 
і достойна Трапеза духової 
едисетн з Великим Непрнсу-
тнім, Патріархом Иосифом, з 
відповідними доповідями і 
мистецькою програмою. Під 
час трапези відчитано архиє-
рейські благослонвення Пат-
ріярха Иосифа та Владик 
кир Івана Прашка з Австра-
лії, кнр Ізидора Борецького 
з Торонта і кир Володимира 
Маланчука з Франції. В су-
боту, 7 серпня, після собор-

ної Служби Божої в патріяр-
шій церкві св. Архистратнга 
Михаїла, відбувся в залі 
школи Олні Гай Скул вели-
кий концерт в пошану icno– 
відннків віри, програму яко-
гс підготовила парафія свв. 
Володимира і Ольга в Чіка-
ґо із своїм мішаним хором 
„Прометей". У вечірніх годн-
нах, біля стадіону Ветеранів, 
миряни взяли участь в окре-
мій спільній молитві з хо-
ром за українську стражда-
ючу Церкву. На закінчення, 
в неділю, 8-го серпня, в цер-
кві Хрнста Царя, відбулася 
Служба Божа подяки в со-
служенні сімох священиків, 
під час якої співав хор па-
рафії сав. Володимира і Оль-
ги. 

Арешт за український прапор 
Монтреаль (Україннська O– та міг допровадити до заво-

лімпійська Пресова Служба) 
У четвер, 22-го липня 1976 
року, в п'ятий день Олімпі-
йських ігрищ, монтреальсь-
ка поліція арештувала Л і о 
бомира Шуха, 22-літнього 
українського студента з То-
ронта ,за те, що він під час 
змагань ручного м'яча вн-
махував українським npano– 
ром. Любомир Шух сидів у 
видному місці на арені під 
час змагень жіночих дужий 
СССР - Румунія, коли полі-
ція підійшла до нього і на-
казала йому вийти з арени; 
виходячи, Любомир Шух кі-
лька разів підніс прапор і 
поліція почала його nrroexa– 
ти та тягнути. Дійшло до 
сутички, в результаті якої 
поліція закувала його й 
придусила до землі. На по-
ліційній стації Л. Шуха офі-
ційяо оскаржено за „нару-
шення порядку" і після кі-
лькох годин звільнено під 
умовою, що він з'явиться в 
суді в понеділок 26 липня. 

Про цей арешт повідомля-
ли канадська преса і радіо, 
а наступного дня кілька ко-
респондентів піднесли цю 
справу на пресовій конфе-
ренції в Олімпійському Пре-
совому Центрі 3 відповідей 
речників КОЖО (Організа-
ційиий Комітет Олімпійсь-
кнх Ігрищ) і представників 
Олімпійської Служби Безпе-
хн вийшло, що не совєтські 
тренери, а директор арени 
вимагає усунення прапора. 
Представники КОЖО залви-
ли. що прапор становив по-
літнчний протест і що лише 
„офіційні" прапори держав -
учасників Олімпіяди дозво-
лені на аренах. На запити, 
чи поліція також арештува-
ла б когось за прапор про-
вінції Квебек, які численно 
видні по всіх аренах, не бу-
ло відповіді. Директор спо-
ртової арени, де відбувся а-
решт. пояснив, що це був 
якийсь „старий" і „наісную-
чий" прапор і що він був 
потенціяльно .,вибухлнвим" 

рушення на арені — але, як 
він до такої аналізи дійшов, 
дальше не хотів пояснити. 

Л. Шух розглядає мож-
ливість заскаржити КОЖО 
й монтреальську поліцію за 
безпідставний, арешт і фізи-
чне насильство. 

Під час самих змагань 
група молоді повторила про-
тести з попередніх днів, а 
саме, сидячи в одному ряді 
в сорочинках з великими 
українськими буквами тво-
рили гасло: „ С в о б о д а 
У к р а ї н і" та часто виту? 
кували ,.У к р а і н а"! Це 
мало особливе значення на 
змаганні, бо майже ціла жі-
ноча дружина ручного м'я-
ча СССР — це дівчата з ки-
ївенсої дружини „Спартак". 
Були також інші акції. Ук-
раївська молодь, яка прибу-
ла на олімпійські ігрища, 
розходилася по аренах і роз-
давала українські олімпін-
ські відзнаки, летючки та 
памфлети (в англійській і 
французькій мовах), співала 
українські пісні біля олімпі-
йського стадіону та часто 
розмовляла із спортовцями, 
журналістами та гостями, я-
кі прибули на Олімпіяду. 
Однак зі спортовцями СССР 
не все можливо було гово-
риіи чи зустрічатися, бо за 
ними пильно слідкувало К-
ГЛБ, замасковане як тренери, 
кореспонденти і подібне. 

Український Олімпійський 
Комітет надрукував малу 
українського Монтреалю з 
програмою всіх українсь-
ких імпрез і виступів в часі 
Олімпіяди. Ряд українських 
танцювальних ансамблів з 
усіх провінцій Канади вис-
тупав на світовій виставці 
ЕКСПО та в Олімпійському 
селі. На малі подано адреси 
всіх українських церков, ус-
танов та організацій, як і 
час українських Богослу-
жень і радіопередач. Мапа 
була призначена для укра-
їнськпх туристів до Монт-
реалю 

Учасники Бвхарнстійного 
Коніґсу у Філадельфії 

довідалися про заборону для 
ІІатріяржа Иоснфа взяти 

участь у Конгресі 
Філядельфіл (Микола Га-

лів). — В неділю, 1-го cepn– 
ня 1976 p.. розпочався тут 41 
Евхаристійний Конгрес, на 
який прибули вірні Вселен-
ської Католицької Церкви з 
різних країн і континентів. 
На такі Евхаристійні Конґ-
ресн приїжджають бого-
мільні прочани на чолі зі 
своїми церковними провід-
никами. На жаль, цього не 
сталося у випадку нашої 
страдаючої Помісної УК-
Церкви, бо Папа Павло УІ 
заборонив нашому довголіт-
ньому каторжанинові, icno– 
відникові віри, Патріярхові 
Йосифові взяти участь у 
цьому Конгресі у Філядель-
фії. 

Українські миряни, зор-
ганізовані у Товаристві за 
Патріархальний Устрій УК-
Церкви, вирішили довести 
це до відома учасників 41 
Евхаристійного Конгресу. 
Найкращою нагодою на це 
був перший день Конгресу, 
себто неділя, коли відбу-
вався перший похід учасни-
ків Конгресу, який почн-
вався перед Індепенденс 
Голл й проходив містом до 
церкви св. Петра і Павла. 
Українським мирянам, які 
прибули до Філядельфії з 
Ню Иорку, Ню Джерзі, Ню-
арку, Клівленду, Піттсбур-
гу, Трентону, як також з са-
мої Філядельфії й околиці 
не дозволено з транспарен-
тами йти у спільному noxo– 
ді; їм призначено місце сто-
яти по двох боках дороги 
напроти пам'ятника Ва-
шінгтона й Індепенденс 
Голл. Демонстранти, щоби 

не втрушувати поваги й 
спокою Евхарнстійвого По-
ходу, стояли спокійно, дер-
жачн транспаревти, з яких 
прохожі могли довідатись, 
в чому справа. Були різно-
го змісту написи: „Патріарх 
Иосвф Сліпий одержав за-
богону приїхати на Евхари-
стінний Конгрес", „Ми від-
кидаємо політику Ватика-
ну — діли і пануй", „Вати-
кан дискримінує Українсь-
ку Католицьку Церкву", і 
ряд інших. Крім цього, 
клівлендці держали nanepo– 
во - золоті мітрн всіх помор-
дованих большевиками ук-
раїнських Владик. Під ко-
жною мітрою було ім'я і 
прізвище запшулого єпнс-
копа. Це звертало увагу 
прохожих. Поруч з тим роз-
давано летючки і спеціяль-
но надруковані брошури в 
англійській мові, в яких 
була коротка Історія Укра-
Інської Католицької Церк-
ви. Маршуючі в поході чи-
тали написи на траспарен-
тах, охоче брали наші ле-
тючки й брошури. Багато з 
них висловлювали своє спів-
чуття та прнедвувались до 
наших домагань. Похід по-
чався точно о шостій годині 
вечора і закінчився, як було 
вже темно, біля дев'ятої го-
дннн. За три години пройш-, 
ло десятки тисяч прочан з 
різних країв і континентів. 

Місцева філадельфійська 
преса принесла на своїх сто-
рійках ширші інформації 
про українських демонс-
трантів під час походу уча-
сників Евхаристійного Кон-
гресу. 

Боффалівська громада 
готується до Українсько-

Амернканського Дня 

В Чежо-Словаччині трагічно 
загинув проф. Орест 

ЗІлинський 
З Праги. Чехо-Словаччина, 

одержано листа, в якому м. 
і. інформується: Не знаю, 
як написати про сумну по-
дію в нашому житті: Орест 
(ЗІлинський) трагічно за-
гинув на відпустці в схід-
ньо-словацькнх горах, ку-
дн виїхав з дружиною Евою. 
Блукав десь самітно два дні, 

ртвого з раною в голові... 
Він чудово орієнтувався в 
природі і зважувався сам на 
далекі прогулянки. Може 
лікарі щось пояснять. Діти 
Богдан та Оксана поїхали 
на похорон до Свидника, я-
кий мав відбутися в середу, 
21-го липня . . . ” 

Лист датований в Празі 

Боффалівськяй Відділ УК-
КА влаштовує оце вже п'я-
тий рік з черги Українсько-
Амернканський День, в яко-
му раз до року бере участь 
ціла зорганізована украІн-
ська громада. В цьому році, 
як і в попередніх роках, Ук-
раїнсько - Американсь к н й 
день відбудеться на мальов-
ничій площі україясь к о ї 
православної громади при 
200 Комо Парк бульвар, Бо-
ффало-Чіктовага. Одначе в 
цьому році Українсько-Аме-
риканський День проходи-
тиме під кличем 200-ліття 
американської незалежнос-
ти і 100 ліття українського 
поселення в БСА. Для yeni– 
шного переведення цьогорі-
чних святкувань створено 
окремий комітет. 

Святкування, які відбулу 
ться в неділю, 15 серпня, n'v 
чавши від 12-ої години вп-j– 
ЛУДНЄ, ВІДКрНС ГОЛОЯС МІСЦЄ-
вого Відділу УККА Василь 
Шарван, який оце вже п'ять 
років очолює українсь ь у 
громаду міста Боффало і о-
колиці. 

іВ мистецькій частині візь-
муть участь: хор церкви св. 
Івана Хрестителя „Боян" під 
керівництвом Івана Грнцько-
вяна, хор церкви святого 
Василія з Лянкастер під ке-

внча, танцювальний ансам-
бль ,JPycajuca" з Вурлкнгто-
ну, Канада, під мистецьким 
керівництвом Наталки Сте-
цькович - Небесної, квартет 
сестер Луховсьхих ,ДЧлича-
нкн" при Осередку СУМА з 
Боффало під керівництвом 
мгр Християн Мороз, гумо-
ристичні скечі у виконанні 
артистів українського теат-
рального ансамблю з Торон-
та Бориса Дніпрового, Рома-
на Лібера і Якова Сірнка. 
Гуцульські троїсті музики 
під керівництвом Михайла 
Мочерняка з участю сумів-
ського танцювальиого гур-
тка під керівництвом Акації 
Бельмеґв і танцюваль н и й 
гурток щоденної школи свя-
того Мпколая під керівницт-
вом Ліди Стеценко. 

На закінчення програми 
відбудеться показ прнміяен-
вя української вишивки до 
сучасного одягу. Показ мо-
дн підготовляють пані: Да-
ша Процнк і Анна Пнстряк-
До танців приграватиме ор-
кестра Михайла Телюка. 

До участи в українсько-
американському дні запро-
^іено конгресменів, голову 
повіту Ірі посадаяпса міста 
Боффала та багато інших 
визначних особистостей Бо-

поки знайшли його вже ме- 20-го липня 1976- рівннцтвом Василя Панке- ффало і повіту Ірі. 

ЕВХЛРІІСТШІІІШ НОНГРІ^... 
l3an.Uur.HHH зі crop l-oi) 

який проходив під гаслом і ка Церква, хоча Ватикан не 
„Свята Евхарнстія та Голо- І дозволив Патріярхові Поси-
ди Людської Родини", ще' фові Сліпому прибути на 
раз доказав важливість хрн- 1 цей Конгрес, що викликало 
стнянськнх правд і сказав,! найшнрше негодування і яв-
що він, тобто Президент, no– ! н і протести. Участь Україн-
діляс з прнявними стурбо- 1 сьгсої Католицької Церкви 
ванни фактом, що в світі по- була координована Україн-
шнрюсться легковаже н н я j ськнм Евхаристінннм Комі-
людським життям. Присутні тетом, що його очолював 
привітали цю заяву презЯ' , Владика Василь Лостен. Л-
дента Форда бурхливими оп- иостольськнй. Адміністратор 
лесками. бо вважали, що він філядельфійської Apxncnap– 
цими словами виступив npo-Jxil. Протягом 8 днів відбуза-
ти абортів. Президент також ' лися Божественні Літургії в 
сказав, що такі конгреси Ка- і українському католнці KOMJ 
толнці:ої Церкви, як сучас 
иий, є доказами, що цілий 
світ прагне миру та взасмо-

МВТрОПОЛЯЧОМу соборі Н(" 
порочного Зачаття Пречіі.-
тої Діви Марії, а в суботу, 

зрозуміння. Церква ска- 17-го серпня, були відправ-
зав Президент відіграва- j лені аж дві Літургії: в 10-ій 
ла і дальше відіграє дуже j рано Архиєрейсьха Божест 
важливу ролю не тільки у 
душевному житті людства, 
але також дбає про їх фізн-
чннй добрсбут. В кінці про-
М0ВИ П р е з и д е н т Ф о р Д ВИСЛО" 

венна Літургія відправл.ен і 
Владиками Української Ка-
толицької Церкзн, та в 5-ій 
год. вечора друга Літургія, 
відправлена Владиками -v 

вив надію, що всі люди, всі КЦ та Владиками Візантіії-
народи та всі релігії стримі- ської Церкви (закарпатсь 
тимуть до того, щоЗ дійсно 
стати „єдиним Божим лю-
Дом"-

Протягом 8-денного Евха-
ристійного Конгресу, в яко-
му взяло участь близько од-
ного мільйона людей, різних 
віроісповідувань, під час рі 

ХИХ українців) День рані 
ше, в п'ятницю, 8-го серпня, 
у великій залі ,.Академі оф 
Мюзік" відбувся концерт ук-
раїнської релігійчої музики 
з творів українських кс:ипо-
зиторів, виконаний соліста 
ми та ансамблями. Українці 

зних конференцій, нарад і відіграли також відповідну 
зібрань були наголошені не ролю в останній день Enxa– 
тільки значення Святої Ев- ристійного Конгресу, коли 
харистії, але порушені такі 50 українців в народних ст-
питання як голод. пошнрен- роях і з національними пря-
ня недуг і несправедливости ; порами бпалн участі, у Про. 
у світі та обговорено cnoco– ; цесії Національностей г.і 
би запобігти цим злам. Стентів, ;і наші Владики со-

У Конгресі брала живу у- служили під час Літургії 
часть Українська Католиць- ,,Сгаціо Орбіс", 

Виставка новацьких праць 
у Торонті 

Дня 9-го травня по обіді в 
шкільній залі школи св. о. 
Николая, кипіло, як у вули-
ку. Мами, тати, бабуні, діду-
сі та сестрички зі зацікав-
лениям оглядали виставку 
ручних робіт та колекцій но-
ваків. І що там вже ж не бу-
ло: і модель моста над рі-
кою, і лелійка, чудово вироб-
лена з різного роду зерен, і 
кераміка - глечики, зуснл-
ля цілого роя, поштові мар-
кн, моделі... Над всім цим 
працювали новаки однора-
зово, або протягом року, та 
принесли сюди, щоб enpa– 
ведливі судді їх оцінили! А 
треба було бути Соломоном! 
Бо хоча деякі речі робили 
недбале враження, то тих 
було дуже мало. Більшість 
експонатів були оригінальні, 
зроблені старанно та зі за- j 
милуванням. 

0 год. 2-ій попросили всіх 
сідати. Одначе зал я не по-
.містила всіх присутніх. Ба-
гато мусіло приміститись під 
стінами та на коридорі. А 
на залі стояло "неструнко" 
понад 50 новаків, радісних, 
з жовтими хусточками, та 
великим знаком запиту в о- і 
чах: хто виграв? 

Зустріч новаків з батька-
мн та новацьку виставку, 
яка є вже традицією Торон-
тонської Пластової Станиці, 
відкрив референт новацтва 
при станиці, пл. сен. О. Ха-
бурськнй. Зробив присутнім 
милу несподіванку, кажучи, 
що новаки приготовили ко-
ротеньку програму. Пісні,' 

повні ентузіазму, (і на кіль-
ка голосів!) мінялися з 
деклямацісю. Програмою 
гарно проводив ст. пл. Ярі-
ма Кохай. Допомагали ііо 
му братчики, провідники но-
вацьких роїв. Найзворушли-
віши,м М0МЄНТСМ програми 
було те, що всі новаки обда-
рували СВОЇХ матерів квіта-
ми, які заздалегідь для них 
приготовив пл. сен. Хабур-
ськнй. Сьогодні ж бо день 
матері! 

І врешті, ДОВГО очікувана 
хвилина проголошеная на-
город'.' Щоб дйна ПЬНркіїоіл н -
віше оцінити дитячі праці, 
новаків поділено на стар-
ших та молодших. 

За групові експонати на-
го роджено: 
Старша група: 1-Бобри 

2-Олені 
Молодша група: L-Зайчнхн, 

2-Медведнкн. 
Індивідуальні нагороди: ми 
стецтво: Ігор Іванусів, Єв-
ген Дувалко, Дмитро Пере-
кліта, Андрій і Марко Чума. 
Нестор Черннш; збірки: Мн-
рон Дмнтрншин, Данило 
Стадннк; моделі: Тарас Ка-
лнмон, Нестор Черннш, Бо-
рнс Бончук; ручні роботи: 
Данило Іванусів, Данило 
Юрчук, Борне Созинський; 
наука: Борне Хабурський, 
Ромко Даревич, Данило 
Стадник. 

Від Станиці привітав та 
поґратулював станичний, 
пл. се.ч. Я. Соколик. Нова-
кн! Ми з цікавістю чекаємо 
на чергову внветавку! 

О.Б.С. 

t 
В Т Р Е Т Ю НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ 

РІЧНИЦЮ СМЕРТІІ 
нашого Найдорожчого 1 Незабутнього 

МУЖА і БАТЬКА 

бл. п. 
КУЛЬЗІ і:н нл ІВАНА 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА 
З А СПОКГП ПОГО Д У Ш І 

у вівторок, 10 серпня 1976 р. 
в катедрі св. Володимира 

у ФІЛЯДЕЛЬФІЇ, Па. 
в 9-ій год. ранку 

Просимо Друзів І Знайомих :ігадатм Покійного 
в своїх молитвах в цей день. 

Р О Д И Н А 

ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ 200-РРЧЧЯ ЗСА та 100-РРЧЧЯ УКРАШСЬКОГО П О С Е Л Е Н Н Я прн В І Д Д І Л І У К К А 
та при співпраці МІСЬКИХ А Г Е Н Ц І Й МІСТА ФІЛЯДЕЛЬФІЇ - влаштовує 

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ „ГОМІН УКРАЇНИ" 

Участь беруть: РЕНАТА БАБАК - меццр-сопрмо. АНДРІЙ ДОШ'ЯНОЬКИП -
бас-барштоя, РОМАН РУДНИЦЬКИЛ - піаніст. ХОР БАНДУРИСПВ— Д.-
тройт, „ВЕРХОВИНЦІ" — танцювальнпй ансамбль, Ню Иорк, ХОРИ: „ІІРО-
МЕТЕІГ 1 ,.КОВЗАР" - Фиядедьфія, Па. 

Квитки: резервовані — 5.00 дол., нерезервоваяі — 1.00 дол. 
Квитки до набуття: крамниці — КОСМОС, твл. 467-5664, Оріон, тсл. 455-9586, крамн. 

Лукасевнчів, твл. 769-9033, Ганусей, твл. 627-3093, Гром. Комітет - Доміпка, 
твл. 467-6471. Прохається поспішити з викупом рвзервових квитків. в п'ятницю, 13 серпня 1976 p., в год. 8-ій веч. в Робін Гуд Делл-Іет, Філядельфіл, Па. 

іццццццуцідППППППҐІППП^^ 
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ПОНАД S40 СПОРТОВЦІВ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У v-OX 
СПОРТОВИХ ІГРИЩАХ 

Елленвілл, Н. И. (О. 
Твардовськнй) - У днях 
19-20-го червня ц. p.. тут на 
спортових площах оселі СУ-
МА відбулися У-ті Спортові 
Ігрища Українських Моло-
дечих і Спортових Органі-
зацій, що їх в цьому році 
перевів Провід Союзу Ух-
раїнсько - Американських 
Спортових Т-в Схід у тако-
му складі: Ю. Храневич — 
голова, Є. ГаяовськиА — 
заст., Л. Білик — секретар, 
О. Твардовський — реф-
преси і реклями, В. Костик 
- фінансовий, Я. Петрик 

тех. орг. реф., проф. д-р Е. 
Жарський -— гол. Вер. Ко-
місії, М. Стебельський — 
гол. суддя Ігрищ, А. Лалн-
чак — провідник вібиван-
кового турніру, Р. Глушко 

- провідник турніру копа-
ного м'яча, 0 . Колодій і Л. 
Білик — провідники легкої 
атлетики, О. Напора — асн-
стент провідника від. турні-
ру СУАСТ - СХІД. У цього-
річних У-их Спортових Іг-
рнщах, присвячених Ювіле-
ям 200-Річчя незалежности 
ЗСА, 100-Річчя українсько-
го поселення в ЗСА, 60-річ-
чя смерти Івана Франка і 
50-річчя смерти сл. п. Го-

Симова 
взяло участь 

понад 370 спортовок і cnop– 
товців, які репрезентували: 
УСВТ „Чорноморська Січ", 
Український Спортовий 
Клюб Ню Иорк, УСО „Трн-
зуб" Філадельфія, Пласт і 
СУМА. 

В суботу вранці від год. 
8-10-ої в Команді Табору 
відбулася реєстрація та роз-
міщення прибулих учасни-
ків. О год. 11-ій після зор-
гаяізованого походу на го-
ловну площу учасників із 
своїми прапорами відбулося 
врочисте відкриття Ігрищ: 
піднесення прапорів, відспі-
вання гнмну і молитви, при-
сяга ,,змагатися гідно і чес-
но". З привітами виступили: 
X. Кульчнцька від Конфе-
ренції Центральних Молоде-
чнх, Студентських і Cnopro– 
внх Організацій при УККА, 
М. Стебельський — від УС-
ЦАК і УСВТ „Чорноморсь-
ка Січ", Б. Сірий від УСО 
„Тризуб" Філадельфія, Р. 

ловного- Отамана 
Петлюри, 

Лисняк від УСК-у Ню Иорк. 
С. Палидовнч від Пласту і 
Є. Гановськнй від СУМА. 

(Після дефіляди, що відбу-
лася по відкритті Ігрищ, 
розпочалися легко - атле-
тнчні змагання і турнір пер-
шенств вібиванкя СУАСТ-
Схід, які проходили без пе-
рервх до вечірніх годии. 
Змагання копаного м'яча ро-
зпочалося о год. 4-ій перед 
вечором, та продовжувалися 
у неділю після Богослужен-
ня, до год. 6-ої вечора, коли 
закінчилися Ігрища. 

ВИСЛІДИ 
ЛЕГКО - АТЛЕТИЧНИХ 

ЗМАГАНЬ 

Група мол. юнагок є бігу 
на 60 м. 

М. Муха (Пласт) Дж. Си-
ті 9.6, Н. Федун 9.9, Д. Typ– 
чан 10.2 (обидві Пласт Пас-
сейк). 

Скок у далееінь 
Д Турчан 12.6, X. Грес 

Пласт Пассейк) 11.4, М. Му-
ха 11.3 і пів. 

Скок у височінь 

X. Грес, Н. 
Турчан усі 3-8. 

Федун і Д. 

Стусан кулею (6 ф.) 

Д. Турчан 24.4 і пів, Д. 
Матвіїшин 22-7 і пів, Н. Мо-
ровська 22.6 і пів (усі Пласт 
Пассейк). 

Молодші юнаки в 
на 60 м. 

бігу 

І. Лещук (УСК Н. И.) 7:9, 
Б. Крамарчук (УСК) 8.5, 3. 
Крамарчук (УСК) 8.7. 

Скок у далееінь 

Б. Крамарчук 15.3, Р. 
Шуль 14.10 і пів, 3. Крамар-
чук 14.9 (усі УСК Н. И.). 

Скок у висоеінь 

Р. Шуль 4.9, І. Лещук 
4.8, Б. Крамарчук 4.4. 

Стусан кулею (8 ф.) 

І. Лещук 33.5 і пів, P.. 
Шуль 29.11, С. Турко 31.3. 

ЛЕТУНСЬКИИ УКРАЇНСЬКИЙ КЛЮБ ( Л У К ) 
влаштовує 

на СОЮЗЕВЦІ 
ЛЕТУНСЬКИЙ 

ВИШКІЛЬНИЙ КУРС 
в часі від 21 до 28 серпня 19761 

і Для охочих гостей Союзівкл можуть відбуватися огля-
днни Союзівкл й околиці з повітря, 

і В справі побуту на Союзівці (по зниженій ціні), прошу 
зголошуватись впрост до Управи СОЮЗШКИ -
Ukrainian ЛзЬІопаІ Лм'п Estate, Kerhonkaoo, N.T. 
12446, а в справі летунського вишколу на адресу д!-
ловода Летунського Українського Клюбу: 
Olgm Ceheltky 
7926 Abbott Avenue, Mkrnil Beach, Па . S8Q41 

Roman Parcel Service 
141 2nd Avenue, (New York, N.Y. 10003 

Дякуємо широким кругам наших ВШановних Клі-
єятів за довір'я і довголітню прихильність. 

Одночасно повідомляємо, що ми змушені часово 
ПРИПИНИТИ ВИСИЛКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ та з днем 
1-го СЕРПНЯ 1976 р. ЗАКРИВАЄМО Н А Ш Е В'ЮРО. 

Якщоб умовини змінилися, відкриємо нове бюро в 
ІНШОМУ П р и м і щ е н н і п р о ЩО СВОвЧаСНО ПОВІДОМИМО ОГОЛО-
шенням У всіх справах посилок чи інших вияснень, про-
симо звертатися до нас листами на адресу: 

ROMAN PARCEL 
P.O. Box 12 Cooper Sfcu New York. N.Y. 10003 

Штафети 4 x 60 

Дівчата: X. Грес, Н. Фе-
дун, Л. Микжч, Д. Турчан 
(Пласт Пассейк) 56.0. 

Хлопці 1-ше місце: - 3 . 
Крамарчук, В. Бордун, В. 
Крамарчук, І. Лещук (УСК 
Н. И.) 33.0. 

П-ге місце: М. Яремно, Р. 
Шуль, Я. Турко, Б. Малкць-
кий (УСК Н. И. „В") 36.0. 

ПІ місце: А. Пенцак, Т. 
Стефурншнн, П. Ситник, П. 
Братах („Ч. Січ") 41.0. 

Старші юнаеки й юнаки 
в бігу на 100 м. 

Юначки: X. Баснлк („Ч 
Сі.ч") 14.2, М. Луцнк (Пла-
ст, Н. И.) 14.8, В. Чума Пла-
ст, Н.И-) 14.У. 

Юнаки: В. Натана (Пласт, 
Н. И.) 12.0, А. Кравченюк 
Пласт Джерзі Ситі) 12.4. П. 
Михайлів (УОК) 12.6. 

Скок у далееінь 

Юначки: М. Луцнк Пласт, 
Н И . ) 13.4, В. Палндовнч 
Пласт Пассейк) 12.6У2, Р. 
Дяченхо 12.6. 

Юнаки: Б. Грес 17.4 У2, І. 
17-2 У2. Ю. Турко ^ С К ) 
16-11 У2. 

Скок у височінь 

Юначки: X Басняк 4-2, В. 
Чума Пласт НЛ. ) 4.0, Л. Ко-
тляр Пласт, Пассейк) 3.10". 

Юнаки: Б. Грес 5-3", В-
Бнх (Пласт, Пассейк) 5-1". 
Н. Порнтко (УСК) 4.11". 

Стусан кулею (8 ф.) 

Дівчата: В. Кухтенко (СУ-
МА „Крилаті") 28.7 174, О. 
Федун (Пласт, Пассейк) 
24J9, Л. Котляр 23.9. 

Юнаки: (12ф): А Дзеро-
внч Пласт Н. И. 34.3, Ю. Ту-
рко 34.0, С. Сірий (Пласт 
Джерзі Ситі) 32.9172. 

Біг на lfOO м. хлопці 

В. Натнна 57.1. Ю. Білик 
(Пласт, Джерзі Снті) 59-3, 
А. Кравченюк 60.3. 

Біг на 800 м. 

Ю Натнна 
лик 2.25-7, 
2.38.5. 

2-20Д Ю. БІ-
А. Кравченюк 

Біг навпростець 

В. Натнна 6.26.0, Ю. Білнк 
6.30.0, А. Кравченюк 9.57.5. 

Штафета і х 60 м. 

Юначки: В. Чума, Р. Гри-
горовнч, М. Луцнк, С. Mnxa– 
хайлів (Пласт П И ) 37.2. 

П — Л . Свинтух, М. Вой-
тович, Д. Твардозська, X. 
Басняк (Ч. Січ) 38.4. 

Ш-те місце: В. Палндовнч, 
Л. Котляр, Дяченко, Дума-
новська Пласт, Пассейк) 
39.7. 

Юнаки: П. Михайлів, Ю. 
Турко, І. Струтннсмсжя, Н. 
Порнтко (УСК, Н. И.) 50.9-
И-ге місце: Р. Теличка, С. 
Сірий, І. Тхір, А. Кравченюк 
(Пласт, Джерзі Ситі) 51.1 
ПТ-тс місце: М. Крнштальсь-
кий, Е. Голюка, А- Д Дзеро-
внч, В. Натнна (Пласт, Н 
И.) 51Д. 

Мет диском (юнаки) 

В. Натнна 79.9 172, А. Ра-
козськнй (УСК) 76.8 374, 
Ю. Турчин 74-.7172. 

Мет ратищем (юнаки) 

В. Натнна 1071, А. Дзеро-
вил 104.0", С Сірий 89.9". 

ВІДБИВАНКОВІ 
ПЕРЦОСТІ СУАСТ - СХІД 

До турніру зголошено 25 
дружня, з яких прибуло на 
змагання 24-ря. не прнІха-

„НА БЕРЛІН!" 
(Закінчення v crop, t-ої) 

нуті новісінькі американські танки, заметені снігом... Ото 
так ми воюємо, — закінчив ляйтенант свою розповідь. 

Тим часом госпЬдиня дала йоіїу цдось з одежі nepe– 
дягнутнся. Вій подякував їй, попращавсл з нами і, вн-
йшов за двері, зник з зимовій імлі... 

Знаючи советську безгосподарність, (якої їм і тепер не 
бракус), ми повірили щирій розповіді вояка. 

На другий день повернувся німецький комендант, а 
про червоних вже не було нічого чути. 

Але у вересні того ж року вже нам довелося кидати 
рідну землю і мандрувати „по світах"... 

Дякуючи багатому ft щедрому .дядькові Сенові", який 
так щнро помагав „добродушному" приятелеві „дядькові 
Джо", Червона армія таки попала в Берлін. А що при цьо-
му полягли мільйони молодих здорових людей, про цс 
, дядько Джо" не дбав. 

— У мєня людей хватіт!" - цинічно хвалився перед 
союзниками. 

А ті із вдячносте до „отця нородов" віддали йому на 
поталу ще й пів Европп. 

Читаючи тепер про ,детант", прийшов мені на думку 
цей снпогад з часіт Другої світової війни. 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

Концерт Української Музичної 
Огудії у Філадельфії 

Українське музичне Сту-
діо в неділю, 20-го червня, 
ц. p., в Українсько - Амерн-
канському Центрі „Тризуб", 
у Філадельфії, Па, о год 
5-ій після полудня, влашту-
вало концерт під керівниц-
твом Зої Маркевич. 

Участь в концерті взяли 
учні і студенти: В. Маль-
ннк, А. Карбівках, М. Лу-
жгцька, Я. Смолій, 1. Лу-
жецькиЙ, М. Смолій, Г. Лу-
жецький, Л. Стасюк, Б. Ва-
чара, Д. і Р. Ткач, Н. Дмн-
т с ' Ш п , X. Команов -ька, Л. 
Кікги свнч, А. Корсун, Р. 
Луї'ояь, В і М. Прншляк. І. 
і О .-осплів, А. Іваськів, Р. 
Хрн'їа^ч, Н. Нацовська. . і . 
Прншляк, Г. Небесна, С. і 
X. Квітка, О. Граур, 11. Пе-
онард, Л. Мельник. 

Вони виконали твори кзм-
позиторів: Вах, Бстговен, 
Мопорт, Гайдн, Шумші, 
Шуберт, Чайковськнй, Гріґ, 
Шопея, Кюї, Римський-Кор-
саков, Дублянський, Верко-
внч, Безхоровайний, Марко-
внч, Кобилевсьхий, Людке-
вич, Шуть, Носенко, Лисен 
ко і йолі. 

Разом виконано 40 точок, 
в тому 29 сольових й 11 
ансамблевих. Усі учні й сту-
дентн були знаменито при-
готовані. 

Найкращим в грі виявив 
себе учень а 1-го відділу, 
Ярослав Смолій, а в П-ій ча-
стпні Рената Яримовяч, пер-
ша учениця Студіо, яка бли-
скуче, з великим відчуттям, 
виконала „Вальс" Шопена. 

Програму відкрив, вітаю-
чя прнявнях, Роман Лу-

МІІЛДРЕД КОЦУР ВАЛЕС-
ТВРІ, член УНС вид. ч.саг 
Т-па Доброї (Волі в Чіиаґо, 
аомерян ї ї квйтня 1978 р. на 
Мчву році жнття. Покійна 
народилася в Чікаго. Стала 
членкою УНСоюоу в 1QS9 ро. 
ці. П о гати на а смутку чо-
ШШШт Сема, дочку Джон і і 
сама Джеа, внука Степана,' 
маму Ольгу, сестер Гелеку і і 
Шарію і Джененів. Похорон 
нідбуося 14 квітня 1976 р. на ОСИП О Г Е Ц У І Р А , член УНЮ 

родився в селі Босько, Лем- j 
мівщнна. Став членом УН- ; 

Союзу в 1926 році. Полишив І 
в смутку дружину Пелагію, І 
еннів 'Махайла й Івана, п'ять І 
внуків і 4 правнуки. Похорон 
відбувся S0 квітня на цпші-
тарі 'Калвари в Толедо, Ога-
ио. 

Михайло БоЗер, секр. (Від. 
Вічна Йому Пам'ять! 

фана 1 Михайла. Похорон ві-
дбгувся 6 травня 1976 на цвн-
нтарі Евер Грін. в Бвер Грін 
Парк, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Богдан Вовчик, секр. Від. 

ІОСМИЯ ЙИИЙІІПЬ членка УП-
Ооюву Відд. ч. 316 в Рочес-
тері, Н. П., померла 2-го тра-
вня 1976 р. на 68-лу році жн-
ття. Покійна народилася в 
Сенів, іюв. Бережанн. Стала 
членкою УНСоюзу в 1966 р. 
Полишила в смутку мужа 
Івана. Похорон відбувся 1-го 
травня 1976 на цвинтарі Го-
лі Селулче в Рочестері. 

Вічна U Пам'ять! 
Секретар Відділу 

цвинтарі св. Ннколая в 41 - ' 
каґо. 

Втчна їй Пам'ять! 
Гелен Б. Олен, секр. Від . 

пань, а на закінчення від 
батьків учнів промовляв 
Богдан Лужецькнй. 

Вдячні учні нагородили 
проф. 3. Маркевич чудовою 
китицею рож. 

Після закінчення першої 
частини концерту, зроблено 
знімку всіх учасників. 

Проф. 3. Марковнч веде 
своє Студіо вже 27 років. її 
учні вчаться також в нан-
кращих музичних інстнту-
тах fi c там одні з перших. 

Проф. 3. Марковнч про-
вадить вже 10 років вокал fa-
He „Тріо" СУМА, „Соловей-
ки", знане повсюди в ЗСА. 
„Соловейки" вже готуються 
до наміченого турне по Ев-
ропі. 

Велику працю вклала 
проф. 3. Марковнч у видан-
ня двох Збірників пісень — 
„Співають соловейки". Об-
горткн цих книжок внкона-
ли мнетці П. Андрусів і Е. 
Козак. Ці збірники пісень 
знаходяться у всіх бібліоте-
ках, а також у Вашінггоні, 
в Конгресовій Бібліотеці. 
Сьогодні проф. 3. Марковнч 
працює над виданням пла-
тівкн власних творів і об-
рібки народних, стрілець-
кнх та іншого роду пісень, 
що їх виконують знані ук-
раїнській громаді Галина 
Андреадіс і Лев Рейнаро-
внч, в супроводі великої 
американської, Філлдель-
філядельфійської сямфоніч-
ної оркестри. Заслуга проф. 
3. Марковнч в тому, що во-
иа впроваджує нашу музн-
ку в американський світ. 

о. проф. 1. Попель 

РОМАН РОҐОШЕВСЬ К И Л , 
член ЗНІС (Відд. ч. 434 Т-аа 
Пласт в ІМонтреалі, помер 
Яв кагпи 1976 р. на 68-му ро-
иД жнття. Локібігай народив-
са в Хоросткові, Зах. іУкра-
їна. Став членом УНСоюзу 
в 1963 році. Полишив в сму-
тку дружину Марію 1 дочку 
(Романну, сестер, ближчу і 
дальшу родину. Похорон и8-
дбуеся 26 квітня 1976 р. на 
цвинтарі Моунт Роял в Мо-
юрваш. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Олександра Дольницька, 
1 ^ ^ с е к р е т а р Відділу 

Відд. ч. 287 Т-ва Сини Укра-
інн в Джерзі Снті, Я . Дтк„ 
помер 21 лютого 1976 р. на 
69-му році жнття. Покійннй 
народився в м. Львів, Укра-
Тна. Полишив в смутку дру-
жнну Софію, дочку Уляку, 
зятя 'Романа і внуків Ма-
рка, светру (Марію, брата 
(Михайла 1 рідню в Америці 
ft Україні. Похорон відбувся 
94 лютого на цвинтарі св. 
Андрія, в (Бавнд Брук, (Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Софія Стецура, секр. Від. 

ДМИТРО ХРУПАЛИК, секре-
тар в2-го Відд . їм. Тараса 
Шевченка, помер 7 травня 
1976 р. на 84-му році жнття. 
Покійний народився в 0Буцн-
ке, шмат Окалат, Україна. 
Полишиш в смутку дружину, 
дочку Софію з мужем і двох 
внуків. Похорон відбувся 9 
травня з укр. катод, церкви 
Св. Д у х а на у к р цвинтарі в 
Салдшильд, М а о с 

Вічна Йому Пам'ять! 
Ж. Кременец, секр. Від. 

ВАСИЛЬ БАНШ, член іУНС 
Відд . ч. 76 Т-ва Заоорожсмса 
Січ в Детройті, помер а а 53-
му році життя. Покіянизй на . 
родився в ІПутропусі, Залі-
шмка. Став членом УКСокь 
з у в 1966 році. Полишив в 
смуту дружину Анну, дочок 
Стефвшю, Любу, Ірину і ся-
на Данила. Похорон відбув-
ся на цвнніарі св. Ядангн 
в Детройті, (Міч. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

КАТЕРИНА ОПАЛЕНА. член-
ка УНС Відд . ч. SS3 Сестрн-
цтва св. АІШІІ в Бервік. Па.. 
померла 4 травня 1976 р. По-
кійна народилася 16 вересня 
1902 р. в Україні. Стала чле-
нкою УНСоюзу в 1925 році. 
Полишила в смутку дочку 
Марію. Похорон відбувся 7 
травня 1976 р. на греко ка-
толкцьмому цвинтарі в Бе-
раїк, (Па. 

Вічна ІА Пам'ять! 
Секретар Відділу 

КАТЕРИНА (ВАШУК, членка 
УНС Відд . ч. 367 Т-ва Зало-
рожська Січ в Рочестері, Н. 
іП., померла 18 квітня 1976 р. 
па 81-му році жнття. Hoiift– 
на народилася в Збора, Ка-
луш, Зах. Україна. Полншн-
ла в смутку сина Івана - Ми-
хайяа, 2 внуки 1 З внучки, 
2 племінниці 1 2 ПЛЄМІМПІІ-
кн. Похорон відбувся 21 квй-
тня на цвинтарі Голі Селул-
че в Рочестері, іН. И. 

Вічна їй Пам'ять! 
Василь Попович, секр. Від . 

МИКОЛА ОЯГИШШ, член У-
НСоюзу Відд . ч. 88 Т-ва Со-
юзівка в (Кергонксокі, Н. Я. , 
помер 8 травня 1976 р. на 
Gl-му році жнття. Покійний 
вароднвея в Україні. Став 
членом УНСоюзу в 1958 ро-
ці. Полншкв в смутку рідню 
в Америці і в Україні. Hoxo– 
рон відбувся 10 травня 1976 
на цвинтарі в Бавнд Бруку, 
Н. Дж. 

Вічка Йому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

КАТЕРИНА КОЛОДШ, член-
ка УНС Відд. ч. Ш в Пар-
ма, Огайо, померла 22 квіт-
ня 1976 р. на 75-му році жн-
ття. Покійна народилася в 
Рогатині, Україна. Стала 
членкою УНСоюзу в 19S5 р. 
Полишила в смутку чолові-
ка Михайла 1 дочку Роду. 
Похорон відбувся 24 квітня 
1976 на цвинтарі свв. Петра 

і Павла в Парча Огайо. 
Вічна їй Пам'ять! 

Секретар Відділу 

АНДР9И ЛТНШЧЕНКО, член 
УНС Відд . ч. EMM Т в а їм. о. 
Гончаренка в Н ю Норку, по-
мер 112 квітка 1976 р. на 78-
му році жнття. ПОКІЙЯНЙ на-
родився в Лохвиці, Україна, 
Отав членом УНС в 1952 ро-
ці. Полншкв в смутку дочок 
Н а д і ю ft Валентину о чолові. 
ком Алланом. Похорон від-
бувся на цвинтарі Рова в 
Джекооя, Н. Д ж . 

Вічна Йому Пам'ять! 
В Палідвор. с е к р В ід . 

ТИМОСО КВАСНИЙ, член УТН-
Союзу Відд . ч. S85 Т-ва За-
порожемса Січ в Міннеапо-
ліс, (Мівн., помер 9-го квітня 
1976 на 86-му році життя. 
Локітгай народився Гри цс-
воли, пов. Радехів, Україна. 
Став членом УНСоюзу в 1922 
році. Полишив в смутку бра-
та Прокопа в (Міинеаполісі і 
кревних на Україні, iloxo– 
роя відбувся 12 квітня 1976 
на цвинтарі св. Антона в М1-
ннеаоолісі, Міня. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

МИХАЙЛО А Н А Р И Ч , член 
І УНС Відд . ч. 2S5 Бр, св. Мн-

хаїла в Роосфорд, Огайо, по-
1 мер 87 квггпя 1976 р. на 78-

му році життя. Покійннй иа-

СТЕФАН РЕВАІК, член УНС 
Відд . 86 Т-ва У к р Амер. Єд-
вість в Чікаґо, І л л , помер 
8-го травня 1976 р. на 68-му 
році життя. Покійннй наро-
днвеяв Веллевілле, Ілліігоіс. 
Став членом УНС в 1967 ро-
пД. Полишив в смутку дочку 
іфеліцшо та двох синів Cre– 

ла „Окала" з Гартфорду. зуб", яка закінчилася nepe– 

HOLIDAY INN 
ЗАПРОШУЄ УКРАЇНЦІВ! 

І 
І Найкраще місце па аесілля^ бенкети. 

зЧзщи, конвенції, різного роща 
родинні нагоди. 

За Інформаціямн 1 резервуванням 
звертатися: 

(201) 526-9500 
о 

Телеф. в українській мові 

(201) 520-1866 

HOLIDAY I N N 
of Somervllle 

U S R t 22 E. 
BRHXJBWATER, NJJ. 08807 
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ЗвітовиД турнір проходив на 
початку круговою системою, 
після якої мали відбутися 
півфінали і фінали. В групі 
чоловічих дружин внступа-
ло 8 — поділені на дві під-
групн, в жіночій тільки 4-ря 
дружинп. в групі юначок і 
юнаків — по в дружин в ко-
жній. На жаль, в часі коли 
вже почалися півфінальні 
гри, в яких між іншими „Ч. 
Січ" закінчила перемогою 
2:0 з дружиною СУМА, Н-
И., оселю, як і взагалі цю 
частину Кетскильських гір 
навістила громовиця і густа 
дощова злива, яка перешко-
дила пляяове закінчення ту-
рпіру. Провід турніру і про-
відннкн дружин фіналістів 
винесли не зовсім вдале рі-
шеяня (головно, щодо чоло-
вічої групи, де були дві під-
групи), згідно з яким звая-
ня першунів наділено, цим 
дружинам, які здобулп в 
круговій системі найбільше 
перемог. 

Спільними чемпіонами Су-
АСТ-Схід на 1076 рік в чо-
лозічій групі вийшли: СУ-
МА. Н. И. і Пласт „Чорио-
морці", піце-чемпіонами: ,,Ч. 
Січ" і „Тризуб" Філадельфія. 
В жіночій групі: УСК, Н. И. 
„А", П-ге місце ,,Тризуб" ФІ-
лядельфія, Ш-те — СУМА, 
Н. И. В групі юначок: Пла-
ст, Пассейк, СУМА, Ірвінґ-
тон і „Крилаті" Ионкерс. В 
групі юнаків: СУМА, Гарт-
форд, Пласт .,Орлн" і „4-
Січ". Найкращими змагуна-
ми. відповідно до названих 
груп вийшли: Б. Новаківсь-
киЙ, Стадниченко, О. Федуя 
І Р. Куліневсмсий. 

фінал юнаків в копаному 
м'ясі проходив в tad 

дощової зливи 

У турнірі копаного м'яча 
взяло участь 7 дружин: 3-ри 
дружняя новаків і 4-рн юна-
ків. В суботу відбулася до-
датково товариська зустріч 
,,олдбоїв" „Ч. Січ" - „Tpa– 

йогою кол. чемпкшів ЗСА, 
вислідом 2:0. 

Змагання наших наймо-
лодших дружня проходнлн 
емоційяо і завзято, в яких 
присутні любителі цього 
спорту мали можливість пз-
бачяггн ряд наших молодих 
талантів, які в цьому спорті, 
що став одним з головних в 
ЗСА, в майбутньому змо-
жуть гідно репрезентувати 
свої Т-ва і взагалі украІнсь-
кнй спорт в Новому Світі. 

Приємно, що велика біль-
шість цих наших надійних 
футболістів, це випускники 
1-ої Української Спортової 
Школи „Ч. Січі", як теж по-
дібиоі Спортової Школи СУ-
МА-

Перші три місця в групі 
юнаків зайняли: ,,Ч. Січ" 
6:0 точок 12:4 відношення 
воріт, ,ЛСрнлаті" 4:2 точ., 8:5 
воріт, „Тризуб" 2:4, 4:3. 

В групі новаків: „іКрнла-
ті" 4:0 точ^ „Ч. Січ" 2:2, 
.Тризуб'' 0:4. 

Після закінчення фіналь-
них змагань копааіого м'яча, 
під пам'ятником тієї оселі 
відбулося вручення перемо-
жцям нагород. В кінцевих 
прощальних словах голова 
СУАСТ-Схід, як і голова 
Гол. Управи СУМА Я. Шмі-
ґель, висловили признання 
і подяку Проводові Ігрищ і 
учасникам, а головно суд-
дям, між якими багато тру-
ду вклали: Л. Гребінка, В. 
Касіяя, Б Гайдучок, Б. Тве-
рдовськнй, С. Палндовнч, О. 
Попович, М. Домарадз та а-
систентя провіднвка відбн-
ваикових першостей СУА-
СТ - Схід - О. Напора і Лю-
ба Лапнчак. 

Віддано і приязно співпра-
цювалн поодинокі Члени 
Управа оселі з Проводом Іг-
рнщ та зробили від себе усе 
можляве для його потреб. 

Як і в попередніх роках, 
обов'язки медичного onhcy– 
иа звітовнх ігрищ, солідно 
виконував д-р Мирослав 

ТТХТТТТТТХТТТТТТХТХТТТТТУ: гтттттт 
ПОШУКУЄТЬСЯ 

ЛОМІЦИКА-МЕТРАНПАЖА 
Д О Д Р У К А Р Ш „СВОБОДИ" 

Добрі умовний праці. Платні свята і вакації 
Blue Cross і Blue Shield. 

Голоситнсь: 
(201) 434-0237 або з Н ю Норку В А 7-4125 

rjtxxxxixxnixxxxxtxjH 

1 Л І Н ПАНАХ, член УКСою-
зу Відд . ч. 239 Т-ва св. Юрія 
в Філядельфіі, помер 9 трав. 
ня 1976 р. на 80-му році жн-
ття. Покійний народився в 
селі Василів ІВеликий, повіт 
Рава Руська. Став членом 
УНСоюзу в 1923 році. іЛоли-
шил в смутку дружину Ан-
гелнну, енна Володимира з 
дружиною Іриною, внуків 
Ірину 1 Аигелииу. Похорон 
відбувся 13 травня на цвин-
тарі Оаклейк в ФЬілдельфії. 

Вічна Пому Пам'ять! 
.Mux. Ковальчук, секр. Від. 

ttbiAL ЕЗТА'ІЕ 

Х О Ч Е Т Е П Р О Д А Т И 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК. ВИЗНЕС. ЗЕМЛЮ 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEM1N1 REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avenue 
New York. N.Y. Tel.: 477-6400 

На продаж 

ДІМ 
32 — однокімнатних апарта-
ментів. 10 — 3-кімнатні anap– 
тамеїігн, Ч — 6-кімнат. anap– 
таиенти. 90^г вільних. Ціна 
триста тисяч. 109г завде ку. 

Broker protected. 
202 West 92nd Street 

(блнз. Broadway). Помешк. І 
Now York, N.Y. 10025 

Tel.: (212) 874-9080 

Увага! Вже появилася друком книжка Увага 

І В А Н А К Е Д Р И Н А 

Життя - Події - Люди 
СПОМИНИ та КОМЕНТАРІ 

LIFE – EVENTS – PEOPLE 
MEMOlRS and COMMENTARY 

; Книжка у твердій темио-блакнтній полотняній обгортці, 
із золотими літерами, роботи мистця 

БОГДАНА ВОЖЕМСЬКОГО. 
724 сторінок. Ціна 20.00 дол. 
Замовляти можна в кннгарському відділі прн „Свободі", 
пересилаючи чек або поштовий переказ, долучуточи од-

ного доляра на кошти пересилки. 
SvOBODA, SO Montgomery St., Jersey City, N.J. 0730У 

1 

НУІАЯІМПЛМІЛМИУМЛМІАА 
Чорхківська 

Округа 
Історнчно-мемуарннй збірник. 
Повіти: Чортків, Копнчинці. 

Борщів, Заліщикн. 
Книжка у твердій темно-синій 
обгортці і золотими буквами, 
роботи мистця ЯКОВА ГНІЗ-

ДОВСЬКОГО. 926 сторінок. 
Ціна 26.00 дол. і J1 пересил. 

s v o e o o A 
30 Montgomery Street 
Jersey City, N J . 07303 

й м и а н й м м м м й м м а м м и 

I M ^ V W W W W W W W W W W W 
Микола Понеділок 

Рятуйте мою 
ДУИИУ 
ПОВІСТЬ 

Обкладинка та Ілюстрації 
Е Д В А Р Д А КОЗАКА-ЕКО 

Сторінок 503 Ціна 8:00 дол. 
S V O B O D A 

SO Montgomery Street 
Jersey City, N J . 07308 
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дпддддгдсдддапссасдддддрдгсцддгк 
Увага! Увага! 

ОЛЕНА ЗВИЧАЙНА та МИХАЙЛО МЛАКОИИП 

ВОРОГ НАРОДУ 
ПОВІСТЬ У ДВОХ ТОМАХ 

Том перший: Проти Течії. Том другий: Плянета Рабів. 
939 сторінок. Ціна 10.00 дол. 
Замовляти: кннгарський відділ прн „Свободі", nepecn– ,, 
лаючи чек або поштовий переказ, долучуючн 75 центів і 

і 

1 "Svoboda", 80 Montgomery Street, Jersey City, N J . O7803 ! 
на кошти пересилки. 

.Ч.ЧЛ.Ч.' а в д д і п д д д п д д д а г д д д д д д д 
Увага! Увага! 

Ще маємо на складі кілька примірників 
МИХАЙЛА ВЛОХА 

ВИННИКИ, ЗВЕНИГОРОД, 
УНІВ ТА ДОВКІЛЬНІ 

СЕЛА 
ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНИИ ЗВП'НИК 

Книжка у твердій темне-жовтій полотняній обгортці Із 
золотими буквами, роботи мистця Е. КОЗАКА. 

526 сторінок із двома картами. Ціна 15.00 дол. 
Замовляти в кннгарському відділі при „Свободі", nepe– 
енлаючи чек або поштовий переказ, долучуючн одного 

доляра на кошти пересилки. 
4Svob9d-", 80 Montgomery Street, Jersey C4ty, N J . 07803 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Н И К 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

S1NKOWSKY 
FUNERAX SERviCE 

S5S5 East Tremont Avenoe 
BRONX, N.Y. 10465 

Tel.: 868-2475 
m 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Тол.: 674-8680 
Директор ЗЇОСИФ СБНКОВСЬКИИ 

Завідує влаштуваиним по-
хоронів в каплицях, поло-
жених в кожнім районі 
міста. Похорони по м1іц-

Мальїшх цінах. 


