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ПРОФ. ЯНІВ ПЕРЕОБРАНИЙ 
НА РЕКТОРА УВУ 

Мюнхен. (УВУ) - Про-
фесорська Рада Українсь-
кого Вільного Університе-
ту відбулася в двох сесіях, 
18 та 26 липня б. p., тобто 
у часі, коли в Мюнхені на 
викладах є найбільша кіль-
кість професорів. Справді, 
в нарадах змогло прийня-
ти участь разом 18 габілі-
тованих членів Професор-
ської Колегії та 13 виклада-
чів, при чому варто відзна-
чити, що з-поза океану 
приїхало викладати в біжу-
чому семестрі 14 професо-
рів, професорів-гостей чи 
викладачів, — а до кінця 
семестру має приїхати ще 
4. 

Професорська Рада при-
йняла одноголосно до відо-
ма звіти, які складали: 
ректор, представники 
обидвох деканатів, дирек-
тори Делегатур із ЗСА та 
Франції, як теж керівник 
Високошкільних курсів. В 
імені Контрольного Opra– 
ну звітував проф. д-р М. 
Гоцій, відзначаючи зразко-
ве ведення касового діло-
водства. Після обширної 

Проф. д-р Вол. Янів 
дискусії обрано ректором 
на наступну каденцію 
проф. д-ра Володимира 
Янева (вдесяте), а прорек-
тором проф. д-ра 3. Соко-
люка (вп'яте). Коли перша 
сесія Ради була присвячена 
головним чином звітуван-
ню, тоді друга сесія спинн-
лася основніше на пляну-
ванні на майбутнє, тим, 
(Закінгення на стор. 8-ій) 

Закінчився Вакаційний Курс 
наУКУ 

Рим (Б. Л.) - Урочис 
те закінчення УІІІ-го Вака-
щйного Курсу на Україн-
ському Католицькому Уні-
верситеті в Римі відбулося 
в неділю, 17 липня 1977 р. 
Блаженіший Патріарх Йо-
сиф відправив в соборі св. 
Софі! Архиєрейську Служ-
бу Божу в сослуженні от-
ців С. Гарванка, Р. Саби, 
В. Гринишина, І. Му шчки, 
Г. Лончини, І. Дацька й П. 
Стецюка, та виголосив 
проповідь. 

Після Служби Божої всі 
перейшли до університет-
ської авЛі, де відбулося 
закриття Курсу. Перший 
промовив Патріярх Йосиф.̂ . 
Опісля проф. Б. Лончяна 
здав звіт про Курс: на 
нього вписалося 32 учасни-
ки — 25 із ЗСА, 5 з Канади, 
по одній з Англії й Австра-
ліі; між ними 23 студент-
ки і 9 студентів. Чотири 
студентки приїхали на 
Курс вдруге. Учасники вис-
лухали 103 години викла-
дів. Вони відбувалися вран-
ці, а кожного після полудня 
студенти оглядали Рим. 
Управа Курсу зорганізува-
ла 4 цілоденні прогулянки 
(до Фльоренції, Монте 
Кассіно й Помпеїв, Орвіє-
то й Ассізі, Кастеллі рома-
ні), кошта яких виносили 
25 дол. від особи. 

Учасники взяли участь в 
авдієнції в Святішого От-
ця, який сказав до нас: 

„Знайте, ким ви є: украІн-
цями католиками і, я ска-
зав би, полонені й гнетені 
судьбою, що не дозволяє 
вам мати свій власний ав-
тентичний національний 
вияв. Це стоїть завжди 
перед Нами, як спільний 
біль, в якому Ми беремо 
участь і якому віддаємо 
нашу думку і нашу особли-
ву увагу, злучену з особли-
вими апостольським бла-
гословенням для вас і для 
всіх ваших добрих і здоро-
вих намірів." Учасники 
Курсу мали теж нагоду 
оглянути Ватиканські го-
роди. 

Коротку оцінку цілого 
академічного року на УКУ 
подав о. д-р І. Музичка, 
віцеректор. Студ. А. Крав-
чук промовляв в імені сту-
дентів. Всі промовці дяку-
вали Патріярхові за його 
батьківську опіку над укра-
їнською молоддю й нау-
кою. -

Як видно з циферних 
даних, цьогорічний курс 
був дуже успішний. Гарна 
атмосфера, що панувала 
між студентами й профе-
сорами, теж причинилася 
ао його успіху. Можна теж 
сподіватися, що побут у 
Римі поширив горизонти 
думання молодих людей і 
відкрив їм очі на нові 
культурні здобутки ЛЮД-
ства. 

Канадський Державний Архів 
одержав папери М. Єремієва 

Оттава (ВЮС). - Націо-
нальний Етнічний Архів 
при Канадському Держав-
ному Архіві в Оттаві одср-
жаа недавно папери Михай-
ла Єремієва, бувшого секре-
таря Директорії Україн-
ськоі Народної Республіки 
та амбасадора У Н Р до 
Італії. Це Єреміів в січні 
1918 р. виголосив Четвер-
тий Універсал до україн-
ського народу на Святосо-
фійській Площі в Києві. 
Після війни він засновав 
інформаційне бюро „ОФІ-
НОР" в Женеві, через яке 
від 1920-их до 1940-их років 
розповсюджував, головно в 
Европі, в різних мовах, ін-
формаціі про „українське 
питання". Єреміів помер в 
Женеві 1975 року. 

Ще за життя св. п. М. 
Єреміів висловив був ба-
жання перевезти свої nane– 

8и до Канади. Отож, після 
ого смерти, його дочка, 

Наталя Єреміів Пулен, ра-
зом з його сином, Юрієм, та 

Зж допомозі зятя, Ґуіда 
улена, домовились з На-

ціональним Етнічним Apxi– 
вом про депонування nane– 
рів у Оттаві. В наслідку 
цього, минулого березня 
Архів вислав до Женеви 
свого координатора схід-
ньо-европейських колекцій, 
Володимира Сеньчукв, що-

би переглянути папери Єре-
мієва та зробити заряджен-
ня перевезти їх до Канади. 
При допомозі пані Пулен та 
членів канадської місії до 
Об'єднаних Націй в Женеві, 
архів Єремієва недавно 
прибув до Державного Ар-
хіву в Оттаві. 

Папери Єремієва займа-
ють приблизно 12,5 ліній-
них метрів полиць та вклю-
чають архів Андрія Чехів-
ського. 

Національний Етнічний 
Архів був створений в 1972-
му році як частина канад-
ської політики ,,багато-
культуралізму". Він прий-
має всякі архіви, які відно-
сяться посередньо чи безпо-
середньо до історії україн-
ської спільности в Канаді, 
як також інших канадських 
народних меншостей. В 
цьому архіві папери М. Єре-
мієва зберігаються разом з 
іншими українськими apxi– 
вами, як напр. Катерини 
Антонович, проф. Володи-
мнра Кисілевського, Олени 
Кисілевської, пасторів 1ва-
на Ковалевича та Михайла 
Фесенка, проф. Ярослава 
Рудницького, Комітету Ук-
раїнців Канади, Молоді У х-
раїнського Національного 
Об'єднання тв Союзу У кра-
їнської Молоді Канади. 

ПАТРІЯРХ ЙОСИФ 
І ПРЕЗИДЕНТ КАРТЕР 

ОБМІНЯЛИСЯ ЛИСТАМИ 
В СПРАВІ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ 

Рим. — Українське Інформаційне Бюро в спеціяльно-
му виданні бюлетеню „Вісті з Риму" інформує про обмін 
листами між Патріярхом Йосифом та Президентом 
Картером в справі людських прав. Листи говорять самі за 
себе, отже передаємо їх повний текст в англійському ори-
гіналі й українському перекладі. 

ЛИСТ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА 
vatican City, June 7, 1977 

Ref. No. 3187777 
To Mr. Jimmy CARTER 
The President of the 
United States of America 
White House 
Washington D.C. 
U.S.A. 

Dear Mr. President, 
in the name of the Uk– 

rainian people and as the 
head of its Church, 1 wish 
to extend my grateful and 
heartfelt thanks for your 
defense of the dignity and 
the rights of man. As a 
former prisoner of many 
years in the Soviet labor 
camps, 1 can confirm, in all 
modesty, the great impact 
such declarations have, as 
well as, the supernatural 
moral strength that they 
give to the oppressed. The 
words of the great Ameri– 
can Emancipator, Abra– 
ham Lincoln, 'that all men 
are created equal" are the 
basis of American free– 
dom. Today, these words 
are an urgent necessity 
everywhere, where the 
word of God is announced. 

Thus, in connection with 
the coming conference in 
Belgrade, relative to the 
rights and the dignity of 
man, we appeal to you, 
Mr. President, to insist 
upon and W defend these 
rights courageously before 
the powers' of darkness, in 
order that, the people of 
the world may no longer 
live under constraint, un– 
justice and misery, but that 
the Word and the Will of 
God may triumph in a free 
world, in particular, 1 ask 
that you remember the 
Ukrainian people and their 
Church. They had been, 
throughout history) the 
continuous support: and 
the defense of Christianity 
in Eastern Europe. Today, 
these same people are 
weakened from their long 
struggle, They have lost all 
their rights and there are 
few who come to their 
assistance. 

With great confidence 
that you, Mr. President, 
will take my petition into 
consideration and present 
it at the appropriate forum 
І remain 

Respectfully yours in 
Christ, 

Ватиканська Держава 
7 червня 1977 

П. Джіммі Картер 
Президент Уєдиненнх 
Стейтів Америки 
Білий Дім -
Вашінгтон, Д К. 
ЗСА 

Дорогий 
Пане Президенте! 

В імені українського 
народу і як Голова його 
Церкви, бажаю вислови-
ти Вам свою вдячність і 
сердечну подяку за Вашу 
оборону гідности і прав 
людини. Як колишній 
довголітн ій в'язень 
совєтських т а б о р і в 
праці, можу з усією 
скромністю потвердити 
велике значення, яке 
мають такі заяви, як 
рівнож надприродну 
моральну силу, яку вони 
дають воневс?еннм.Сло 
ва великого дмернкаясько-
го Еманципатора Авра-
ама Лінкольна, ,,шо всі 
люди створені рівними", 
є основою американсь-
кої свободи. Сьогодні ті 
слова є пекучою консч-
ністю всюди, де звіща-
ють слово Боже. 

Так то, у зв'язку з неда-
лекою конференцією у 
Білгороді у справі 
гідности і прав людини, 
апелюємо ми до Вас. 
Пане Президенте, щоб 
Ви настоювали на них і 
гідно боронили ці права 
перед потугами темноти, 
щоб народи світу не 
жили довше під приму-
сом, несправедливістю і 
серед злиднів, але щоб 
Боже Слово й Воля 
тріюмфували у вільному 
світі. Зокрема прохаю 
Вас пам'ятати про 
український народ і його 
Церкву. Він був протя-
гом історії постійною 
піддержкою й обороною 
християнства у східній 
Европі. Сьогодні цей сам 
народ ослаб у своїй 
довгій боротьбі, втратив 
усі свої права і мало с 
тих, що приходять йому 
на поміч. 

З великим довір'ям, що 
Ви, Пане Президенте, 
візьмете під увагу моє 
прохання і представите 
його на відповідному фо-
румі, залишаюсь 

відданий Вам у Христі 
Joseph, Cardinal, Slipyj 

Patriarch 

ВІДПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА 
THE WHITE HOUSE 

WASHINGTON 
July 7, 1977 

Your Eminence: 
Thank you for your recent 
letter and for your kind 
words about the actions of 
my administration. Please 
be assured that 1 share 
your concern for the basic 
rights of men and women, 
wherever they reside. At 
Belgrade, as on other occa– 
sions, the United States 
will endeavor to secure 
greater respect for human 
dignity and the rights of 
humankind. І join you in 
praying that we may be 
successful. 
Thank you once again for 
sharing your thoughts with 
me. 

БІЛИЙ ДІМ 
ВАШІНГТОН 
7 липня 1977 

Ваша Еміненціє! 

Дякую Вам за Зашого 
недавнього листа і за 
Ваші ввічливі слова про 
дії моєї адміністрації. 
Прошу бути певним, що 
я поділяю Ваше старання 
про основні права для 
чоловіків і жінок, де б 
вони не жили. У Білго-
роді, як і при інших наго-
дах, З'єдинені Стейти 
будуть намагатися забез-
печити більшу пошану 
для людської гідности й 
прав людини. Лучуся з 
Вами у молитві, щоб ми 
мали успіх. 

Ще раз дякую Вам за 
те, що поділилися зо 
мною своїми думками. 

Sincerely, Щиро відданий 

Jimmy Carter 

His Eminence 
Josyf Cardinal Slipyj 
Palazzina dell Агар ret e 
00120 Yatican City 

Його Еміненція; 
Йосиф Кардинал Сліпий 
Паляцціна 
дель Арчіппете 
00120 Ватиканська 
Держава 

^„Н. Й. ТАЙМС НАДРУКУВАВ 
ЛИСТА Г. СНЄПРЬОВА 

ДО ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА 
З ПЕРЕСТОРОГОЮ ПЕРЕД 

БРЕЖНЄВИМ І КОМУНІЗМОМ 
Ню Йорк. - „Пам'я-

тайте, пане Президенте, 
що коли Ви зустрінетесь з 
нашим лідером і він по-
тнене Вашу руку, Ви дер-
жатимете руку, яка черво-
на від крови мільйонів зни-
шених тим, що зветься 
сталінізмом. Це руки, з 
яких ще не сплила стара 
кров, а вони вже готують-
ся пролляти моря нової 
крови". 

Цими словами звернув-
ся український письменник 
і кінорежисер Гелі Снєгі-
рьов до президента Kap– 
тера в листі, копія якого 
продісталась на Захід ше 
минулого березня, - ПОВІ-
домив щоденник , ,Ню 
Йорк Тайме" з 28-го липня 
1977 року в репортажі па-
ризької кореспондентки 
Фльорн Люїс. Не знаючи, 
чи президент Картер одер-
жав цього листат Г. Снє-
гірьов дав дозвіл одній 
російській газеті в Парижі 
Опублікувати текст цього 
Листа. Як відомо, Снєгі-
рьов зрікся совєтського 
громадянства після арешту 
і засуду Миколи Руденка та 
Олекси Тихого. Повідом-
ляючи про це і про вида-
лення Снєгірьова із Спіл-
ки Письменників України 
та зі Спілки Фільмових 
Працівників, газета „Ню 
Йорк Тайме" рівнож по-
дала уривки з листа цього 
українського дисидента до 
київських урядових ЧИННИ-
ків. 

„Я не бажаю бути гро-
мадянином держави, яка 
знищила еліту украІнсько-
тЬ народу, найкращі верс-
тви селянства та інтеліген-
шї, яка спотворила нашу 
історію і яка принижує 
нашу сучасність", сказано 
в листі Снєгірьова, який 
рівнож називає нову кон-
ституцію СССР „брехнею 
від початку до кінця". 

В листі до президента 

Картера Снєгірьов закля-
кає його „дальше настою-
вати на правді і не nocry– 
патися, бо в інакшому ця 
потвора запанує над сві-
том". 

, ,Не поступайтеся, 
Джіммі Картер - закликає 
Снєгірьов - напружіть 
свої м'язи, заступайтеся за 
правду. Не слухайте порад 
боягузів, хай вони exo– 
ваються під стіл і сидять в 
тремтінні. Щоб вони тіль-
ки не допомагали цій пот-
ворі." 

Описуючи совєтську ПО-
літичну систему, Снєгірьов 
називає її „старим возом, 
який божевільно і без кон-
тролі котиться в прірву", а 
кліка м о ж н о в л а д ц і в 
держиться при владі тіль-
ки „погрозами мегатонів і 
війни". 

Нав'язуючи до мірку-
вань західніх провідників, 
чи Совєтський Союз є в 
силі захопити Західню Ев-
ропу, Снєгірьов твердить, 
що цс є в плянах СССР, бо 
„в чесному і мирному зма-
гу із Заходом ми впали і 
трупом ще далеко перех 
фінішем". Вказуючи нг 
крутійства Брежнєва і по-
в'язання питання людських 
прав із переговорами в 
справі роззброєння, Снєгі-
рьов закликає президента 
Картера заявити Брежнєву 
„прямо в лице — перестань 
брехати". 

В листі до київських 
міських властей Снєгірьов 
заявив, що він свідомий, 
що його чекає — арешт, 
психушка, а то й вбивство. 
Заявляючи, що він не від-
ступнть від свого стано-
вища і рішення зректись 
громадянства, він кинув їм 
виклик: „Робіть, шо хоче-
те". 

Доля Снєгірьова після 
публікації його листів -
невідома, закінчує свій ре-
портаж Ф. Люїс в „Ню 
Йорк Таймсі". 

Перша фаза Београдської 
конференції закінчилася 

схваленням компромісового 
порядку нарад 

Београд. — Перша фаза 
Београдської конференції 
для перевірки примінення 
Гельсінських угод закінчи-
лася в п'ятницю, 5-го cepn– 
ня, прийняттям компромі-
сового порядку нарад чер-
гової зустрічі представни-
ків 35-ох держав, які в 
1975-му році підписали За-
ключний акт Гельсінкських 
угод. Ця зустріч запляно-
вана на початок жовтня 
цього року і, згідно з до-
мовленням, триватиме так 
довго, аж поки не будуть 
вичерпані всі питання, по-
в'язані з Гельсінськими 
угодами. 

Ця перша частина Беог-
радської конференції була 
присвячена виключно про-
цедуральним справам і 
встановленням порядку на-
рад чергової зустрічі. Деле-
гація СССР і його сате-
літних держав в Східній і 
Центральній Европі вима-
гали обмеження чергових 
нарад до певного реченця, 
навіть якшо порядок нарад 

не був би вичерпаний. 
Представники ЗСА і захід-
ніх держав не погоджува-
лися на встановлення ре-
ченця і настоювали на об-
говоренні всіх питань, 
включно з питанням nopy– 
шення людських прав. Два 
дні перед закінченням цієї 
першої частини конферен-
ції совєтська делегація, 
очолювана Юлієм Ворон-
цовим, погодилася на ком-

” промісову розв'язку. 

Голова американської 
делегації Альберт Шерер, 
мол., який відбув кілька 
особистих зустрічей з Во-
ронцовим під час цих семи-
тижневих нарад, висловив 
вдоволення із компромі-
сової формули, заявляючи, 
шо вона дозволяє на шн-
роке обговорення всіх ПИ-
тань, пов'язаних з Гельсінк 
ськими угодами. На запит 
кореспондента про його 
враження Воронцов відпо-
вів: „Поставте мені це пи-
тання осінню". 

П-полк. Олійника призначено 
до найвищої військової школи 

Вашінгтон. ПІДПОЛКОВ-
ник Степан Олійник 
закінчив п'ятирічну службу 
при Генеральному Штабі 
Армії ЗСА і був приписаний 
до Державної Військової 
Академії (National War 
College) на академічний рік 
1977-78. Державна військо-
ва академія у Вашінгтоні — 
це найвища академічна 
інституція для військовиків. 
Туди річно призначають по 
сорок спеціяльно вибраних 
високих старшин (підпол-
коїннків І полковників) від 

кожної з трьох служб зброї: 
армії, повітряної фльотн та 
морських сил. Рівнож, туди 
приписують сорок внбран-
ців від цивільних агенцій 
Федерального Уряду ЗСА. 
Завдання академії: поши-
рити і поглибити знання та 
світогляд військовиків і 
цивільних урядовців в 
ділянці державної безпеки і 
закордонної політики, і 
тим самим підготовити їх 
на більш відповідальні noc– 
тн в збройних садах або 
Федеральному Уряді ЗСА. 

„Свобода через деколонізацію" 
було гаслом Маніфестації біля 

статуї Свободи 

І Bfe 
Під час цьогорічної маніфестації біля статуї Свободи. 

Ню Йорк (СВУ). - В не-
ділю 24-го липня ц.р., біля 
статуї Свободи з нагоди 
Тижня Поневолених Hapo– 
дів відбулася Маніфестація, 
яку підготовила організація 
Американці за Визволення 
Поневолених Націй, Інк. 
(АВПН) і яка проходила під 
гаслом: „Свобода через де-
колонізацію". 

В Маніфестації брали 
участь представники понад 
20 різних національностей 
зі своїми національними 
прапорами й відповідними 
транспарантами, як також 
репрезентанти американ-
ських політичних організа-
цій. 

Згідно з реєстраційним 
списком в Маніфестації 
взяли участь: 
Білорусько - Амернкан-
ська Спілка; Спілка Ви-
зволення України; Лнца-
рі Литви. Американсько-

Литовська Спілка Моло-
ді, представники Литов-
ської Громади Ню Йор-
ку; представники китай-
ських організацій; Бол-
гарський Національний 
Фронт; Грузинський На-
ціональний Фронт; Typ– 
кестанськнй Союз; пред-
ставникн від кримських 
татар; представники від 
казанських татар; Азер-
байджанський Союз 
Америки; представники 
від жидів, німців, росіян, 
народів Кавказу; пред-
ставники Американської 
Конституційної й Кон-
сервативноі Партій стей-
ту Ню Иорку; Американ-
ська Рада Поневолених 
Народів і інші. 

Також зареєструвалися 
кореспонденти преси: „Сві-
тові Новини" ( „Нюз 
Ворлд") і „Ворлд Джор-
fЗакінчення mcTQf. 8-ій) 

У Львові заарештовано українця 
з Англії 

Москва. - Згідно з цо-
відомленням пресового 
агенства Ройтер з неділі 
7-го серпня, советські влас-
ті придержали минулого 
тижня у Львові Андрія 
Климчука, 21-літнього сту-
дента українського роду з 
Лондону, Англія. 

Відкликаючися на реч-
ника бритійської амбасади 
В МОСКВІ, РОЙТСРС ПОВІДО-
мив, що Климчука при-
держано у вівторок, 2-го 
серпня, а ближчих даних 
про нього амбасала ше не 

мала. 
В п'ятницю, 5-го cepn– 

ня, згідно з Ройтерсом, 
київська радіостанція пові-
домила, шо Климчука при-
держано за те, шо він 
буцім то привіз зі собою 
„інструкції від еміграції, 
закодовані на фільмових 
стрічках". В дальшому ки-
Івське радіо подало, що 
Климчук „мав при собі 
багато совєтської валюти, 
щоб фінансувати ворожу 
активність, - закінчує своє 
повідомлення Ройтерс. 

Совєти наголошують потребу 
кращого забезпечення споживачів 

товарами першої потреби 
Москва. — Советські вер-

ховоди наказали підлеглим 
їм бюрократам змінити снс-
тему забезпечення населен-
ня товарами першої потре-
би, подбати про кращі харчі 
і їхнє о пакування, звільнити 
Нетактовних продавців і 
керівників магазинів та 
подбати, щоб споживачі не 
мусіли вистоювати в дов-
гих чергах перед крамниця-
ми. В окремому спільному 
зверненні Політбюра і Ради 
Міністрів СССР, яке було 
надруковане в офіціозі Ком 
партії газеті,,Правда" з 19-
го липня ц.р.. кремлівські 
верховоди висловили своє 
невдоволення з безініція-
тивности господарських ке-
рівннків, які не дбають, щоб 
у великих магазинах був 
більший і кращий вибір то-
варів першої потреби, зо-
крема харчових продуктів, і 
обіцяють населенню зроби-
ти „все можливе", щоб ПО-
правити ситуацію. У звер-
ненні однак не кажеться, як 
буде розвиватися таке по-
кращання і хто буде його 
фінансувати. Директиви 
Компартії і уряду обмежу-
ються тільки до вимог уря-
дових агенцій, щоб вони 
подбали про збільшення 
місць в ресторанах, про 
розбудову магазинів для 
переховування харчів, кра-
щс опакування і рекляму, 
перейшли на систему про-
дажу пів-готових харчів чи 
заморожених товарів, роз-
будовували великі торго-
вельні центри, встановляли 
автомати з харчами й на-
питками, доставляли харчі 
по домах тощо. Подібні 
зарядження Політбюра і 
Ради Міністрів появляють-

ся, звичайно, напередодні 
п'ятирічки і, як відмічує 
кореспондент „Ню Йорк 
Таймсу" Малколм Бровн, 
„мають суто пропаґандив-
ний характер", але у цьому 
випадку зарядження прий-
шло понад голови держав-
ної плянувальноі комісії і не 
пов'язане з п'ятилітнім пля-
ном, який кінчається в 1980 
році. Основні закиди, які 
зроблено керівникам rocno– 
дарства, обмежуться до чо-
тирьох пунктів: яжість xap– 
чів і спосіб обслуговування 
населення не вистачальні і 
їх треба поправити; розпо-
діл товарів не відбувається 
згідно з пляном, хоч такі 
товарі є випродукувані і 
лежать у великих магази-
нах; забагато трапляється 
випадків брутальної пове-
дінки і нетолерантного від-
ношення до покупців з боку 
продавців та керівників ма-
газинів; фабрики і колгоспи 
продукують забагато таких 
товарів, на які немає збуту. 
Багато з цих браків вже 
були раніше і вони сскладо-
вою частиною совєтської 
централізованої економіки, 
тому нове чи повторне заря-
дження у цій справі викли-
кало в багатьох консумен-
тів справжнє здивування. 
На пресовій конференції, з 
участю закордонних корес-
пондентів, советські ГОСПО-
дарники намагалися ви-
яснитн, що відповідальні 
чинники довго студіювали 
потреби населення і його 
забезпечення. Спеціялісти 
однак думають, що нове 
звернення тісно пов'язане Із 
зменшенням продуктивнос-
ти на усіх відтинках rocno– 
дарського життя. 
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Совєтські обіцянки 
Піднесення матеріального рівня совєтських громадян і 

забезпечення населення товарами першої потреби, 
зокрема харчовими продуктами, це проблеми, які від 
самого початку існування комуністичного режиму в Росії і 
поневолених нею країнах, намагалися безуспішно роза'я-
затн кремлівські верховоди. Цим проблемам зокрема 
багато уваги вони присвятили в останніх двох десятиріч^ 
чях, але насправді ситуація на цьому відтинку ие поліп-
шилася. Зменшилися тільки загальні злидні, які панували 
за часів владування Йосифа Сталіна і початково за часів 
Нікіти Хрущова, але матеріяльні недостачі й далі залиши-
лнся. Стверджують це не тільки совєтські „статистичні 
дані", але також західні джерела, як також джерела 
самвидаву та поодинокі дисиденти, які приїхали на Захід 
А втім, про совєтські злидні вичерпно писав у відкритому 
листі до ЦК КПСС одеський робітних Леонід Сірий, який 
дуже реально з'ясував незавидне становище робітників і 
селян в СССР. Сірий писав тоді, що після всіх необхідних 
видатків: оплати за мешкання, одяг, шкільне приладдя для 
дітей тощо, робітникові, який заробляє від 200 до 235 
рублів місячно, залишається 15-20 рублів на прохарчуван-
ня. „У нас робітник не має права вимагати підвищення 
заплати, - пишеться у зверненні Леоніда Сірого, — ми 
маємо право тільки на працю, яку ми без скарг повинні 
виконувати і одержувати за неї нужденні копійки. Людей 
же,які обороняють право робітників на страйк,ловлять 
на вулицях і судять наче б за хуліганство". 

Отже, в Совєтському Союзі, крім політичних перссліду-
ваиь, поліційного терору, закритих судів, засилання 
здорових людей до психіятричних заведень КҐБ, — 
ІСНУЮТЬ дуже ГЛИбоКІ СОЦІЯЛЬНІ ПРОТИРІЧЧЯ, ЯКІ ВИПЛИ-
вають із совєтської рабовласницької системи. Відомі на 
Заході випадки це не відокремлені явища і відомо, що в 
СССР наростає невдоволення населення, головно се-
лянства і робітників, яке може в майбутньому призвести 
до непередбачених наслідків. Тому режимиики, як 
виглядає, бажаючи зупинити наростання невдоволення 
серед совєтських громадян, наказали підплеглим їм 
бюрократам змінити систему забезпечення населення 
товарами першої потреби, подбати про кращої якостн 
харчові продукти, звільнити нетактовних продавців і 
керівників магазинів та обмежити довжелезні черги перед 
крамницями, які стали приводом посміховища із совєт-
ської системи за кордоном. В окремому спільному 
зверненні Політбюра і Ради Міністрів СССР, надруко-
ваному у ..Правді" з 19-го липня ц.р., совєтські верховоди 
обіцяють населенню СССР „зробити все можливе", щоб 

1 набавити'існ^чу'стггуацій.'' """” "” ” ” 
Було б ще завчасно робити висновки на підставі самого 

тільки звернення Політбюра і Ради Міністрів, яке було 
зроблене понад голову державної плянувальної комісії і в 
оцінці західніх спостерігачів виглядає на пропагандивннй 
маневр. Але, не є виключним, що керівники імперії, 
взявши під увагу загальне зменшення продуктивности 
невдоволених робітників, як також зменшення приросту 
населення, що на довшу мету також може відбитися 
некорисно на советській господарці, розпочали основніше 
студіювати процеси невдоволень населення, які, при 
сприятливих умовннах, можуть перетворитися на політич-
ннй спротив, отже вирішили шукати виходу з небезпечної 
ситуації. Слід при тому тямити, що це не перші спроби 
комуно-московських верховодів поправити господарську 
ситуацію і бодай словами хвилево заспокоїти власне 
населення, яке, познайомившись з життям людей на 
Заході, не бажає далі залишатися рабами системи. Але 
тому, що всякі попередні заходи кінчалися цілковитою 
невдачею, немає причини думати, що також звернення 
Політбюра і Ради Міністрів СССР у конфронтації з 
дійсністю закінчиться інакше. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 

ПРО СІЛЬСЬКІ ГАРАЗДИ: 
ЗОКОЛА Й ЗСЕРЕДИНИ 

(Розважання) 

В Україні і на південних 
обширах совєтського цар-
ства імперського жниву-
ють. Керівництво ЦЬОГО-
річнимн жнивами центра-
лізовано більше як було ра-
ніше. Та й не диво, бож 
жнива це ,.передова фрон-
ту в боротьбі за втілення 
аграрної політики партії", 
що обіцяє підвищити рі-
вень життя людям. Преса, 
вихваляючи оперативність 
централізму в керівництві 
жнивами, підкреслює, що 
завдяки йому в центрі зав-
жди знають скільки внвезе-
но хліба в державні зерно-
сховища не тільки з облао 
тей і районів, а навіть з 
окремих господарств. Гс-
роями на збиральному 
фронті в цьому році меха-
нізатори, комбайнери, 
жниварі і шофери, що ви-
возять хліб з ланів до 
зерносховищ. 

На цьогорічне збирання 
хліба і державну заготівлю 
партія кинула лозунга: не-
має відстаючих! Виконую-
чи партійні директиви, уря-
дові погоничі з активіста-
ми підганяють, домагакь 
чись, щоб штучно створені 
рекордові показники у пра-
ш перетворити на норми 
при допомозі,, СОЦІ ЯЛІ СТИЧ-
ного змагання". І хлібода-
ри, як кличуть комбайне-
рів, один перед одним КЛЯ-
нуться в соціялістичних зо-
бов'язаннях в 60 річницю 
Жовтня намолочувати з 
гектара по 40—50 центне-
рів, щоб забезпечити ре-
кордовий урожай. Проект 
НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ, ЯКУ BTO-
кмачують і в час жнив, у 
сполуці з ювілейними ПІД-
готуваннями мають ство-
рити „трудовий ентузі-
язм" механізаторів. 

їх виряджають на зби-
рания хліба цілими селами 
з відповідними промовами, 
часто й з музикою. А на 
полі кращим змагунам-ме-
ханізаторам урочисто під-
носиться хліб-сіль, над по-
льовим станом вивішують 
на їхню честь таборові 
прапори. В „Радянській 
Україні" за 3 липня на 
першій сторінці вміщено 
велику відбитку ,,мораль-
ного стимулювання". Аг-
РОИОМ КОЛГОСПУ, У ВИШИ-

тій сорочці, підносить хліб-
сіль на рушникові комбай-

нерові, керівникові брига-
дн, яка вибирається на зби-
рання хліба. Подібне в 
„Правді" за 12 липня. Дві 
дівчини, в українських на-
щональних строях, квітами 
закосичені, підносять хліб-
сіль комбайнерові „за ус-
піх в змаганні" на полі, 
біля зупиненого комбайна. 

Показовими урочистос-
тями партія намагається 
долати колгоспну нехіть, 
манить ними людей до 
праці. Вшановані хлібом-
сіллю комбаянери-змагуни 
в звідомленнях преси ДОСЯ-
гають нечуваних рекордо-
вих осятів: намолочують 
по 50 і більше центнерів з 
одного гектара, а на обмо-
лочуванні валків скошено-

го раніше хліба намолочу-
ють 60 тонн за день. Ас-
трономічні цифри! Папір 
витримав, а а кінці року 
після статистичної оброб-
ки цифрових показників, 
урочисто, на прославлення 
60-ліття Жовтня, затверд-
жуючн обговорену ,всена-
родну" конституцію, ypo– 
чисто проголосять pexop– 
довий урожай ювілейного 
року. 

Такий вигляд зокола, на 
показ колективізованого 
села з його знатними меха-
нізаторами, зародки нової 
еліти хліборобської, яку 
намагаються витворити 
під агітпропівську музику в 
бомбастиці урядових пока-
зух. 

Зовсім інше воно в гли-
бнні, в гущі селянській. За 
нього говорить українсь-
кий письменник Г. Снегі-
рьов у відкритому листі до 
уряду, відмовляючись від 
союзного совєтського rpo– 
мадянства. Як почалось 
„всенародне" обговорення 
проекту брежнєвської KOH-
ституції, він кинув урядові 
совєтський пашпорт, а в 
листі написав: „Я не хочу 
більше залишатись грома-
дянином держави, яка зни-
щила еліту мого украІнсь-
кого народу, кращу части-
ну селянства і інтелігенції, 
спотворила і перекрутила 
наше історичне минуле, 
зневажила нашу сучас-
ність...Я не хочу бути гро-
мадянином держави, яка 
протягом 60-ти років так 
господарила, що сьогодні в 
основному законі мусить 
говорити про розведення 
худоби й птиці в присадиб-
них господарствах. Ви їм 
дали один відсоток, а 99 
від. колгоспам і радгоспам. 
І цей один відсоток дає 
державі одну третину про-
харчування. А як ви обкра-
дали цього нещасного гро-
мадянина з того одного 
відсотка! Ви в нього кон-
фіскували корови, наклада-
ли податок на кожну кур-
ку, на кожну яблуню, на 
кожний кущ суниць. Сьо-
годні ви зрозуміли, ЩО К0Л-
госпи й радгоспи — ...ці 
монументи на славу гнилої 
ідеології, зроблені з гною, 
не зможуть прогодувати 
країну!" 

tit 
І 

Присадибні ділянки -
постійний об'єкт дискусій 
на сторінках імперської 
преси. Уряд не знає на яку 
стати. Продукція з них 
рятує його, постачаючи 
173 в харчовий балянс кра-
їнн. Але завдяки присадиб-
ним ділянкам уряд неспро-
міжний здійснити повну 
контролю над сколектнві-
зованим селом. Розмір 
присадибної ділянки селя-
нина-колгоспника, дозво-
лений урядом, виносить 
0,25 гектара, біля 0,5 акра. 
В приміських поселеннях 
ЗСА пересічний розмір дво-
ру навколо будинку біль-

Богдан Осадчук 

ЛЕОНІД ПЛЮЩ, КАРНАВАЛ 
КУЛЬТУРИ І ДРАМА АКТОРКИ 

У МЮНХЕНІ 
У середу 20-го липня 

Дім Української Науки, 
де міститься УВУ, був бит-
ком набитий. Ще ніколи 
ауля Українського Вільно-
го Універсйтету( де npoxo– 
див тоді літній' семестр з 
молодим і не ЗОВСІМ МОЛО-
дим народом із усіх кінців 
світу нашої діяспори, не бу-
ла так переповнена. Люди 
мали собі не сиділи на 
головах. Причиною тієї не-
еподіваноі гущі був відчит 
Леоніда Плюща. Тим ра-
зом не про політику і не 
про рух дисидентів в Укра-
Іні, але про літературу, а 
саме, про трьох наших 
поетів із різних епох та 
районів: раннього Тичину, 
Антонича і Калинця. 

Публіка прийняла Плю-
ща дуже сердечно, а сень-
йор УВУ професор Куль-
чицький, господар дому, 
ректор Янів і кермуючий 
дискусією декан Кордюк, 
дали всьому вечорові від-
повідні рамки. Та не те 
була головним, а лише 
велика несподіванка, яку 
всім присутнім справив 
рідкий на мюнхенському 
українському грунті допо-
відач. Бо Плющ виявився 
тонким знавцем і субтель-
ним інтерпретаром поезії 
трьох наших майстрів. 
Усіх трьох він підтягнув 
під один і той самий зна-
менннк „вітаїзму". Але 
справа не у символах чи 
наукових термінах, тільки 
в інтелектуальній ,cnoo– 
можпості, в елегантності 
вислову, без НІЯКИХ ВІДХИ-
лів у дешевий патос чи 
грубу тендеційність. Дай 
Боже, шоби на УВУ часті-
ше відбувались вечори на 
такому рівні, а також, що-
би прислухувались і нові 
вихідці з України, як через 
припадок сталося у цю 
нещоденну українську 
мюнхенську середу. Липне-
вий карнавал на „Пяцца ді 
Монако" 

Сьогодні субота у полсь 
вині липня. На мюнхенсь-

ший, а в околицях Ню-
йоркської округи не ДОЗВО-
лено будувати хати не пло-
щі меншій, як один, а то й 
два акри. А ті залишки без-
контрольности на ділянках 
колгоспників непокоять ім-
перський ханат. Боячись 
неконтрольованої ініціяти-
ви селянства на клаптиках 
землі навколо хати, воло-
дарі совєтського царства 
вбачають, що вони сприя-
ють розвиткові приватно-
власницьких звичок і ВІДТЯ-
гають робочу силу з меха-
нізованого господарства, 
гальмують його розвиток. 

(Продовження буде! 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
ду^вашеах дітей з naucrap– 
шою„ найбільшою й найба-
га,тшою українською націо-
нальною установою поза мв-
жами батьківщини, якою є 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити їм кращу 
будугність, в нашій громаді 
у вільному світі нового сві-

домого глека! 

кій пішоходній зоні, яку 
чужинці з півдня назива-
ють симпатично ,,П'яцца 
ді Моннако", кипить, бур-
литься літній капнавал. Від 
рондля .Площі Карла, по-
пулярного „Штахуса", де 
якраз на третьому поверсі 
засідають з закоченими від 
сонця і дискусії рукавами 
сорочок, тузи українського 
демократичного" руху, уз-
довж цілої колись непри-
вітної, запханої і брудної 
Кауфінгер-Штрассе аж до 
Марієн-ГІляц з пишним ра-
тушем гудуть пісні, грають 
джазові оркестри, виступа-
ють професійні і аматорсь-
кі театри. Аж мюнхенські 
бородаті кльошари, що 
мочать ноги у штахуській 
фонтанні, протирають не-
виспані очі і з дива не 
можуть вийти. Бо ж до 
„Октобер-Фест" ще доб-
рий гак часу і, зрештою, 
звісно усім не ТІЛЬКИ Л ЮОИ-
телям пива, шо це найбіль-
ше баварське свято, міре-
не числом випитих літрсь 
вих порцій національного 
трунку і з'їдженнх СВИНЯ-
чих печень та ковбас, відбу-
вається не тут, але припи-
сано споковічним звичаєм і 
законом на Терезійськнх 
Ліках, ,,ауф ден ві'зн". Та і 
до свавільного ,,фашінгу" 
часоньку ще осталось до 
схочу... 

Так щож діється у цю 
пахучу липнем, французь-
кими парфумами, якими 
стали зливатись не тільки 
розбагачені мішанки, але й 
звнчайнісенькі продавачкн 

з магазинів на „Пяцца ді 
Монако", не кажучи про 
тих з шикарної Брієннер — 
вулиці, і потом недомитих 
трампів-туристів, позоло-
чену сонцем мюнхенську 
суботу? Це цьогорічний фе-
стиваль культури і мисте-
цтва, тим разом — так 
сказати б на двох поверхах. 
На вищому знамениті пре-
м'єрн і гастролі з театраль-
ким, оперним, балетним і 
концертним змістом. Гра-
ють і співають передові 
сили Мюнхену І НІМЄЧЧИ-
нн, танцюють дівчата і 
хлопці з Нюйоркського ба-
лету, що тепер на европей-
ському турне, грають ор-
кестри зі Східньої Европн І 
співають чеські хори.А на 
нижчому поверсі, на ,,ni– 
шоходній зоні", виступа-
ють кабарети, б'ють афри-
канці у бубни, підскакують 
акробати, ріже військові 
марші музика мюнхснсько-
го гарнізону. Тут джаз, а 
там пантоміма, тут шансо-
ни, а там середньовічна 
епопея. 1 аж Пречиста 
Діва, що стоїть напроти 
ратуші, відвернула дис-
кретно голову. 

Процес про кохання 1 
убивство 

Але у цьому Мюнхені 
все крутиться, як на кару-
селі. Не даром кажуть і 
німці з півночі і чужинці з 
різних сторін, що це най-
приємніше місце в Европі. 
Але те, що відбувається 
тепер перед місцевим су-

В. Боровськнй 

СПРАВА ФІЛЬМУ 
ПРОХОЛОД В УКРАЇНІ 

Недавно фільмове під-
прнємство ,,Ворлд Вайд 
Пикчер" у ЗСА, яке співпра-
цюс близько з Євангеліза-
ційним Товариством Б. 
Ґрагама, виготовило фільм 
„Гайдінг Плейс" - „Місце 
переховування", в якому 
представлено долю жидів, 
що їх винищував гітлерів-
ський режим і як одна гол-
ляндська родина Корі ста-
ралася їх Переховувати. 
Ціль виготовлення цього 
фільму — показати світові, 
куди ведуть безбожні тота-
літарні режими людство. 
Ціль ця дуже шляхетна і 
добре, що цим фільмом 
пригадано людству нацис-
тичнізлочини над европей-
ськими жидами, але цей 
фільм наводить також кож-
ну людину, що ще не стра-
тила почуття людянности, 
на питання: а чому ж досі 
нікому в світі не прийшло 
на думку випродукувати 
фільм з першого, штучно 
створеного кремлівськими 
ватажками, голоду в роках 
1932-33 в Україні? Це ж, 
власне, були ці новітні тнра-
ни, що перші почали в 20-му 
столітті винищування цілих 
народів і взагалі невинних 
людей, а гітлерівці тільки 
продовжували цю їхню 
практику. 

Мавши на увазі цю 
страшну трагедію україн-
ського народу, провід Укра-
їнського Євангельського 
Об'єднання в Північній 
Америці рішив звернутися 
до згаданого фільмового 
підприємства зі запитом, чи 
воно не ПОГОДИЛОСЯ б ВИГО-
товнтн фільм, який предг 
ставляв би трагедію цього 
голоду в Україні, про який 
одверто і голосно загово 
рнв був М. Хрущов, а тепер 
далі говорить Олександер 
Солженіцин, хоч його про-
мовчував кремлівський ко-
муністичний провід за часів 
Сталіна, який започаткував 
цей морд українського на-
роду. В нашому запиті ми 
піддавали думку, що цей 
фільм можна би зробити на 
підставі повісти Василя Бар-
ки: „Жовтий Князь", яка 
дотепер найкраще пред-
ставляє ці страшні роки. 
Правда, цієї книжки, на 

дом, це не приємність, а 
жорстока драма. Судять 
46-літню німецьку теат-
ральну і фільмову артист-
ку Інгрід ван Берген, що у 
приступі заздрости трьома 
пострілами з револьвера 
вбила на 13 літ молодшо-
го, невірного любовника. 
Цокають на процесі філь-
мові і телевізійні камери, 
прислухуються молоді і 
старші віком жінки, а убив-
ннця з любовн розказує 
про те, як погані чоловіки 
змарнували Я життя. Мо-
дерна трагедія чи звичай-
на шміра, як у старих, 
дешевих циганських роман-
сах, що їх колись співали 
наші прабабки? Хто його 
знає. Але сяк чи так, Мюн-
хен має процес на міру 
справи,якого колись у 
„старому краю" був про-
цес ГоргоновоІ... 

жаль, ще нема в англійсько-
му перекладі. 

На наш запит ми отрнма-
ли відповідь від президента 
цього Фільмового Підпри-
ємства - п. В. Г. Бравна, 
який між іншим пише: 

,,Я ціню Вашу думку зро-
бити документальний 
фільм, який представляв би 
терпіння і голод українців. 
Однак я певний, що не буде 
можливим знайти матері-
ял, де були б сфільмовані 
сцени з цих терпінь, а через 
це було б тяжко задокумен-
тувати ті події, щоб вони 
дійсно були представлені як 
автентичні... 

Наше Підприємство прав-
доподібно не зможе взятися 
за цю справу вже тепер. 
Мимо цього, я позволив 
собі передати Вашого листа 
до двох спеціялістів, які 
мають багато досвіду в цій 
ділянці і дуже зацікавлені 
християнською справою... 

При цьому хочу згадати, 
що моя секретарка недавно 
відвідала Україну і привс-
зла багато гарних споминів 
з цієї Республіки, а головно 
про людей, з якими вона 
там зустрічалася". 

Фільм „Місце Перехову-
вання" також не міг мати 
оригінальних фільмових 
записів з тодішнього життя 
родини Корі. Це все треба 
було відтворити. Це саме 
треба було б і в цьому ви-
падку зробити, бо матері-
ялів писаних очевидцями 
про цей голод не бракує. 
Тільки новітня наша емігра-
ція видала про цей голод 
два томи матеріалів англій-
ською мовою п.з.: „Біла 
книжка про чорні діла 
Кремля", повість В. Барки 
напевно написана на під-
ставі фактів тодішньої дій-
сности і в їх правдивості не 
можна сумніватись. 

Головна Управа УЄО в 
ПА”піддає тут тільки cyrfce– 
тію в цій справі, але вона 
сама немає ані персоналу, 
ані засобів, щоб доглянути 
виконання цього задуму. 
Вона тільки кидає в світ 
Ідею. КОЛИ б ДІЙСНО ВИЯВИ-
лося, що фільм може бути 
випродукований, тоді треба 
було б створити якийсь Ук-
раїнський Громадський Ко-
мітет, переважно з у країн-
ських церковних, гумані-
тарних, наукових, культур-
них і загально громадських 
наших організацій, а перед-
усім з наших людей, які є 
спеціялістами у фільмовій 
ділянці, який міг би BHKOHV– 
ватн дорадчі і допомогові 
функції у виготовленні цьо-
го фільму. 

Нашою порадою є, щоб 
наш український загал і 
організації підтримали цю 
ініціятиву. висилаючи як-
найбільш масово листя за-
охочення і конкретні обі-
цянки можливої допомоги в 
цій справі на адресу: 

Mr. William F. Brown 
World Wide Pictures 
2520 W. Olive 
Burbank, Calif. 91505 
Радиться також копії CBO– 

їх листів у цій справі виси-
латн на адресу д-ра Б. Ґра-
гама: 

Dr. Billy Graham 
Montreat, N.C. 28757 

p 
j Ганна Черінь 

НАРЕШТІ! 

(і) 

В моїх DvKax — шойно видана нова, четверта збірка 
поезій Ліни Костенко „Над берегами вічної ріки"(Київ, 
„Радянський письменник", 1977, 157 ст., тираж 3,000 
примірників). 

В той час, як протеговані урядом „офіційні" поети 
Коротич, Драч, Павличко, з подивугідною регулярніс-
тю, майструють щорічні книжки, та, що їх породила — 
мати всіх шестидесятників в-понад 15 літ, чекала на 
оприлюднення свого нового твору. Звичайно, сотка з 
чимсь поезій — це не все, що за цей час написала поетеса, 
і тим більше — не все, що вона могла б написати. Автор, 
коли його не друкують, усамітнюють, ізолюють від 
читачів, втрачає надхнення і пише мало. 

Книжка без передмови, навіть без коротких даних про 
автора, ба навіть без списка попередніх творів. Так наче 
якась випадкова початківка. 

Але, на втіху шанувальникам Ліни Костенко, поміще-
но її, мабуть, сучасне фото — те саме сумне вродливе 
обличчя, тільки трохи старше. 

Мабуть, ця збірка швидко розійдеться, а може й 
небагато примірників п роді станеться у вільний світ. Тож 
треба поділитися вражінням із менш щасливими від 
мене, що тієї книжки не читали. Професійно кажучи, 
годиться написати рецензію. 

Від так званих „професійних" рецензій мене морська 
хвороба нападає. Вони в нас здебільшого стандартні, 
штамповані, що після них часто й не хочеться читати 
твір - хібащо бути оптимістом і сподіватися, що книжка 
всеж не така нудна, як та рецензія. Хоч у нас критиків не 
так багато, а як вони й є, то все,, сімейні" та ,,свояцью", 
а все ж вони, а за ними й письменники розлагольствують, 

що рецензії мусять бути „фахові" та об'єктивні. Ну що 
ж, об'єктивним може бути лиш об'єктив фотокамери, та 
й то ні, бо ж хтось його під певним кутом наставляє й 
може зробити довгоносого кирпатим. Хто, справді, 
може довести, що він - об'єктивний рецензент? Я 
думаю, що краще чесно признати суб'єктивність, і тоді 
стане очевидним, шо інші люди думають по-своєму й з 
оцінкою рецензента можуть не погодитись. Ну, а 
фаховість чи хоч би фах...Панове критики, де ваші 
дипломи?! Ви часом кажете, що поети не надаються на 
рецензентів, хочби з причин професійної заздрости. Але 
така заздрість може бути й у критиків. Багато з них, 
наприклад, Юрій Шерех, починали з поезії. Краще писати 
рецензії свідомо-суб'єктивні, цебто — зі своєї точки зору 
(а як же можна інакше?), але натомість сторонитись від 
кумівства й свояцтва — мовляв, сьогодні я про тебе, а 
завтра ти про мене. Це багато гірше від суб'сктивности. 

Нехай оце писання буде не рецензією, а просто виявом 
моєї нестримної радости, шо нарешті народилися на світ 
нові, чудові, свіжі вірші майстра; шо ломикамінь 
пробився крізь мури й заборони. Візьмеш у руки вірші 
Драча й Коротича - обов'язково слава Ленінові, партії 
„старшому братові". Помітно, що для кількости, щоб 
„виконати щорічний плян заробітків, приноситься в 
жертву якість, повторюються теми й образи, багато 
пишеться на замовлення або „на злобу дня". Критики 
совєтські цього не добачать, вони хвалять Драча й 
Коротича, бо це вже перевірені вірні підсоветські писаки, 
які, коли їх на еміграції ганять за льокайство, відразу 
відгавкуються римованою лайкою. Але не про них тут 
мова. Тільки тому їх згадано, щоб підкреслити гротескну 
неспівмірність видавництва протегованих і непротеґова-
них авторів. Проте, ця кривда чойно балансується 
увагою й повагою читачів. 

Назва збірки, наголовок, від руки написаний Ліною, 
- алегорія. Вічна ріка — Дніпро - символ невмирущно-
стн України. Україні присвячене кожне слово, кожна 
думка, навіть в любовних віршах — а в цім жанрі Ліна 
Костенко страшно сильна! 

Я збірку читала двічі. Перший раз - щоб натішитись і 
насолодитись, а другий - щоб плями на сонці побачити. 
їх трохи є; небагато, але зате скільки сонця: і теплого, 

лагідного, і такого, що палить пристрастю й гнівом. 
Колись віршем уважався такий твір, що має ритм, 

рими й образи. Тепер ритм і рима, на думку багатьох 
поетів та читачів, не обов'язкові. Виходить, що єдиним, 
останнім мірилом поезії лишаються образи. А що таке 
образи, щоб не говорити довго й нудно? Образи — це 
малювання словами так, щоб уява читача чи слухача 
сприйняла думки й ідеї автора. Звичайно, до одного 
одраз дійде, до іншого тільки наблизиться, а багатьом і 
не блисне. Та й не всі те саме побачать, — і це 
закономірно. Автор пише одне, а читачі вбачають інше. 
Чим кращий образ, тим більше читачів його сприймають 
у площині авторового мислення. Але майстерність, 
тонке відчуття автора, такого, як Ліна Костенко, 
вимагають уважного й культурного читача. Ліна Костен-
ко змагається за досконалість, проте боїться П досягти, 
бо після кульмінації настає спад. Тому поетеса перебуває 
в стані вічного шукання, мов альпініст, атакує ще 
недосягнені вершини. 

„Понамерзали брови у дерев..." - читаємо в одному 
вірші. Чи не занадто? Які в дерев брови? Але поставімо 
цей образ у контекст: 

Ідуть у білих каптурах дерева. 
Понамерзали брови у дерев. 
Тепер немає сумніву, що у дерев є брови. 
Читаємо далі, з образа в образ...„Хмари, перегущені 

дощем". І слово нове - „перегущені", - та ще й 
асонанси такі дощові. „Десь вис вовк по нотах 
божевілля" - уявляєте? „Заклацав холод іклами 
бурульок"...І от в таких обставинах дзвонить телефон: 
далека віддаль, може й сотні кілометрів...„А я тулю твій 
голос до щоки". Вірно вгадано? Це ж вона не тільки про 
себе, а й про вас, а може якраз зовсім не про себе, а тільки 
про вас. Читач навіть собі не уявляє, скільки того 
авторського „Я" належить іншим, всім! 

Франц Кафка ніколи не бував у Америці, а написав 
твір „Америка", де в деталях зображував незнаний йому 
континент ( тоді не було ж навіть телевізора, щоб 
почерпати вражінь). І Ліна Костенко ніколи ие була в 
Америці, але вимальовує такі, надиво вірні, американські 
пейзажі: 

Нью-Йоркські вечори рояться, наче оси, 

Над трупами річок, залалих під мости. 
А ось чудовий український степовий пейзаж: 
Скирти сердиті, як зубробізони... 
Але, на жаль, наступні рядки обляпали цей гарний 

малюнок: 
Взяли на роги усі резони. 
(От уже знайдено одну пляму на сонці). 
Поетеса кропітливо, як Гертруда Стайн, добирає 

слова. „Мігрень душі"; „Острішшя брів", „Такі тоталь-
ні пні", і навіть дивотвори типу „Теперуженевчас" (не 
має точного значення, але передає стан любовного 
збентеження). А як вам подобається таке: „Жінка твоя, 
але я твоїша"?! 

Іноді Ліни на гра слів на межі з штукарством: 
Нарвані квіти мої у нірвані (ст. 144) 

або „Скелі голі, як Голіафн" (а хіба Голіят був голий?!). 
Говорячи про лексику Ліни Костенко, треба завважи-

ти, що в неї, як і в інших сучасних шдсовстських поетів 
(та і в Інших народів) багато „технології". Іван Драч, 
наприклад, вживає у вірші слово „перфокарта" (norrpo– 
буйте вимовити, та ще в вірші!). Якщо не впізнали, це — 
perforated, card. 

Себе самого Драч називає „чаплею урбанізації"! 
Молода закарпатська поетеса Марія Влад пише, що гори 
чинять „учені аналізи", а серця в неї подібні до 
катапульт. Не відстає й Ліна від прогресу. Весна в неї Іде 
на велосипеді. На ст. 116 читаємо „Величина постійна, як 
параметр" (вірно, але непоетично), є там і „міражі", 
„сурогати", „дифузії", „туман, туман, нейлонові пла-
щі" і навіть — Are you ready? - „Стригггнзн 
осени"! (Знову пляма на сонці). 

Поетеса вжнває чудові народні вирази, відроджуючи в 
нашій мові несправедливо позабуте: „Аби ж то й около-
шилося на тім", або: „непродощимий плащ", ,,бруків-
ка", вживає західньоукраїнське „заздра" в значенні 
східньоукраінського „ревнива", навіть нелітературне 
,,жога" (спрага) і „соша" (шосе). Одного слова -
,,довжик" - я не могла знайти в словниках, тільки 
натрапила на „довжикові ягоди"; „падолист" (знову 
благодійний вплив Галичини). Загадкою для 
лишається „черкуски"... 

(Продовження будеї 
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Хор „Молода Думка" і Школа 
Українознавства вшановують 

матерів 
У неділю, 8-го травня ц. 

"Л p., парафія собору св. Во-
лодимнра в Чікаго вшану-
вала українських матерів. 
У соборі після Святої Лі-
тургії, відправлено Молс-

'; бень у зв'язку з місяцем 
СКВУ за матерів та по-
тітв'язнів Совєтського Со-
юзу, які домагаються сво-
бодн та людських прав. 

Після Богослужень у па-
рафіяльній залі відбувся 
святочний обід на пошану 
матерів, на якому обрано 

1 Матір'ю року Анну Міша-
лову, а Батьком року -
Федора Скорина. 

День Матері звеличено 
, концертовою програмою 

дітей Школи Украінознав-
ства при соборі та співом 

- , . хору „Молода Думка' Ч це-
нтраля якого є в Ню Иор-
ку. „Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!" — залу-
нав голос семилітньої дів-
чннки. „Христос Воскрес і 
тут, і там на Україні..." 

(Г Цими словами Мотя По-
7 шиваник відкрила кЬнцер-

тову програму і далі запо-
. . відала виступи. Наталя Ба-
.' ндура прочитала своє влас-
,' ^ не слово про матір, яке 

кінчалося „Ми сьогодні ві-
-, таемо всіх матерів і бажа-
,^емо, щоб вони були завж-

. . ди з нами-дітьми шасли-
, в і Г . 

Дана Мантер на форте-
піяні заграла два уривки 
кляснчннх творів. Наталя 

0, Субота продеклямувала 
.' вірш „Три матері". Павло 

Пошнваник виконав на 
акордеоні в'язанку веселих 

,, українських пісень та варі-
, , янти на мелодію „їхав 
;. козах за Дунай". 

' Надзвичайно мила кар-
тина притягнула очі гляда-
чів, коли на сцену вийшли 
члени хору „Молода Дум-
ка". Сорок українських ді-
тей у стилізованих виши-
тих одягах. Ці діти не 
лише гарно виглядали, 

, але також під днсцнплі-
нованою й досвідченою ру-
кою диригента Христини 
Рушнцької, добре співали 
під акомпаньямент Орисі 

- ,„ Шторної. 
мів'?-'сНа.тліхору,внотупали з 
-. ,І, деклямаціями; Іван. Клтен-

ко з віршем Катерини Пе-
релісної „Мамина сила" і 
Таня Островська, шо ска-
зала вірш І ванни Савнць-
кої про любов до матусі. 

о , Праці філії хору „Мо-
' - лода Думка" розпочалася 

у грудні 1976 p., а дебю-
тував хор уже в березні 
1977 р. з великим успіхом, 
на всегромадському святі в 
честь Тараса Шевченка. 

Хоча багато дбайливих 
батьків працювало й пома-
гало, але ідею й органі-

„Вчителька- Матір Ро-
ку", Олександра Дяченко-
Кочман, директорка Шко-

ли У країнознавства 

зування цього дитячого хо-
ру зокрема завдячується 
Галині Грушецькій, учи-
тельці Школи Українознав-
ства при соборі. Такими 
словами о. настоятель Фе-
дір Біленький ВИЯВИВ ІГОИЗ-
нання організаторам дитя-
чого хору. 

Всі більші парафії в Чі-
каго, як і організації моло-
ігі-ОДУМ, Пласт, СУМА 
- мають якісь мистецькі 
гуртки. У православному 
соборі дотепер таких не 
було. Тому з органі зування 
філії хору „Молода Дум-
ка" при соборі св. Воло 
димира було конечне. 
Участь у мистецькій оди-
ниці — це приємне для 
дитини доповнення yxpalH– 
ського виховання. Це їм 
дає більшу можливість за-
лишитися при українській 
громаді та українській ucp– 
кві. 

На цьому святі Орися 
Завертайло прочитала сло-
во вдячности від матурис-
тів своєї кляси. Спільно з 
Батьківським комітетом і 
вчителями, матуристи виб-
рали „Вчительку-матір ро-
ку", директора ппсоли 
Олександру Кочман, якій 
вручили квіти і дарунок. г 

На кінець гарної прог^ 
рами на честь матері, хор 
Школи ” Українознавства 
при соборі, під енергійним 
керівництвом Оксани Фе-
ренц бадьоро проспівав чу-
дову пісню „Вишневий 
цвіт", яку присвятили всім 
матерям. 

Дай Боже, щоб і надалі 
ці згуртовані діти при шко-
лі та „Молодій Думці" 
приносили радість своїм 
любимим матерям. 

Олексій Пошиванизс 

Нові видання Українського 
Історичного Товариства 

На фестивалі Фолкльорами 
у Вінніпезі буде павільйон 

^Гуцульщина" 

-

ff 
Вінніпег (Леся Саведчук) 

- Цього року українська 
громада Вінніпегу знов ор-
ганізує дуже популярний 
минулими роками павіль-
йон під час фестивалю 
Фолкльорама, який відбу-
деться від 14-го до 20-го 
серпня. Цим разом с одна 
дуже важлива зміна — 
павільйон буде в новому 
поимішенні. а саме в школі 
Вест Килдонен Коліджет 
при 800 вул. Салтер на 
північ від вул. Джеферсон. 

Тема цьогорічного па-
вільйону - Гуцульщина. 
Павільйон буде прикраше-
ний малюнками, взорами 
тачротографіями, які пред-
ставлятимуть життя на 

Гуцульшині та гуцульську 
культуру. Багато з виста-
вок також будуть мати 
гуцульську тематику, як 
наприклад виставки з двох 
українських музеїв в Захід-
ній Канаді - Союзу Укра-
Інок Канади в Саскатуні та 
Осередку Української Ку-

льтури й Освіти у ВІННІПЄ-
зі. Також будуть виставки 
традйційно-обрядового пе-
чнва, вишивки, різьби, ми-
стецтва, тканини, церков-
них риз, висвітлення філь-
мів та виставка з навчаль-
но-освітньою тематикою. 
Діти шкільного віку 3 ЦІЛО-
го Вінніпегу братимуть 
участь в виставці мистець-
ких праць. 

В програму павільйону 
входять різні цікаві висту-
пи молодих талантів -
танцювальних та музичних 
груп не тільки з Вінніпегу, 
але й з-поза міста. Як і 
шороку, буде відкрита кра-
мничка, де продаватимуть 
різні пам'ятки та. як і 

завжди, все можна підкрь 
питися українськими crpa– 
вами, приготовленими 
членкинями жіночих opra– 
нізацій. Пластова кафейка 
традиційно угощатиме со-
лодким і кавою. 

Гостей вітатиме краля 
павільйону Маруся Ящик, 
кандидатка організацій 
СУМ, яку вибрано на равті 
12-го червня. Мейором па-
вільйону є Орест Лазарук. 
Офіційне відкриття для за-
прошених гостей відбу-
деться в неділю, 14-го cepn– 
ня о год. 2-ій п. пол. з 
участю американського 
консула Джона Гадсона. 
Павільйон буде відкритий 
від год. 5-ої до 12-ої кож-
ного вечора під час тижня 
Фолкльорами - 14-го до 
29—го серпня. Пашпорти, 
які є вступом до всіх па-
вільйонів, можна набути в 
деяких організаціях та в 
усіх церквах за 3 доляри, як 
також в бюрі Фолкльора-
ми та від організаторів 
павільйону. Під час Фол-
кльорами пашпорти також 
продаватимуть в самому 
павільйоні в новому примі-
щенні в школі Вест Килдо-
нен Коледжет при 800 вул. 
Салтер. 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
,ГУ ваших дітей з наштар-
июю, найбільшою й най6а-
гатхиою українською націо-
нальною установою поза ме-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити їм кращу 
будугність, в нашій громаді 
у вільному світі нового cei– 

домого клена! 

(П. С. УГГ) - Крім 
„Українського Історика" 
єдиного історичного жур-
налу поза межами Украї-
ни, в останньому часі УІТ 
видало декілька публіка-
цій, що їх рекомендується 
дослідникам і любителям 
української історії. 

Остання праця проф. Ярос-
лава Пастернака. 

Недавно вийшла з друку 
остання монографія найви-
датнішого українського ар-
хеолога Ярослава Пастер-
нака „Ранні слов'яни в іс-
торнчннх, археологічних 
та лінгвістичних дослід-
женнях" за ред. д-ра Map– 
ка Антоновича (ціна б дол.) 
Праця складається з трьох 
основних розділів: 1. Пра-
вїтчина слов'ян. 3. Haflpa– 
ніші відомості про слов'ян 
і 3. Археологічні перспек-
тиви. В додатках до моно-
графії знаходимо статтю 
Любомира Винара „Біог-
рафічні і бібліографічні ма-
теріяли Я. Пастернака", а 
також такі автобіографіч-
ні матеріяли Ярослава Па-
стернака: „Мій життєпис" 
„Мої розкопи", і „Моя 
бібліографія". Резюме ан-
глійською і німецькою МО-
вами, індекс імен та reor– 
рафічних назв заключує це 
важливе видання. Праця 
появилася в серії УІТ ,,lc– 
торнчні монографії" ч. З і, 
як том 189 Записок НТШ -
Праці Історично Філосо-
фічнот Секції НТШ. 

Перша історія ЦЕСУС-у 

У серії УІТ „Історичні 
монографії" ч. 4, щойно 
вийшла чергова праця д-ра 
Марка Антоновича „Нарис 
історії Центрального Сою-
зу Українського Студент-
ства (1921—1945)", ціна З 
дол. Нарис Історії ЦЕСУС 
-у писаний на основі oara– 
тьох історичних джерел і 
літератури і є першою об-
шнрною студією ДІЯЛБН0С-
тн централі українського 
студентства. Окремі розді-
лн присвячені такій тема-
тииі: 1. „Заснування ЦЕ-
СУС-у и пірпшй етай пра-
пГ' ХТ922Я^1924), „Харак-
тфЙстУка праці ЦЕСУС-? 

за перший період" (1922— 
1924), „Період розгорненої 
праці ЦЕСУС-у в Празі 
(1924—1934), „Віденський 
період" (1934—1939), „Пе-
ріод війни" (1939—1945). -
В додатках знаходимо спи-
сок важливих з'їздів ЦЕ-
СУС-у, список президентів 
студентської централі та 
інші матеріяли. Необхідне 
видання для дослідників 
найновішого періоду укра-
їнської історії. 

Монографія про Олександ-
ра Лашкевича 

Недавно появилася об-
ширна історична студія д-
ра Дмитра Оглоблина при-
свячена видатному громад-
ському і культурному дія-
чеві другої половини ХІХ 
ст. „Олександер Степано-
вич Лашкевич (1842—1889). 
Редактор-видавець „Кіевс-
кой Стариньі" (піна 2.50 
дол.). Монографія склада-
ється із наступних розді-
лів: 1. Рід Лашкевнчів. 2. 
Життя і діяльність О. С. 
Лашкевича. 3. Науково-лі-
тературна праця О. С. Ла-
шкевича і список джерел та 
літератури. Показник імен 
завершує це цінне дослід-
ження. Праця базована на 
неопублі кованих архівних 
матеріялах і численній іс-
торичній літературі. 

Інші видання УІТ 

Окремими відбитками 
появилися праці д-ра Васи-
ля Маркуся „Стан суспіль-
но-політичних наук та дос-
лідіввУРСР, 1954—1964", 
(ціна Я.50) і д-ра Яросла-
ва Падоха „Микола Чуба-
тий (1889-1975)". ціна 
Я.50. Пеїлаплата на „Ук-
раїнський Історик" вино-
сить 515.00. Проситься ук-
раїнські установи і грома-
дянство замовляти видан-
ня УІТ і складати пожерт-
ви на Видавничий Фонд 
УІТ (пожертви можна від-
тягати із федерального по-
датку в ЗСА). Замовлення і 
пожертви треба надсилати 
поштовим або банковим 
перекаіом на адресу: 

Ukrainian Historical 
Association, inc. 
Kent, Ohio, 44240 

Концерт тороитонської І 
ЗеніКушпети 

Йдемо на сніжний трон орлів... 
(У 30-ті роковин трагічної смерти 

бл. п. Андрія Гарасевнча) 
Того дня блакить неба 

була сильнішою чим зви-
чайно і сонце горіло, мов 
розпаленим оловом так, 
що віддихати було важко. 
Знечев'я над табором роз-
ляглася на узбіччях альпій-
ських гір проникливий гу-
док сирени, який сповіщав 
щось незвичайне. Тож на 
беЗЛЮДНИХ ВУЛИЦЯХ І СТЄЖ-
ках табору ,,Орлик" поя-
вились цікаві: „Що ста-
лось?" „Випадок!" -
„Людина впала зі стіни 
гори Вацман і вбилася". „З 
табору?" - ,,З табору". 
- Молодий чоловік, ле-
жнть у стіп гори. А відтак, 
це Андрій Гарасевич, що з 
батьками, за табором, на 
Запоріжжі. 

Ні 
Йдучи з матір'ю табо-

ровою дорогою стрічаємо 
Андрія Гарасевнча. Висо-
кий статний мужчина з 
правильними чергами ли-
ця, з синіми очима та 
темно білявою чуприною, 
він говорить: ,,Так, пані 
добродійко, знову в гори. 
Там тиша і настрій, там 
мені добре, — гори це мої 
друзі!" 

Вважайте, пане Андрію, 
— говорить мати: з німець-
кими горами немає жартів. 
Альпи,це не наші Карпати! 
Пан Андрій розказує які 
незвичайні переживання 
дає альпіністка, як цікаво^ 
для нього, поета, спннати-
ся на стрімку стіну, де над 
головою небо, де кружля-
ють орли, а внизу — про-
пасть. А як часом з гори 
прокотиться побіч нього 
камінчик, а по хвилі ціла 
лявіна, - як тоді дрижить 
земля...як сильні тоді тре-
та мати нерви, 
рій говорить: 

.1 пан Анд-

„ Струмки жолоблять 
жолоби і піняться в ска-
лі, 
Ідемо з царства голубів 
на сніжний трон орлів, 
Що висить над безод-
нею, де вітер мов ме-
чі... 
Біжать, біжать холод-
ною стіною з височінь 
Хребти, хребти зхяуб-

лені нездолані людь-

Звичайно, питають ме-
не, чого я шукаю в горах. 
Чого шукати на верхах гір? 
Божеської краси природи, 
величної перспективи, шо її 
дає височінь, крилатої дум-
ки, що родиться там...де 
сніжний трон орлів. А мо-
же це химера, говорять. 
,,Ні, не химера", - гово-
рить пан Андрій, а потреба 
душі, це щось таємного, 
містичного наказує йому 
йти в ті скелисті гори...І 
він іде... 

„Гори, — говорить ма-
ти, — мають дивний флю-
ід, наче магнетизм. Пог-
ляньте, там на сході черво-
ніють ох рою, наче облама-
ні грані мармору. Це — 
Унтерберг, скелиста гора, 
в якій хоронився перед 
ворогом Фридрих Барба-
росса. Чи думала я, nepe– 
буваючи в таборі виселен-
ц,Ів в Гредігу біля Зальц-
бурга, що сьогодні буду в 
таборі ,,Орлик" по той бік 
Унтерсбергу. А з того часу 
минуло три десятки років. 
Були ви на Цугшпіце? При-
гадуєте, яка несамовита ве-
лична там панорама? — Ну 
а гляньте на цю гору, що 
то на її шпилі була резиден-
ція новочасного Атиллі, 
бича божого, - Гітлера. 
- Чи вигляд тієї гори не 
нагадує вам, щось драпіж-
не, жорстоке? Вважайте, 
пане Андрію, - прошаю-
чись говорить мати. 

А я подумав, що кожний 
альпіністичний подвиг Анд 
дрія переживають тремтя-
чим серцем його батьки, 
він же у них одинак. 

fffff 
Так, у стіп гори лежало 

бездушне тіло Андрія Га-
расевича. Альпініста, плас-
туна, поета, того, що гово-
рив: 

„Та ми мети не згубимо, 
розітнемо грудьми 
Заливні сонця повені по-
вітря й тумани, 
Вершок цей непокоре-
ний покориться ногам, 
Як плечі спраглі холоду 
спічнуть на дедівцях, 
Як небо - щире золото 
зорітиме в очах... ” 

Ярослав Грмнеамч 

Під проєктомуКУ К в То 
ронто, відбувся концерт 
нашої молодої піяністки 
Зені Кушпетн, в п'ятницю, 
15-го квітня ц. р. у Ст. 
Льоренс Голл. 

Отримавши диплом з 
Тороитонської Музичної 
Консерваторії, Зеня брала 
курси в Антона Куерті в 
Бенфі. В 1975 р. закінчила з 
відзначенням студії на Му-
знчному Факультеті уні-
верситету в Торонто, де 
вчив П Клифорд Пул. за 
найвищі осяги отримала 
стипендію ім. В. О. Форся-
та на дальші студії. Від-
так, виїхала до Балтімору, 
ЗСА, де студіює у Музич-
ній Школі „Пібоді", як 
учениця Ліона Фляйшера. 
В останньому часі вже 
вдруге була нагороджена 
стипендією канадського 
уряду „Кенада Кавнсил", 
як рівнож отримала сту-
пінь ,,Тічінг Фелловшип" в 
Музичній Школі „Пібоді". 
Крім концертів у Канаді і 
ЗСА, вона виступала як 
солістка зі симфонічними 
оркестрами та гоала речи-
талі на радіо CBS і CJRT. 

Програма концерту бу-
ла зложена майстерно і 
цікаво, а сама поява моло-
дої піяністки в голубо-си-
ній сукні — чарівна! Зеня 
почала свій концерт Бала-
дою Г-моль Шопена, яку 
відіграла бравурно, зі сво-
є рідною інтерпретацією, 
може трохи заскоро. Це 
однак зрозуміле — моло-
дість, темперамент! 

Токата Фіяли — це твір 
наскрізь модерний. Зеня ін-
терпретувала його так 
майстерно, що токата про-
звучала, як прекрасна му-
зична мережа. В ,,Імпрові-
зації" Барвінського піяніс-
тка виявила всю ніжність її 
мистецької душі. Я, слуха-
ючи, пригадала собі особу 
Барвінського, як свого ко-
лншиього професора. На 
хвилину мені здавалось, 
що він сам говорить до Зені 
та дає вказівки, як цю річ 
виконувати: ліва рука з 
м'якістю і пливучим рухом 
виконує арпежія „так, як 
вітер колише травами" (це 
його слова), а права вид-
вигає чудову мелодійну л^ 
нію, посилюючи, то знову 
стишуючи і сходячи до 
прекрасного піяніссімо. Він 
також говорив мені: ,,na– 
м'ятай, шо музика — це 
поезія в тонах". Зеня зумі-
ла передати цю поезію в ча 
рівний спосіб. Удар у неї 
оксамитовий, легкий, ні 
одного різкого тобну. 

Далі слідував один із 
найтяжчих фортепіяиових 
творів Бетговена: Соната 
„Апасіоната" Ф-моль. 
Першу частину Зеня грала 
з великою драматичною 
експресією, підкреслюючи 
т. зв. Шікзаль-мотив — 
улюблений мотив Бетгове-
на, на якому побудована 
його 5-та Симфонія і який 
він знову повторює у своїР 
Сонаті. У нашої піяні̂  
велике зрозуміння 6етго-
венського стилю, з.окре-
ма у,,сфорцандах' , це наг-
ле, заакцентоване форте, зі 
стишуванням. І тут вона 
виявляє надзвичайне по-
чуття ритму, фразування і 
небуденну техніку. 

Зеня Кушпera 
Другу частину ,,Андат-

не кон мото" Зеня грала 
майже з молитовною пова-
гою, вияви гаючи прекрас-
ну мелодійну лінію, яка 
при кінці сходить до бурх-
ливого „Алегро". В остан 
ній частині Зеня задемон-
струвала всю красу своєї 
техніки з фінезійною чіт-
кістю поодиноких тонів, 
сходячи до кінцевого ,,npc– 
сто", яке, своєю ритміч-
НОЮПООУДОВОЮ й МЄЛОДИ-
кою нагадує український 
танок з приспішенням тем-
па, аж до бравурного кін-
ця. В цьокгу творі, як і в 
попередніх, Зеня виявила 
свій незвичайний талант, 
відчуття та високий мис-
теш,кий рівень інтерпрета-
ції. Добірна музикальна пу-
бліка, яка виповнила 
вщерть залю, виявила своє 
захоплення невгаваючими, 
спонтанними оплесками. 
Представниці дівочого хо-
ру „Веснівка", Зеня була 
акомпаньяторкою через 10 
років, та пластункн, вручи-
ли їй китиці квітів. 

Після перерви Зеня ВІДІГ-
рала Сюїту Бартока. Твір 
модерний із знаменитою 
музичною побудовою. 
„Алегро" і „Скерцо" Зеня 
виконала з вервою і рит-
мічним акцентуванням, 
„Состенуто" — з питомим 
ЇЙ ВІДЧУТТЯМ І ВДУМЛИВІС-
тю. 

І накінець - „Карна-
вал". Це монументальний 
твір Ш у мана, який склала-
ЄТЬСЯ -і 21 ПООДИНОКИХ ВІНІГ-
єт. У ньому композитор 
змальовує час бузжурнос-
ти, радости і забав, що 
починається від Різдвяних 
свят і триває до великого 
посту. Гідна подиву інтер-
претація з бравурною тех-
нікою, зрізничкованою ди-
намікою і легкістю у вико-
нанні поодиноких частин, 
як напр. „Арлекін", 
„Вальс", „Попійон" та ін-
ші, „Марш Фелестинів" -
знову з великою бойовою 
драматичною експресією, 
— всі ці частини були 
виконані зі зрозумінням і 
романтичним відчуттям 
твору. Знову оплескам не 
було кінця. На наддаток 
Зеня заграла „Варіяшї на 
українську тему" Ліста. 

Цим черговим концер-
том Зеня задемонструвала 
свої осяги, які відчинять їй 
„золоті ворота" до блис-
кучої, піяністичної кар'єри. 

Катерина Гвоздшька-Со-
рокя 

Пам'яті Стефанії Карапінки 

Бл. п. Стефанія Kapa– 
пінка належала до тих осіб, 
яких любиться, поважаєть-
ся, до яких людина прнв'я-
зусться з першої зустрічі, з 
першої розмови, з перших 
сходин в Союзі Українок. 

Особливо я щиро приз-
наюсь,шо навіть кожної не 
ділі в церкві на Службі 
Божій хотіла сидіти близь-
ко псі. Своєю милою поя-
вою, безпосередністю, ВИ-
сокою особистою культу-
рою з'єднала собі любов і 
пошану цілої громади. 

Тож не диво, шо велика 
громада Нюарку-Ірвінгто-
ну і околиці, а особливо 
членки 228-го Відділу СУА 
глибоко пережили П відхід 
у вічність. Величаві noxo– 
рони, оці маси людей, шо 
віддали їй останню прислу-
гу. зворушливі промови, 
все це вказувало на те, що 
прощаємося з великою гро-
мадською діячкою. 

Бл. п. Стефанія Кярапінкя 

КОЇ МОЛОДІ З ВИЩОЮ OCB1-
тою, тільки відкриті в'яз-
ниці. 

Одружилася 2-го червня 
1931 р. з д-ром Іллею Kapa– 
пінкою, якого знала ще зі 
студій у Празі і зажила 
щасливим родинним жит-

Малярська виставка д-ра 
І. Калиневича в Роквіллі 

Щоб дійти до завершен-
ня своїх цілей, щоб бути 
ДОбрОЮ ГОЛОВОЮ У ВЄЛИКО-
му 28-му Відділі, щоб вмі-
ти дипломатично перевес-
ти кожну ідею в діло, тре-
ба було перейти тверду 
життьову школу, яку бл. п. 
Стефанія Гречак-Караггін-
ка з повним успіхом перей-
шла. 

Ось короткий ЖИТТЄ-
пис. Народилася 2-го черв-
ня 1901 р. в Долині на під-
карпатті. Закінчила там же 
гімназію „Рідної Школи", 
а матуру здала в 1921 р. у 
Станиславівській гімназії. 
Переїхала згодом до Льво-
ва, щоб студіювати філосо-
фію на Українському Тай-
ному Університеті, у про-
фесорів: Крип'якевича, Ко-
рдуби, Полянського і Сту-
дннського. Після ліквідації 
Українського Тайного Уні-
верситету продовжувала 
студії на Кардовому уні-
верситеті в Празі. 

Прекрасна Прага, зі 
своїми старинними церк-
вами, манастирями, замка-
ми, досконалою фільгар-
монісю, оперою і театрами 
захопила молоду студент-
ку і бл. п. Стефанія Гречак 
повною парою користала з 
льохр сдра'днськрщ, куль: 
турного центру. Вона слу-
хадавикладів, не тільки на 
Карловому університеті, 
але теж на Українському 
Вільному Університеті. У 
ПрофеСОрІВ ЧеХІВ —lCTCh 
рію і географію, а в ук-
раїнських професорів, які 
мали катедри на Карлово-
му університеті — історію 
України у Дмитра Доро-
шенка, а українську мову 
і літературу в Олександра 
Колесси. Філософію і педа-
гогіку слухала у професо-
рів Каднера, Козака і Пші-
годи, а на УВУ в академі-
ка Степана Смаль-Стоць-
кого, Івана Мірчука та 
інших. 

Під час студій належала 
до Академічної Громади. 
На зборах частко займала 
голос, і це був все таки 
здоровий, добре обоснова-
ний погляд, що виключав 
всяку дискусію. Допомага-
ла товаришкам всім, чим 
могла, за що її любили всі, 
хто її знав. 

Покінчила студії ступе-
нем учителя для середніх 
шкіл, але повернувшись на 
рідні землі не дістала noca– 
ди, бо польська влада ма-
ла в той час для українсь-

П'ятнадцятого травня 
ц. р. Іларіон Калиневич 
виставляв свої картини ра-
зом з іншими американсь-
кнми мистцямн в Брук 
Майор Каунтрі Клаб в' 
Роквіллі, Мд. 

На підставі цієї вистав-
ки, жюрі, яке складалося з 
5-ох членів (3 мистці і 2 
не-мнетці) лід проводом 
Джиб Крокет, смеритова-
ного ілюстратора „Вашін-
гтон Пост", рішило прий-
няти в члени свого това-

риства „Олней Арт Aco– 
шієйшен" нашого мистця І 
Калиневича. 

„Олней Арт Асошієй-
тен", членом якого став І. 
Калиневич має свій осідок 
в Олней, Мд. Товариство 
об'єднує мистців з околиці, 
дбає за їхній мистецький 
розвиток, та уряджує пів-
річні та річні виставки сво-
1х членів. 

Степан Шандор 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ 
ПОМЕЩУЗАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ 

НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ. 

ОКРЕМИХ ЛИСТІВ В ТІЙ СПРАВІ 
НЕ БУДЕТЬСЯ ВІДПИСУВАТИ. 

тям, та все находила час на 
працю в Союзі Українок, 
головно в організаційному 
апараті. 

Друга світова війна, 
мандрівка з родиною на 
Захід, врешті приїзд до 
Америки — все цс відби-
лось на тендітному здо-
ров'ї бл. п. Стефанії Kapa– 
пінки. Проте,вона ніколи 
не покидала громадської 
праці. ЯГасто була в Управі 
Й-го Відділу, а в часі свого 
голосування заснувала ма-
ЛЯрСЬКІ КурСИ, КЛЮб КННГО-
любів і розбудувала cyc– 
пільну опіку, а головно 
стипендійний фонд. Виші 
студії української молоді 
лежали їй найбільше на 
серці, видно любов до нау-
ки це вже родинне в СІМІ 
подружжя Карапінків, бо 
обоє дітей Юрко і Орися 
закінчили свої студії док-
торатами. 

Я особисто дуже ВДЯЧ-
на бл. п. Стефанії Карапін-
ці, що мала змогу вчитися 
від неї, як громадсько пра-
цювати. Саме за її голов-
ства я була імпрезовою 
рефереяткою 28-гО Відділу, 
і ці часи згадую якнайкра-
ше. 

Останні місяці свого 
життя бл. п. Стефанія Ка-
рапінка важко хворіла, а 
ми ерюзянки глибоко це 
переживали і привітами-
карточками хотіли роз'яс-
ннти голубі очі улюбленої 
пані. 

К о л и Ж Я ПІСЛЯ КОНЦСР" 
ту у Філядельфії отримала 
від союзянок китицю ЖОВ-
тих рож, я з найкращими 
побажаннями передала їх 
до лікарні для моєї пані 
голови. І тоді бл. п. Сте-
фанія Карапінка до мене 
потелефонувала. її голос 
звучав ще так здорово, зов-
сім не змінено. Вона зали-
тувала: „Звідки Ви знали, 
що жовтий колір мій улюб-
леннй колір?". Я зі звору-
шенням відповіла: ,,Жов-
тнй колір і жовті рожі я 
теж найбільше люблю, і 
хотіла ними зробити Вам 
хоч маленьку приємність", 
а вона прощаючись зі 
мною, наче наказувала: 
„Кріпіться, пані Таїсо, крі-
піться"... 

Це була наша остання 
розмова... 18 березня не 
стало всім нам дорогої бл. 
п. Стефанії Карапінки між 
живими... 

Таїся Богдансьжя 

Андрій Григоренко в Трентоні 
В суботу, 18-го червня ц. 

р. на запрошення Управи 
Українського Народного 
Дому завітав до Трентону 
інж. Андрій Григоренко. 
Зустріч громадянства з ди-
си ден том А. Григоренком 
відбулась в приміщеннях 
УНДому і проводив нею 
організатор вечора д-р Т. 
Сендзік. Зустріч попереди-
ла прес-конференція з жур-
налістами місцевої амери-
канської преси, а зараз 
наступного дня появилися 
в обох місцевих часописах 
обширні статті зі знімками 
А. Гри горен ка з поданням 
його біографії та з інфор-
мадіями про рух спротиву 
в СССР, зокрема в Украї-
ні, та про діяльність ініція-
тивної групи в обороні 
прав людини в СССР та 
групи сприяння виконанню 
Гельсінських домовлень, 
яка діє в Києві і в Москві, 
згадуючи батька А. Григо-
ренка, генерала Петра Гри-
горенка, який є провідним 
членом тієї групи. 

На зустрічі з місцевою 
громадою А. Григоренко 
загально поінформував про 
рух спротиву в СССР і в 

Україні, та його діяль-
ність, та закликав емігра-
цію не стояти осторонь 
процесів і подій, які npoxo– 
дять за залізною завісою, а 
посилити матеріяльну до-
помогу дисидентам, полі' 
тичним в'язням і їхнім ро-
динам в Україні, та дати їм 
моральну підтримку, nony– 
ляризуючи рух спротиву. У 
відповідях А. Григоренко 
ще доповнював свою допо-
відь. 

Разом з А. Григоренком 
був Роман Купчинський, 
член Комітету оборони ра-
дянських політичних в'яз-
нів, членом якого є також 
Андрій Григоренко. На 
прохання присутніх Роман 
Купчинський поінформу-
вав про перебіг конферен-
ції, яка відбулася у Лондо-
ні напередодні відкриття 
БеоградськоІ конференції. 

А. Григоренко, як май-
же всі дисиденти СССР, 
обстоює право на свобідне 
життя кожної людини й 
кожного народу, включно з 
демократичною Росією й 
кримськими татарами. 

ас 
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Мистецькі імпрези 3-го Світового 
Конгресу СФУЖО 

Третій Світовий Кон-
грсс СФУЖО скінчився в 
неділю, 29-го травня ц. р. в 
Торонто, після тижня ру-
ху, напруження, nepe– 
живань, місяців пралі та 

інтенсивної підготови. 
Конгрес за нами. Успіш-
ннй, на велику скалю, гіл-
ний майже 30-літньої праці 
Світової Федерації Україн-
ськнх Жіночих Організа-
цій. 

3-ій Світовий Конгрес 
почався відкриттям вис-
тавки руху спротиву в то-
ронтонській публічній біб-
ліотеці міської ратуші -
Торонто Ситі Голл Паблік 
Лайбрері, у вівторок, 24-го 
травня. Присутніх привіта-
ла організаторка виставки 
Люба Пендзсй. Виставку 
відкрила Голова СФУЖО 
Стефанія Савчук і член 
Онтерійського Парлямен-
ту, Маргарет Кемпбел, в 
присутності представників 
міста Ед Негрича, Д ж орд ж 
Бена, та численно зібраної 
громади. Маргарет Кемп-
бел у своїм короткім сло-
ві сказала, що вона звору-
шена, що може брати 
участь в імпрезі, яка в сьо-
годнішньому світі показує, 
що не всюди панує правда і 
справедливість, і що є лю-
ди, які не тільки за правду 
боряться, а ризикують за 
неї своєю свободою, здо-
ров'ям та життям... Зав-
данням свідомих людей є 
проте інформувати світ та 
змагатися спільно до кра-
шого завтра. Представник 
міста Джордж Бен додав, 
що на його думку цей рух в 
Україні не повинен назива-
тися рухом спротиву, а 
голосом правди. Після від-
криття була пресова кон-
ференція, якою успішно 
проводила Христина Ісаїв. 
На виставці було 35 творів 
представників українського 
руху спротиву: Мороза, 
Симоненка, Чорновола та 
інших. Подано теж вичерп-
ні інформації про долю" 
авторів та насвітлено про-
блеми прав людини, та 
свободи думки і вислову. 
Фахово підготовлена вис-
тавка мала дуже велике 
пропагандивне значення. 

У середу, 25-го травня 
відбулося офіційне відкрит-
тя дальших двох виставок: 
Аспекти мистецтва 70-их 
років і виставка праць мис-
тецького вишивання під 
проводом Ярослави Турко, 
спонзорованих групою се-
ньйорок „Наша Спадщи-
на" при Торонтонській 
ЕпархІяльній Управі Ліги 
Українських Католицьких 
Жінок, і мандрівна вистав-
ка СФУЖО вишивок Лю-
би Луцької. Виставку від-
Крила Оксана Соколик, 
голова Мистецько-імпре-
зової підкомісії 3-го Світо-
вого Конгресу. Підкрес-
лившн пов'язання тем двох 
виставок: збереження ста-
ринної нашої культури, та 
шукання і успіхи в сучас-
нім мистецтві. Виставки 
мали цікаві експонати. Від 
фільмів, які можна було 
побачити продукції моло-: 
дих мисткинь. та мистець-
ких текстилів, до чудових 
риз для Владики, вишитих 
церковним гаптом з ХУШ 
століття. 

Виставку мистецького 
вишивання приготувала 
Ярослава Турко, яка про-
водить курси вишивання з 
метою збереження чистоти 
стилю, мотивів, багатства 
стібів і своєрідних кольо-
рів. У виставці взяли 
участь 22 пані. На вистав-
ці були також таблиці мо-
дерних і старовинних ви-
шивок, зібраних Любою 
Луцькою, які є тепер влас-
ністю СФУЖО. Виставку 
Аспекти мистецтва 70-их 
років приготовила Марія 
Охримович. Ціллю вистав-
кн було познайомити укра-
їнську громаду з пошуками 
та успіхами наших наймо-
лодших мисткинь у сучас-
ному мистецтві. Участь в 
образотворчім мистецтві 
взяли: Ірма Осадча, Хрис-
тина Сеньків, Лариса Лу-
гова, Марілин Кучер, в 
скульптурі - Віра Вітер, у 
фотографії - Ліля Кучма і 
Аріядна Охримович, у 
фільмі — Орися Жмурке-
вич, Аріядна Охримович і 
Галя Кучмій. Рисунковий 
фільм — Олена Касіян. У 
мистецьких творах в текс-
тилі взяли — Христина 
Котович та Соня Степова. 
Обидві виставки відбулися 
в Галерії ФОКУС, яку дала 
для диспозиції СФУЖО д-р 
Ірина Шумська-Мороз. 
Обидві виставки були ори-
гінальні і ,,окопрнтягаю-
чі". 

Одночасно в Інституті 
св. Володимира відбувала-
ся виставка традиційних 
уборів голови. Тут були 
виставлені 22 експонати в 
двох категоріях: дворянсь-
кі убори і народні убори: 
від корони короля, геть-
манської шапки та кораб-
лика дворянки до весільних 
вінків різних земель Укра-
їни. Частина експонатів — 
це автентичні старовинні 
убори, частина це penpo– 
дукці! документальних 
джерел. Головки були ду-
же естетично розміщені, 
стіни прикрашені картина-
ми стильових ГОЛОВОК MH-
стця Людмили з MoHTpe– 
алю та знімком акторки 
Анни Тагаїв в чудовому 
пов'язанні голови. Вистав-
ку приготовила Східня Фі-
лія Музею Союзу Українок 
Канади. 

В бібліотеці Українсь-
кого Національного Об'єд-
нання, Анеля Наконечна і 
Маруся Бородач пригото-
внли виставку творів укра-
їнських письменниць. 250 
вибраних творів понад 80 
авторок, редакторок, пе-
рекладачок в ділянці літе-
ратури, публіцистики та 
науки були виложені на 
виставці, разом зі знімка-
ми 10 авторок. Виставка 
дала перегляд сучасної і 
минулої творчости, та бу-
ла оригінально розложена 
по континентах перебуван-
ня авторок. Докладна біб-
ліографія була доказом му-
равлиної праці організато-
рок. 

СФУЖО видало малу 
брошуру з описом та адре-
сами всіх 5-ох виставок. 
Брошура була прикрашена 
символом Конгресу, ЖІНО-
чою ГОЛОВКОЮ ІЗ СИМВОЛІЧ-
ним віночком, де поміж 
квітами вінка вплетено 4 
головні мотиви української 
жінки: материнство, наука, 
мистецтво і громадська 
праця. Головку виконала 
мистець Віра Юрчук, яка 
знаходилася на всіх npor– 
рамках, афішах, летючках, 
і була також видана само-
стійною карточкою-пош-
тівісою. 

Сам Конгрес почав 
свою працю сесіями в чет-
вер вранці, 26-го травня. 
На Конгресі були наступні 
сесії: суспільної опіки, ви-
ховна, фінансова, культу-
ри, зв'язків, організаційна і 
сесія молодих жінок. Кож-
на сесія мала по кілька 
коротких доповідей, по за-
кінченні яких відбувалися 
жваві та цікаві дискусії, 
залежно від тем, та підхо-
ду доповідачок. 

В четвер о 11:30 ранку, 
на площі Нейтен Філіпс 
Сквер перед новим рату-
шем відбулася успішна ма-
ніфестація в обороні nepe– 
слідуваних і ув'язнених ук-
раїнських жінок в Україні. 
Місцева англомовна преса 
писала широко про мані-
фестацію, подаючи свої ко-
ментарі зі знімками. 

У четвер о год. 7:30 
відбулося святкове від-
криття Конгресу в залі 
Ґренд Болрум готелю 
Шератон Сентер. Святоч-
ний настрій очікування пе-
рервали пластун и-барабан-
щики, які своїм МОЛОДЄ-
чим ритмом тримали крок 
ПОЧеСНІЙ Президії, ЩО ВХО-
дила на залю: Управа СФ-
УЖО, члени Президії і по-
чесні гості. А за ними 
Прапори. Молитвою ,,Ді-
во Маріє" (музика Фомен-
ка, слова Славутича), яку 
заспівав хор „Веснівка" під 
диригентурою Квітки Зо-
рич-Кондрацької, відкрито 
3-ій Конгрес Світової Фе-
дерації Українських Жіно-
чих Організацій. Гарне ви-
конання цього чудового 
твору викликало молитов-
ниО настоій на залі. Голо-
ва СФУЖО Стефанія Сав-
чук після короткого слова 
передала ведення вечора 
Ярославі Зг,'чи. ПО відзна-
ченні учасник Першого 
Конгресу та приьітах, Ла-
риса Гвоздулич рецитувала 
поезію „Мати", яку Леся 
Храплива написала cneui– 
яльно для відкриття Світо-
вого Конгресу. Повна гли-
бокого змісту, з візією 
величавого завтра... 

Опісля письменниця 
Ольга Мак прочитала свій 
твір „Три Матері", напи-
саний також для відкриття 
Світового Конгресу. „Три 
Матері" Ольги Мак — це 
трагедія мати Ніоби, яка 
втратила всіх своїх 14 ді-
тей. Це трагедія Матері 
Божої, якої Син загинув з 
великою ціллю: спасти 
людство. Це трагедія Ма-

3 діяльносте ЛМКлюбу 
в Ню Йорку 

,.Проблема старости і 
людей старшого віку" 

Під таким заголовком 
д-р Роман Осінчук ВИГОЛО-
сив 6-го травня ц. р. науко-
ву доповідь в Літературно-
Мистецькім Клюбі, а суддя 
Микола Шпитко давав по-
ради та інформації, як ко-
рнстати з привілеїв дер-
жавної суспільної опіки чи 
здобути таку опіку від 
міських урядів для старших 
віком громадян. 

Після відкриття ,,Вечо-
ра" голова Клюбу д-р 
Осінчук дав виклад про 
людський організм і пооди-
нокі ЙОГО КЛІТИНИ, ЩО в 
єдності і гармонй допов-
нюються та працюють з 
клітинами мозку у про -
віді. Коли лиш одне ма-
леньке з вен о людського ор-
ганізму не працює як слід і 
не виконує своєї функції — 
увесь складний організм не 
може справно діяти і тоді 
говориться про недомаган-
ня чи хвороби в людей. 
Завдяки дослідам науков-
ців і новітній медицині, 
людський вік помітно про-
довжився, постала нова га-
лузь медичної науки — ге-
монтологія, тобто наука 
про старіння людського 
організму і весь складний 
процес, коли вже немає 
повної синхронізації пооди-
нокнх органів людського 
тіла і наступає диернтмія, 
незіграна праця клітин і 
членів людського організ-
му, що доводить до остан-
ньої життьової прикрости 
— смертн. Д-р Осінчук у 
своїй цінній і дуже цікавій 
доповіді дав багато лікар-

тері Руси-Украіни, мільйо-
ни дітей якої гинуть за 
краще завтра нашої Бать-
ківшини. Словами Бердни-
ка: „Воскресни, Мамо! 
Хай буде так!" закінчено 
цей есей трагічного мате-
рннства.На закінчення ми-
стецької програми хор 
„Веснівка" виконав гаївки-
веснянки з гарним xoposo– 
дом, хореографії Мар'яни 
Беркович,, Вальс своїм стн-
лем до гаївок не дуже ігідд 
ходить. Рухи хороводів Н1-' 
жні і хор приємно співав. 
Владика Ізндор Борецький 
молитвою закінчив спятко-
ве відкриття Конгресу. 

У п'ятницю, увечері, в 
університетській залі Кон-
вокейшен Голл, відбувся 
величавий симфонічний 
концерт творів українських 
композиторів. Концерт 
був одночасно дебютом 
диригента Володимира Ко-
лесника, недавнього дири-
гента Київської Опери та 
Балету. Солістом був най-
краший скрипаль-канадець 
Степан Старик. В nporpa– 
мі були твори Лисенка, 
Ревуцького, Гомоляки, ФІ-
яли та Калачевського. Гра-
ла Гамільтонська філярмо-
нічиа оркестра. Концерт 
був тріюмфом культурної 
громади Торонто і Конгре-
су. „Торонто Стар" писав 
про концерт під заголов-
ком: „Оркестра в найкра-
щих руках!". Концерт зас-
луговує на самостійну згад-
ку. 

В суботу, увечері ВІД-
бувся Конгресовий бенкет, 
де присутні привітали но-
вообрану голову СФУЖО, 
інж. Лідію Бурачинську. 
Д-р Маруся Бек з Детрой-
ту в промові підкреслила 
важливість ролі жінки в 
громадській праці і конеч-
ність більшої КІЛЬКОСТІ! 
жінок на чільних постах у 
громадських та професій-
них установах. Вікторія 
Масник — сопрано, моло-
да студентка співу, прик-
расила бенкет низкою пі-
сень Лесі Українки „Мело-
дії", муз. Гайдамаки, та 
„Солов'їним романсом" 
Кос-Анатольського. Вече-
ром провадила Олександра 
Ковальська. 

В неділю, по обіді, від-
булося святкове зикриття 
3-го Світового Конгресу з 
резолюціями та плянами 
на майбутнє. 70 представ-
ниць 20-ох крайових opra– 
нізацій з 11-ох вільних дер-
жав і понад 400 гостей 
присутніх на 3-му Світово-
му Конгресі спільно зас-
відчили бажання конструк-
тивної праці для кращого 
завтра нашого народу. 3-ій 
Світовий Конгрес зі своїми 
мистецькими імпрезами 
був найбільшою культур-
ною подією української 
громади поза межами Ук-
раїни в 1977 році. 

Оксана Бризгун-Соко лик 

ських порад для людей у 
старшому віці, щоб вони 
могли затримати якнай-
довше своє здоров'я, доб-
ре самопочуття і мали 
справді довгу, погідну ста-
рість. 

З черги суд. Микола 
Шпитко обговорював усі 
роди суспільної опіки над 
старшими людьми і давав 
поради, як про таку опіку 
старатися і з неї користа-
ти. 

Після покінчення програ 
ми вечора,голова Клюбу і 
прнявні гості подякували 
за відомості так потрібні 
кожній людині. 

Крайознавча доповідь 
про Еспанію з показом 

прозірок і 

Літературно — Мисте-
цький Клюб і 64-ий Відділ 
Союзу Українок Америки 
спільно влаштували п'ят-
ннцевий вечір 20-го травня 
ц. p., на якому п—ні Хрн-
стина Навроцька дуже ці-
каво розказувала про Ecna– 
нію з поясненнями чітких, 
кольорових прозірок, що 
світліш на місці Юрій Нав-
роцький. 

На вступі своєї доповіді, 
п-ні Навроцька розповіла 
про свої враження про те, 
що бачила у цій країні, 
зокрема про велику чнсто-
ту на вулицях міст, а також 
що немає там цієї дошкуль-
иоі нахабиости прошаків і 
вуличних торговців у про-
тнлежності до Італії. Всю-
дн чистота, спокій і прияз-
не відношення до чужин-
ців. 

Столиця краю, місто 
Мадрід, що мас до чотн-
рьох мільйонів мешканців є 
велике і гарне з своїми 
старинними королівськими 
палатами, церквами, мана-
стирями, багатими музея-
мн; всюди водограї, квіт-
ники та всілякі прикраси. 
Кімнати королівської пала-
ти незрівняної мистецької 
краси, чудово розмальова-
ні стелі, стіни вкриті ста-
ринними гобелінами, у ко-
жній залі висять жирандолі 
іншої мистецької форми і 
великої краси. Очі г ляд аса 
захоплюють прекрасні ки-
лнми на стінах, деякі вико-
нані в Китаї; у кожній залі 
годинники майстерно внко-
нані в обрамуванні цінних 
металів, а їх в палаті понад 
400 штук. Прекрасна коро-
лівська їдальня на 140 нак-
рить з дуже гарними стін-
ними канделябрами, вели-
ка бібліотека, багато му-
зейних предметів, різьби, 
гобеліни, збірка старинних 
монет, порцелянова заля і 
багато предметів незрівня-
ної краси і мистецтва. Бу-
ло багато світлин з коро-
лівської палати Ескоріяль, 
неподалеку Мадріду з ба-
зи лі кою, що поміщає у 
своїх підземних сховищах 
домовини померлих коро-
лів та їх нащадків родів 
Бурбонів і Габсбургів, з 
високомистецькими над-
гробниками, різьбленими в 
білому мармурі. Тут неда-
леко знаходиться „долина 
смерти", тобто великий 
цвинтар, де поховано воя-
ків обидвох ворожих табо-
рів під час громадянської І 
війни. Цю долину смерти 
велів збудувати покійний 
генерал Франсіско Франко, 
з високим хрестом і бази-
лікою, що її виконували в 
скелі. 

З черги висвітлено про-
' зірки з Міста Толедо, що 
побудоване з сірого камс-
ню, де немає ніякої зелені, 
зате дуже гарна в готиць-
кому стилі побудована ка-
тедра з чудовими різьбами 
з життя Ісуса Христа, мо-
заїкамн і мальовидами 
славного Ель Греко, що 
прожив у тому місті 36 
років і залишив там свою 
мистецьку спадщину. Були 
прозірки з Альказару, зна-
ної твердині з часів завзя-
тих боїв під час громадян-
ської війни. Тепер його 
відбудовують. Опісля з 
міста Севіллі, де до сьогод-
ні залишились залишки да-
вніх рисмьких мурів, де-
кілька світлин з боротьби 
тореадора з биком, з міста 
Гренади, де залишились ще 
залишки прекрасного бу-
дівннцтва в мавритансько-
му стилі, а в підземеллях 
катедри зберігаються до-
мовини відомої королівсь-
кої пари Ізабеллі і Ферди-
нанда та їх нащадків. Були 
світлини з міста Маляга і 
Тремоліно, вкінці з поїздки 
пароплавом на африкансь-
кий бік через Середземне 
море до міста Тангер в 
Марокко, звідкіля npocm– 

Концерт українсько! симфонічно! 
музики в Торонто 

Дня 27-го травня о год. 
8:13 в університетській за-
лі Конвокейшен Голл від-
бувся концерт української 
симфонічної музики. 

Того роду концетру в 
Торонто вже давно не бу-
ло, тож не диво, що наша 
громада на цю подію не-
терпеливо чекала. Концерт 
цікавий був під кожним ог-
лядом:спонзорований Сві-
товою Федерацією Укра-
Інських Жіночих Організа-
цій, і відбувся в часі 3-го 
Світового Конгресу СФУ-
ЖО в Торонто. Мав у про-
грамі твори виключно ук-
раїнських композиторів, 
деякі з них виконувані впер-
ше на Американському Ко-
нтиненті. І цей концерт був 
дебютом в Канаді дириген-
та Володимира Колесннка, 
недавнього диригента Ки-
Івського Академічного Те-
атру Опери і Балету УССР 
ім. Тараса Шевченка. Ок-
рім цього, гостем-соліст ом 
був найкращий скрипаль-
канадець Степан Старик, і 
грала Гамільтонська Фі-
лгармонічнаОркестра. 

Естетична програмка-
книжечка, на якій був сим-
вол 3-го Конгресу, жіноча 
головка в символічному 
вінку, інформувала двома 
мовами про твори в npor– 
рамі, композиторів та ви-
конавців. 

Програма концерту ук-
ладена за цікавим пляном: 
Сучасний композитор Ук-
раїни — Вадим Гомоляка, 
сучасний композитор Ка-
нади — Юрій Фіяла, укра-
Інська клясика Микола Ли-
сенко, і початки украІнсь-
кої симфонічної музики -
Михайло Калачевський. 
Програма почалася увер-
тюрою до опери ,,Тарас 
Бульба" — Лисенка-
Ревуцького, в інструмента-
ші Лятошинського.ф Вже з 
перших акордів та рішучо-
го ритму, що пориваючою 
силою захопив слухача, 
відчулося, що В. Колесник 
непересічний диригент. По-
одинокі групи оркестри 
звучали зрівноважено, під 
вправною рукою Колесни-
ка музикально і здисшт-
МйовайОГГероїчнісТб і дра-
матизм твору диригент ту 
редав переконливо, а коза-
цька пісня „Засвистали ко-
заченьки" прозвучала мо-
нументально. Цей перший 
твір в програмі своєю ди-
намікою і настроєм глибо-
ко зворушив слухача. 

Симфонічна поема 
„Карпатська легенда" Ва-
дима Гомоляки була нас-
тупною в програмі. Твір 
сучасного композитора Ук-
раїни, ученика Ревуцького, 
написаний в 1966 році. Ви-
конуваннй вперше на Аме-
риканському Континенті. 
Побудований на мелодиці 
фолкльору західноукра-
Інськнх земель з чудовими 
ніжно-ліричними МЄЛОДІЯ-
ми, та контрастуючими 
драматичними епізодами. 
Цікава інструментація, імі-
тація гуцульських народ-
них інструментів, (трембі-
та, под.) роблять цей твір 
ше оригіяальнишим. Ко 
лесянк передав романтич-
но-драматнчннй настрій 
твору так, що місцями 
здавалося, наче весь твір 
напружений, наелектризо-
ваний! Моменти відпруги 
робили враження боротьби 
сил з правдою і надією... 

Черговим, ,,найсучасні-
шим" твором у програмі 
був Концерт для скрипки і 
оркестри Юрія Фіяли, на-
писаний в 1973 році, на за-
мовлення Централі Комі-
тету Українців Канади, для 
Конгресу КУК в осені 1973 
року. Юрій Фіяла молодий, 
динамічний композитор, 
вміло використовує укра-
їнську мелодику В КОМПО-
зиціях із сучасною мовою, 
є першим українцем в Ка-
наді, що собі здобув ошн-
ку передового КОМПОЗИТО-
ра Канади. 

Концерт для скрипки і 
оркестри Фіяла присвятив 
Степанові Старикові. Ста-
рик, уродженець Торонто 
(1932), світової слави скрн-
паль українського поход-
ження, мас за собою дов-
гу професійну кар'єру. На 
рекомендацію диригента 
Сер Томаса Бічема, він 
стає наймолодшим кон-

гається чудовий вид на 
твердиню Гібральтар. 

Численна публіка рясни-
ми оплесками подякувала 
X. і Ю. Навроцьким за 
цікавий і милий вечір. 

Б. Б. 

цертмайстром Королівсь-
кої Філгармонічної Оркест-
ри в Лондоні, потім в 
Амстердамі, Чікаго і інших 
містах. Зі сольових висту-
пів знаний по ЕвропІ , 
Канаді, Америці та Япо-
ніі. Він грав концерт Юрія 
Фіяли як була його прем'є-
ра у Вінніпезі, він виступив 
цього вечора також із то-
ронтонською прем'єрою 
концерту. 

Уже в першій частині 
концерту, в якій мелодія 
розвивається в дві каденци, 
Старик доказав, що не 
даром його уважають най-
кращим скрипалем Кана-
ди. Чудові ліричні теми 
другої частини, що nepe– 
ходять в коломийковий 
ритм, полонили слухачів. 
Жвавий фінал, переплете-
ний повільними темами, зі 
швидким ритмом радісно-
го кінця, викликали бурю 
оплесків. Публіка, стоячи 
оплескувала Старика, та не 
хотіла Лого випустити зі 
сцени. 

По перерві оркестра ви-
конала „Українську сим-
фонію" Михайла Калачев-
ського, написану ще в 1876 
році в Ляйпцігу, де КОМПО-
зитор її сам вперше дири-
гував. Твір пролежав забу-
тим понад зО років, але 
треба було ще дальших 20 
років, щоб його видруку-
вали. Ця симфонія, яка є 
клясичним прикладом по-
чатків української симфо-
нічної музики, є тепер ду-
же популярною в Україні, і 
належить до репертуару 
майже всіх українських ор-
кестр. „Українська симфо-
нія" має 4 частини, і всі 
вони використовують ме-
лодй українського фол-
кльору. Перша частина, 
написана в „соната фор-
мі", починається мелодією 
„Віють вітри", яка чудово 
розвивається на тлі другої 
контрастуючої теми. Грай-
ливо-кокетлива 2-га части-
на, побудована на мелодії 
пісні „Дівча в сінях стоя-
ло , прозвучала з такою 
легкістю і усмішкою, що 
кращої інтерпретації собі 
тяжко уявити! В 3-ій час-
тині ліричні мотиви пісні , 
„Побратався сокіл з СИЗО- І 
крилим птахом" доходить 
до сильних драматичних 
епізодів, закінчується гли-
боким смутком. 4-та час-
тина, повна радости та 
танцювальної стихії, проз-
вучала так сердечно, що 
захопила слухачів. Публіка 
встала з крісел, та щиро 
дякувала диригентові і всім 
виконавцям за такий чудо-
вий концерт. 

По концерті відбулася 
зустріч делегаток 3-го Сві-
тового Конгресу, преД' 
ставників українського та 
канаьського громадянства, 
представників преси та ор-
кестри з Колесником та 
Стариком. В теплій та ра-
дісній атмосфері затрима-
лися гості до пізньої ГОДИ-
ни. 

Дня 30-го травня Торон-
то Стар помістив критику 
під наголовком „Оркестра 
в найкращих руках!" Ре-
цензент відмітив, що ВЄЛИ-
кий музичний досвід Ко-
лесника, його вимоги дос-
коналого виконання кож-
ної нотки, електризуючий 
стиль та динаміка створи-
ли захоплюючу музику... 

Цього ж дня 30-го трав-
ня „Гемілтон Спектейтор" 
також помістив критику, 
пишучи багато про Колес-
ника та 3-ій Світовий Кон-
грес СФУЖО. Про перший 
виступ Колесннка в Канаді 
він написав:...,,під час ці-
лого концерту його (Колес-
ника) рухи віддзеркалюва-
ли енергію і емоції кожного 
твору, і у висліді оркестра 
була змушена виконувати 
твори на рівні вимог дири-
гента..." 

Симфонічний концерт 
під вмілим диригуванням 
Володимира Колесннка 
був тріюмфом української 
симфонічної музики міста 
Торонто і Світового Кон-
гресу. 

Оксана Бризгун-Соколик 

ишшішштішнпшгоаніншпнппппі 
Мілана Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-брон-
зовій обгортці із золотими 
буквами. 652 сторінки Гз фо-
тографічиою документацією. 

Ціна 15.00 долярів. 
SVOBOOA 

SO Montgomery Street 
Jersey City, HJ. 07SM 

Мешканців стеЯту Ню Джерчі зо 
бов'яіус 59В стейтоеого податку. 

НОВИНИ З ГАРВАРДУ 
0 Недавно відбулись тут 

дві наукові конференції: од-
на при кінці травня — це 
триденні сесії Постійної 
Конференції Українських 
Студій (ПКУС) для розгля-
ду процесу русифікації в 
Україні; друга — на початку 
червня, влаштована Україн-
ським Науковим 1нститу-
тоьі (УНІГУ) і Гарвард-
ською Богословською Шко-
лою, для розгляду історії 
української Церкви й релі-
гіЙного життя в Україні, з 
участю трьох десятків нау-
ковців-спеціялістів тієї ДІ-
лянки. Слухачів було від 50-
ти до 500 осіб. 

При кінці минулого року 
відбулась конференція для 
розгляду історії українсько-
го поселення в Америці. 

Досі відбулось в Гарвард-
ському університеті 7 нау-
кових конференцій, на яких 
обговорювалось, у висліді 
наукових досліджень, укра-
їнську проблематику і дві 
зустрічі ПКУС-у. 

0 Понад 130 студентів 
зареєструвалось на курси 
україністики Гарвардської 
Літньої Школи. Зроблено 
дбайливу підготову, щоб 
учасники могли якнайкра-
ще використати їхній одно-
місячний побут в Гарварді. 
Сімох викладачів, двоє біб-
ліотекарів, персонал УНІГУ 
й адміністраційні чинники 
школи є до диспозиції сту-
дентів. Крім навчальних 
занять влаштовується та-
кож доповіді, панелі, пока-
зи фільмів, висвітлювання 
прозірок, прогулянки, cnop– 
тові ігри, вечірки й забаву. 

8 історії Гарвардської 
Літньої Школи не було ще 
випадку, щоб таке велике 
число студентів ЗГОЛОСН-
лось на курси однієї спец-
іяльної ділянки. Україно-
знавство створило небулий 
прецедент. 

9 Вже появилось друком 
перше число престижевого 
англомовного квартальни-
ка - „Гарвард Юкренієн 
Стадіє". В склад 29 особової 
редакційної колегії входять 
вчені світової слави. Жур-
нал є публікацією УНІГУ і 
служить як міжнародний 
форум для досліду й студій 
основних ділянок україно-
знавства. 

'0 Недавнє чисЛо „Рецен-
зіГ, зокрема багатосторін-
ковий огляд стану історич-
ноі науки в сучасній Україні 
при рецензуванні совєтсько-
го випуску „Історичні дже-
рела та їх використання" 
викликало широке зацікав-
ления в науковому світі. Цю 
статтю проф. О. Пріцака 
переклав з англійської на 
українську мову Роман 
Волчук, член ГЕФКУ,ітой 
український текст був на-
друкований у „Свободі". 

0 В 1975;76 річнику „Мі-
нітс" подано протоколи з 31 
сесій Семінара Українських 
Студій. Досі відбулось та-
ких сесій 157 з 189 наукови-
мн доповідями. Спеціяль-
ний семінар для розгляду 
літописів Київської Руси 
відбув 26 засідань. 

0 У весняному семестрі 
курсу про неросійські націо-
нальності СССР, що його 
подавав д-р Любомнр Гай-
да, брало участь понад 40 
студентів. 

0 В університетському 
каталозі надруковано на 
двох сторінках інформації 
про українські студії в Гар-
варді. Подано там склад 
постійного комітету, вказу-
ється на функції УНІГУ, 
інформується про курси й 
семінари. Крім того в тому 
ж каталозі є докладні інфор-
мації про чотири курси ук-
раїиського мовознавства, 
два курси української літе-
ратурн і три курси історії 

' Про семінари й всі Інші 
події в УНІГУ постійно 
інформує щоденник „Гар-
вард Юнівсрсіті Газет". 

0 В каталозі про міжна-
родні центри в університеті 
є теж опис діяльности 
УНІГУ, як і в численних 
інших адміністраційних ви-
пусках є нотатки про укра-
їнські СТУДІЇ 

0 При кінці минулого ро-
ку візитуючий комітет для 
українських студій в Гар-
варді перевів контрольні 
засідання. До тринадцяти-
членного комітету, що його 
очолює Джозеф В. Альсоп, 
відомий журналіст, із укра-
їнців належать: Владики — 
Митрополити Мстислав і 
Максим, професори Шеве-
льов і Луцький, Ольга Ду-
жа, Й. Лисогір, головний 
предсідник УНСоюзу. На 
місце проф. 3. Бжезіньско-
го, який мусів зрезигнувати 
з членства з уваги на його 
нове становище в федерал ь-
ному уряді запрошено В.Н. 
Ротщілда. Лише важливіші 
центри й осередки певних 
дисциплін мають в системі 
університету візитуючі КО-
мітети, ГОЛОВИ ЯКИХ ВХО-
дять в Надзірну Раду Гар-
варду. 

4 Президент Гарвард-
ськоґо університету знову, 
вислав Валентинові Mopo– 
зові запрошення на пост 
наукового співробітника 
УНІГУ. Той „визов" злад-
жено згідно зі всіми ДИВО-
вижними й шикануючими 
вимогами уряду СССР. Ди-
ректор Інституту поробив 
також й інші заходи в тій 
справі. 

0 Цими днями рідня пок. 
Б. Кравцева передасть до 
Гарварду прсцінну бібліо-
теку Покійного. 

„Друге весілля'9 в Ґрейт Неку 
У четвер, 16-го червня, в 

елегантному ресторані 
,,Леонард" у Грейт Неку 
відбулася цікава і ,,між-
народна" імпреза, ,,друге 
весілля" о. Кіндрата Дя-
чука з Надією Пальчук, 
,.Міжнародна" ця подія 
тим, що молодий о. КІНД-
рат із Бабілону (Н. Й.), а 
дружина його з канадсько-
го міста Торонто. В Торон-
то ще кілька місяців тому 
була весільна їх гостина, 
але ж тепер п-во Дячуки 
(старші) повторили її ще-
раз — для їх великої амери-
канської родини й числен-
них приятелів. 

Батько о. Кіндрата -
відомий український адво-
кат у Ню Йорку (АсторіІ). 
Взагалі це було, сказати б, 
,.адвокатське" весілля, при 
самому моєму столику си-
діло аж чотирьох українсь-
ких американських адвока-
тів. Молода пані Надія -
також унука колишнього 
адвоката в Україні, сл. п. 
Михайла Дозорського, 
який загинув у гітлерівсь-
кому концтаборі Бухен-
вальді, як закладник за бо-
йові дії УПА. 

Родина п-ва Дячуків має 
чимало приятелів серед т. 
зв. „старої еміграції", дар-
ма що велика більшість з 
них ніколи Ім і грантами не 
були й народилися в Аме-
риці, деякі вже в третьому 
поколінні. Але всі вони ніяк 
не затратили національної 
ідентичності! й прив'язан-
ня до невиданої Рідної Зем-
лі, а деякі з них відіграва-
ли, чи й далі відіграють 
видатну ролю в укра!нсь-
кому громадському житті. 
І так ми бачили на цьому 
весіллі головного предсід-
ника УНСоюзу Йосипа Ли-
хігора, колишнього заступ 
ника головного предсідни-
ка адвоката Пізнака, ко-

лншнього голову 204-го 
Відділу УНС адвоката Гав-
рилюка, всіх із дружинами, 
далі правного дорадника 
УККА адвоката Робертса 
й багатьох інших. 

І хоча вигляд і мова 
великої більшости гостей 
були виразно американсь-
кі, то вистачило погляну-
ти, з яким запалом вони 
співали ,,Многая літа" й 
танцювали ,,коломийку", 
щоб бачити, що традиція 
рідної землі в них ніяк не 
перевелася. 
' Були в залі й деякі 
представники ,, нової" 
еміграції, здебільша з ро-
дини молодої дружини. З 
Торонто приїхала її мати, 
чарівна й молода Ірина 
Пальчук, яку всі приймали 
з першого погляду за cecr– 
ру молодої Націнки. Було 
й чимало не-украінців, зо-
крема колишніх товаришів 
з педагогічної праці о. Кін-
драта ще заки він висвя-
тився. Між іншим, духов-
ие свячення отримав о. 
Кіндрат недавно з рук са-
мого первоієрарха УКЦер-
кви, патріярха й кардинала 
Йосифа. 

Ролю весільного crapoc– 
ти виконував із великим 
розмахом і гумором адво-
кат Пізнак. Не зважаючи 
на ,,мішаний" склад ве-
сільних гостей, настрій був 
на диво сердечний і веселий. 
Всі українські гості відчува-
ли інстинктивно радість із 
цієї — нині вийнятково!, а 
колись такої звичайно! по-
дії, закладання нової укра-
Інсько! католицько! свяще-
ничої сім'ї. 

О. Кіндрат у майбут-
ньому працюватиме в То-
ронтонській єпархії УКЦ, в 
парафії, яка лежить близь-
ко американського кордо-
ну. 

П-р 
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Успіхи Школи Кобзарського 
Мистецтва в Ню Йорку 

Кобзарського Мистецтва 
о. Сергія Пастухова. 

Що це за інструмент — 
бандура? Кобза? 

Недармо наш геній Та-
рас Шевченко назвав збірку 
своїх чудових віршів „Коб-
зар". Кобза,-бандура мас 
свій вигляд, музикальність, 
милозвучність. У минулих 
сторіччях, коли Україна 
боролася з ворогами за її 
свободу і державність, — 
кобзарі брали участь в ко-
зацьких та гайдамацьких 
походах. Вони оспівували 
бої за Волю та украІнсь-
ких героїв. Тим то вони 
були переслідувані ворога-
ми й карані смертю. В 1935 
році большевики скликали 
500 бандуристів буцім то 
на концерт і всіх їх там 
розстріляли. Про цю по-
дію драматично розпові-
дав у Ню Йорку Леонід 
Плюш. Він сказав: ,,Ці 
кобзарі — це дух України, 
це народ, це співці правди-
вої слави козацької. 

Одначе, росте нове по-
коління, яке перейняло МИ-
стецтво гри на бандурі і 
передає його з-роду-в-рід. 
Інструмент „кобза" була 
простіша від бандури і 
мала менше струн. Гово-
рено, шо її перенято від 
половців і татарів. Інстру-
мент „бандуру" виводять 
від старииної Фригії, най-
більш культурної країни 
тодішньої західньої малої 
Азії. На протязі багатьох 
віків вона пройшла великі 
зміни в будові інструмен-
ту і кількості струш 

Назва „бандура" пов-
торясться раз-у-раз у на-
родних піснях. Музики чу-
жої національности захоп-
люються не так екзотикою 
вигляду інструменту - але 
її милозвучністю. 

Американська преса ду-
,ке прихильно оцінює, ше 
недавно, зовсім незнану 
для неї музику і інструмент 

Вернім, одначе, до Шко-
ли . Кобзарського - Мистец-
тва і закінчення шкільного 
року, яке відбулося в плас-
товій домівці 15-го червня 
ц.р. 

Програму відкрила п-ні 
Галина Сміндак всім нам 
відома діячка на зовніш-
ньому відтинку громадсь-
кої діяльности. Вона поп-
росила провести молитву 
о. Шевчука з церкви св. 
Юра. Відтак представила 
представників різних opra– 
нізацій Ню Йорку і гостей; 
представника стейтового 
відділу мистецтва В, Kop– 
теза, дистриктового дирек-
тора міста Ню Йорку, та 
п-ну Христину Овад з стей-
тового відділу освіти в Ол-
бані. 

Програму почала трійка 
бандуристів — інструкто-
рів цієї школи, а саме: 
Ярослав Саленко, Марко 
Івасиків та Ліда Чорна, 
виконуючи українську шу-
мку Прісовського, арр. К. 
Місевича. Ці самі банду-
ристи, в дальшому ході 
програми зробили усім нес-
подіванку, загравши ,,Ca– 
унд оф Сайленс", яку впер-
ше аранжував на бандуру 
Ярослав Саленко. Другою 
несподіванкою, поза npor– 
рамою, був виступ братів 
Лехіцьких, Володимира і 
Івася, які виконали свою 
власну композицію. 

Про головні осяги Шко-
ли говорив визначний гро-
мадський діяч Богдан Ка-
рась. Він зокрема зупннив-
ся над зростом цієї кобзар-
ської родини за останній 
рік. Постало три нові від-
діли: в Бруклині, де опіку-
ном є він сам, а навчання 
відбувається під керівниц-
твом його сина Івася та 
п-нн Линди Ларсон. 

У Джерзі Ситі постала 
замітка група, шо її зорга-
нізував п. Бойко. Ця група 
має найбільш вигідні умо-
вини навчання, завдячуючи 
п. Біликові, голові Укра-
Інського Народного Дому. 
І на кінець відділ в Босто-
ні, який підготовляє най-
старша доня о. Сергія Кін-

дзєравого-Пастухова, п-
на Оля. 

Нарешті почалася влас-
тива програма. На естраді 
засіло з бандурами коло ЗО 
дівчат та хлопців у народ-
НИХ СТРОЯХ. ПерШОЮ ТОЧ-
кою була „Туга" - пісня 
без слів, арр. о. Сергія 
Кіндзєравого - Пастухова. 
Далі слідували: ,,В кінці 
греблі", ,,Ішов Козак", 
„Розлилися круті беріжеч-
ки". 

Серед програми, кілька 
слів по-англійськи, на залі 
було з десяток не-українців 
KJHM названих раніше, а 
саме Марта Нельсон - ди-
ректор Еспанського Музич-
ного Інституту, ГОЛОВНИЙ 
інженер нуклеарної ко. Р. 
Орт та інші, р. архипрес-
вітер Сергій Кіндзєравия-
Пастухів. Він підкреслив, 
шо школа будується на ідеї 
систематичної джерельної 
підготови бандуристів зад-
ля сольової гри. Ансамблс-
вий підхід учні продемон-
стрували, граючи на чоти-
ри бандури кілька інстру-
ментальних речей з ужи-
ванням найскладніших зра-
зків технічної вправности. 
Заграли вони найпростіші 
популярні пісні: „Ой, під 
гаєм, гаєм", „Дощик" та 
„Парубоцький танок" му-
зика і гарм о. Сергія Кінд-
зєравого-Пастухова, які 
зробили на присутніх коло-
сальне враження багатст-
вом технічних прийомів 
звукової кольористики, як 
рівнож шириною технічної 
вправности. 

Поруч з нормальною 
працею в школі, бандурис-
ти в минулому році брали 
участь у 15 імпрезах. Ось 
деякі з головніших: кон-
церт для жінок диплома-
тів ОН; дев'ятдесят жінок 
з 33-ох різних країн світу 
взяли участь. Виконання 
українських композицій на 
бандурі одушевляло гос-
тей. 7-го червня пресова 
конференція для радіо, те-
лебачення і преси. Програ-
мою керував Беррі Фарбер. 
Двічі було на телевізії. 3-го 
липня „Байсентеніял repi– 
тедж в Рокфеллер центр". 
Бандуристи виступали із 
відомою оперною СОЛІСТ-
кою Галиною Андреадіс. 
Найбільшою атракцією бу-
ла участь бандуристів 4-го 
липня в параді на бандур-
ному возі, репрезентуючи 
нескорену Україну. Банду-
ристи були в чудових на-
родних строях, а з ними 
наша телевізійна зірка Ла-
риса Лисняк, яка заловіда-
ла англійською мовою: 
„Українці віддають свій 
поклін Америці у 200-ліття 
її існування, - горді з того 
і вдячні, шо найшли приту-
лок в такій прекрасній, сво-
бідній країні". Сім мільйо-
нів глядачів приглядалось 
цій найбільшій параді в 
історії Америки. Живими 
квітами засипували банду-
ристів. 

Довідались ми також, 
що школа вже четвертий 
рік видає „Кобзарський 
Листок". Це не бюлетень! 
Для того вони мають обіж-
ники. 

На славу школи має по-
явнтись внедовзі підручник 
науки гри на бандурі, який 
появиться у двох мовах з 
-під пера їх музичного ди-
ректора о. протопресвіте-
ра Сергія Кіндзєравогс 
Пастухова. 

Закінчилася імпреза піс-
ля молитви о. прот. І. 
Ткачука перекускою і кок-
тейлем, злагодженим ма-
терями бандуристів. І тоді 
була можливість вислови-
ти свої і почути чужі дум-
ки. Всі були захоплені ус-
піхами дітей і цілою npa– 
цею особливої, безпара-
лельної незвичайної шко-
лн. 

Маршуючи землями У к-
раїни в р. 1919 в бою з 
большевиками я стрінув по 
ДОРОЗІ ВСЯЯКИЙ ВІДДІЛ КІН' 
йоти зі списами,як їхав спі-

Небуденна урочистість 
День 18-го червня ц. р. 

перейде до історії громад-
ського життя українського 
Ню Гейвену як визначна 
подія, що залишиться до-
казом їх всеобіймаючої со-
лідарности і нспроминаю-
чої живучостн. 

„Рідна Школа" святку-
вала свій 25-річннй ювілей 
урочисто при чисельній 
участі місцевих громадян і 
запрошених гостей, шо 
прийшли звеличати ці ро-
ковини. 

Ювілейний комітет під 
головуванням д—ра Оме-
ляна Лодинського внв'я-
зався із своїх завдань зна-
менитй, він обіймав най-
більш активні одиниці нкь 
гейвенської громади, що не 
жаліли ані часу, здоров'я, 
енергії та посвяти, щоб цей 
ювілей випав яхнаивели-
чавіше. 

До дня святкувань п ро-
роблено заздалегідь по-
важяу роботу, а саме ро-
зіслано понад чотириста 
запрошень, що їх гарно вн-
конав Юрко Лодинський, 
який також по-мистецьки 
виконав всі квитки вступу, 
а Надя Лодннська допиль-
нувала, щоб вони були 
впору надруковані. При 
розсилці запрошень пра-
цювали Михайло Гусак, 
Орися, Марків, Йосиф Ях-
ницький, Мирослав Бори-
сюк, Василь Добчанськнй. 

До цього часу видано 
також Ювілейну книжечку, 
що в чепурному виді дала 
показ усіх важливих мо-
ментів життя школи, nepe– 
давши свою початкову іс-
торію, усіх вибраних комі-
тетів, списки учнів та мату-
ристів, а найважливіше за-
повнюючи сторінки прнві-
тамн многих прихильників 
й симпатнків. Фонди на 
видання книжечки придба-
но зі заподаних в ній ого-
лошень, що їх зосередив у 
своїх руках енергійний Йо-
сиф Яхницький, разом із 
Евгеном Козюпою, Ори-
сею Марків, Франком Сту-
баном, що дало суму по-
над 1.200 дол. Саму кни-
жечку зредагував М. Бо-
рисюк, учитель украІно-
знавства, постаравшись 
дати їй символічне значін-
ня, яке оприділювало її 
історичну вартість та доку-
ментальну важливість. 

Церковна заля на час 
вщерть заповнилась гість-
ми, й О. Лодинський, від-
криваючи бенкет, привітав 
всіх присутніх, на вступі, 
підкреслюючи незаперечну 
правду, що громада без 
„Рідної Школи" - це так, 
як „хата без підвалин", 
тому й гордий він за всіх, 
що зуміли втримати нашу 
школу, що дала нашим 
дітям всі настанови релі-
гійного і національного ду-
ха. Передавши проваджен-
ня бенкету д-рові Іванові 
Кизихові, що попросив о. 
Мирослава Мищишина, па-
роха й опікуна школи, пе-
ревести молитву, всі засіли 
до святочної трапези серед 
поважного настрою й при-
ємної гутірки. 

Д-р 1. Кизик після 
вступного слова, предста-
вив гостей президіяльного 
стола, і з черги впровадив 
головного бесідника бенке-
ту д-ра Мирослава Бори-
сюка, що навчає в тій 
школі понад 20 літ. Його 
промова зілюструвала іс-
торію школи, працю учи-
телів, комітету, а зокрема 
батьків. „Рідна Школа" -
говорив бесідник — дала 
нашим дітям багато! Вона 
навчила їх знати батька і 
матір, молитися, визнава-

ваючн прн звуках кількох 
бандур: „Гей на горі Доро-
шенко, — веде військо 
своє, військо запоріжське 
- хорошенько!" Враження 
незабутнє! Це був великий 
відділ рідної, бойової кін-
ноти. 

А як не згадати при тій 
нагоді відкриття пам'ятии-
ка Т. Шевченка у Вашінгто-
ні, шо його відслонив кол. 
през. ЗСА Двайт Айзен-
гавер. На пам'ятнику був 
вирізьблений напис: „Коли 
ж діждемось Вашінгтона із 
новим і праведним закон 
ном? — А діждемось таки 
колись". На перед і грома-
ди, у народних строях, ба-
гатих жупанах бандуристи 
співали пісні Т. Шевченка 
та історичні думи. Це був 
імпозантний вигляд. Bep– 
таючи домів, ми дякували 
батькам дітвори, її вчите-
лям за науку у плеканні 
історичної традиції, ти її 
адміністраторові М. Д. 
Чорному. 

Ярослав Грямня 

ти свого Бога, навчила їх 
співати, творити власні ду-
ми, виводити рідні танці, 
вбиратися в народну ношу, 
твердо втримувати свої 
звичаї і традиції, організу-
ватися для Оборони влас-
иого імени, демонструвати 
свою національні окреміш-
ність серед чужого, не раз 
несвідомого або ворожого 
нам загалу, а надівсе здо-
бувати першенство у всіх 
ділянках інтелектуального, 
культурного і політичного 
життя своєї прибраної дер-
жави. Україна для неї не 
залишилася далекою або 
недосяжною мрією, вона 
живе й росте у їх серцях, у 
їх думках, у їх ділах! Роб-
лячи підсумки нашої праці, 
ми з гордістю можемо 
сказати, шо ми наш обов'я-
зок сповнили, в переконан-
ні, що „раз добром налите 
серце ввік не прохолоне", 
що тільки сильні вірою в 
Бога й в наше призначен-
ня України, ми збережемо 
нашу українську ідеятнч-
ність в ЗСА". 

Відтак, представлено 
гостей, представників міс-
цевих організацій, між яки-
ми були д-р Михайло Сні-
гурович з дружиною, ГОЛО-
ва місцевого УККА, проф. 
Іван Телюк з дружиною, 
від Союзових Організацій, 
Василь Добчанськнй від 
Відділів УНС, Мнрон Дми-
треяко від Св. Імени, Ма-
рія Музика від Сестриц-
тва, Віра Гусак, Маріянна 
Міковська, Слава Яхниць-
ка від Союзів Українок, 
поручник Корнель Kpexo– 
вецький від Днвізійників, 
Данило Горбатий від Цер-
ковного комітету, дирех-
тор Евстахія Матвієнко від 
Управи „Рідної Школи", 
складаючи подяку всім 
батькам за їхню жертвенну 
допомогу у провадженні 
школи. 

Промовляли від „Рідної 
Школи" із Гартфорду, інж. 
Александер Пришляк, зак-
ликаючи до одностайної 
консолідації сил на полі 
рідного шкільництва, Ва-
енль Добчанськнй від всьо-
го нюгейвенського грома-
дяиства, його дочка Хрис-
тина Мельник від матурис-
тів, перелічивши імена всіх 
присутніх на залі, із числа 
вісімдесят один прибуло 
майже половина. Наступи-
ло відчитання привітів від 
д-ра Едварда Жарського, 
голови „Шкільної Ради" 
УККА, від оо. Івана Tep– 
лецького, Емілія Іската, 
колишніх інструкторів ре-
лігії, від проф. Романа 
Романишнна із Стемфор-
ду, від інж. Мирона Стасі-
ва, голови УККА в Брід-
жпорті, від д-ра Василя 
Луціва, редактора „Життя 
і Школа", колишнього учн-
теля в цій школі, від Люд-
мили Матвіснко, Венгльов-
ської із Маямі, алюмна 
школи, від Ольги Горечко-
Левицької, від Марка Пр-
няка, із Туреччини, кол. 
учителя, від Олега Куль-
чицького, ЩО ПОКІНЧИВ ЛІ-
карські студії в Німеччині, 
матуриста нашої школи. 

У мистецькій частиш, 
заповідачем якої була Ніна 
Сметанюк, виступили діти 
школи із „Китицею кві-
тів", що їх підготовила Е. 
Матіієнко, а танців вивчи-
ла Т. Снігурович, дехляму-
вали Христя Висовська: 
„Привіт Рідній Школі", та 
Марічха Марків: „Учися 
дитино". Найкращою му-
зичною точкою був виступ 
Зюні Козюпи-Дікман, при 
фортепіяновім супроводі її 
сестри Люби, обидві ма-
туристки, які заспівали: 
„На білу гречку впали ро-
си" та о. М. Шашкевнча 
„Веснівку". Тріо Стубанів, 
у складі: Стефан — кадет 
Вест Пойнту, Сузан і Лі-
дія відіграли на бандурах 
в'язанку народних пісень. 
Бурю оплесків здобула собі 
старша група „Веселки", 
що відтанцювала з вервою 
три народні танці, в яких 
подив викликали Стефан 
Посполита, Андрій Кизик, 
Маруся Яхницька, Марта 
Гусак, Оля Олещук та інші, 
коли вихром пролітали по 
сцені перед очима гляда-
чів. 

Вкінці роздано Про-
пам'ятні Грамоти п'ятде-
сят особам за їхню працю 
для добра школи, на закін-
чення промовив колишній 
парох церкви о. митрат 
Антін Борса, який був ос-
новннком парохіяльної 
школи, та закупив площу 
під нову церкву й школу, 
яку збудував о. Стефан 
Чомко, темі 
майри. Громада 
свого улюбленого пароха 

Благословення наріжного каменя 
під будову українського крайового 

собору у Вашінгтоні 

Владика Василь Лостен довершує благословення наріжного 
каменя під будову крайового собору у Вашінгтоні. 

22-го травня ц. р. був 
чудовий соняшний день. О 
год. 3-ій по полудні понад 
три сотки людей з Вашін-
гтону і околиці зібралось 
на триакровій площі (при 
Гервуд Рд. Пн. 3.), вкри-
тій зеленню, під блакит-
ним небом, щоби бути 
свідками і взяти участь у 
торжественному благосло-
венні та вкопаниі наріжно-
го каменя під будову Kpa– 
йового Собору Пресв. Ро-
дини у Вашінгтоні. Акт 
посвячення виконав Anoc– 
тольський Адміністратор 
Владика Василь Лостен у 
сослуженні о. д-ра митрата 
Василя Макуха, о. декана 
Петра' Мельничука, о. 
прот. Михайла Гринчиши-
на, ЧНІ, о. пароха Стефа-
на Шавля, та о. сотрудни-
ка Йосифа Д єни щука, ЧНІ. 
У співаному Богослуженні 
взяв участь весь зібраний 
нарід під проводом проф. 
Миколи Кормелюка і мг-
ра Богдана Скаскова. 

Після благословення на-
ріжного каменя відбулось 
церемоніяльне покладання 
його у землю. В цій цере-

рясними оплесками, а він із 
зворушенням запевнив їх 
всіх, що Ню Гейвен був 
йому все дорогим, таким 
залишиться на все життя. 
Закінчив бенкет 6лагода-
ренням, а о. М. Мишишин 
подякував усім щиро за 
участь, підкреслюючи, що 
тільки ,.в едності сила на-
роду", я про пю єдтсть 
треба нам всім молитися, й 
до неї змагати, саме тепер, 
коли наша школа вступає у 
нове 25-ліття. Коли тост-
маястер д-р І.Кизик корот-
кнм словом закінчив бен-
кет,на залі роздалися yxpa– 
Інські мелодії оркестри,,До 
ля”,й почалися танці. Про-
від бал ю перейняв тепер Во 
лодимир Лодинський,а всі 
пані комітетові подались 
до буфету, де верховодила 
Аня Гузан, щоб тортами, 
солодощами, стравами на-
годувати всіх охочих, де не-
заступимий ,,бартендер" 
Евген Козюпа гасив спрагу 
розбавлених гостей. 

Поза північ вся ювілей-
на громада безжурно за-
бавлялась, переплітаючи 
розмови спогадами, як це 
,.колись" було, як все пе-
рейпіло, й що надальше 
треба працювати, бо зав-
дання є велике, а ціль — 
для загального добра. 

Дня 7, 8, і 10-го червня 
відбулися матуральні іс-
пити, що їх із дуже добрим 
внелідом склали: Марта 
Гусак, Андрій Кизик, Лідія 
Стубан, отримавши диплеь 
мн, та нагороди у сумі 25 
дол. від УНС, 66-го і 106-го 
Відділів СУА, разом із цін-
ними книжками. Дня 12-го 
червня було закінчення 
шкільного року, на якому 
промовляв почесний ГОЛО-
ва Ювілейного комітету, 
проф. Василь Сивак, під-
креслюючи вагу навчання в 
„Рідній Школі", що при 
церкві гідно сповняє своє 

М. Бормсюк 

монії взяли участь трос-
тист парафії д-р Мирослав 
Сербин і голова Будівель-
ного комітету адв. Михай-
ло Варис, а відтак Владика 
Лостен, священики, вівтар 
ні дружиники і миряни 
покривали камінь землею. 

По євангелії о. парох 
Стефан І. Шавель привітав 
присутніх від парафії Прес-
вятої Родини та попроенх 
до слова Владику Лостена 
Владика у своїй проповід 
пригадав, що за десяті 
років святкуватимемо 100Х 
-ліття Хрищення Руси-Ук 
раїни, що князь Володимні 
Великий віддавав десятину 
своїх доходів на будову 
храмів Божих, а його син 
князь Ярослав Мудрий 
здвигнув величавий собор 
Св. Софи в Києві, та що 
наші гетьмани будували 
церкви по всій Україні. 
Наші предки молились, 
прославляли Бога. Владика 
закликав вірних йти сліда-
ми наших славних пред-
ків, бути жертвенними, мо-
литись, жити в любові і 
згоді...Сьогодні, КОЛИ ВО-
рог переслідує і нищить 
нашу Церкву на рідних 
землях в Україні, то у сто-
лиці вільної Америки ДОКО-
нується велике діло будови 
нового Божого храму. 
Протоігумен Українських 
Отців Редемптористів о. 
Михайло Гринчишин у сво-
єму слові підкреслив, шо 
українці Америки своїми 
пожертвами допомогли 
здвигнути пам'ятник на-
родному пророкові і генієві 
Тарасові Шенченкові в сто-
лиці цієї країни, та, що 
тепер є друга нагода вия-
вити жертвенність — ДОПО-
могти здвигнути церкву-
собор у Вашінгтоні на 
честь і прославлення Bce– 
могучого Бога. 

При нагоді благословея-
ня наріжного каменя Вла-
дика Лостен посвятив Ман-
дрівну Ікону Матері Божої 
Почаївської та поблагосло-
внв нею зібраний нарід. 
Цю ікону подарував нашій 
парафії Владика Ярослав 
Габро з Чікаго, де почитай 
ня до Мандрівної Ікони 
почалось 1972 року. Наші 
парафіяни приймають по 
черзі до своїх домів цю 
ікону та моляться за скріп-
лення наших родин, хрис-
тиянське життя в нашій 
парафії, за нашу церкву у 
вільному світі та много-
страдальну нашу церкву в 
поневоленій Україні. 

З нагоди благословення 
наріжного каменя відбувся 
того ж дня о год. 5:00 по 
полудні концерт з багатою 
мистецькою програмою, 
яка складалась з сольо-спі-
вів, інструментально-вока-
льних і танцювальних вис-
туїгів. Концерт розпочався 
привітальним словом 
проф. Миколи Кормелюка 

хоровим співом історич-
ноі думи про Почаївську 
Божу Матір „Ой, зійшла 
зоря" при акомпаньяменті 
бандур у виконанні Вашін-
гтонського Ансамблю Бан-
дуристів під проводом д-ра 
Ігоря Масника. Цей ал-
самбль у двох своїх частн-
нах виховав низку варод-
них пісень: ..Зелений гай", 

,,Ревуть стогнуть гори-
хвилі", „Нумо хлопці до 
зброї", „Мої ясени" і 
„Коломийку". Солістка 
Марійка Брездень-Сербнн, 
при фортепіяновому аком-
паняменті Ждани Кравшв-
Скальської відспівала 
„Владико неба і землі" 
Гуляка Артемовського, 
,,Любіть Україну" - Фо-
менка і народну пісню 
„Гаядзю". Миле враження 
на публіку зробив танцю-
вальний гуцульський ан-
самбль „Черемош" з Філя-
дельфії, який виконав ряд 
народних гуцульських тан-
ЦІВ. У ВеЛИКІЙ МІрІ МИС-
тецьку програму збагатив 
ансамбль „Намисто" під 
музичним керівництвом 
інж. Петра Круля. Цей аи-
самбль виконав три народ-
ні пісні: „Я піду в Далекі 
гори", „Чекання" г „Мої 
Іванки". Мабуть най мил і-
шою точкою концерту був 
виступ Юнацького Ансамб-
лю Бандуристів під керів-
ництвом д-ра Ігоря Масни-
ка. Сама вже поява наших 
молоденьких бандуристів-
співаків була дуже зворуш-
лива. Вони розпочали свій 
виступ народною піснею 
„ Де згода в сімействі". Ця 
пісня — як влучно підкрес-
лив у заключному слові 
проф. Кормелюк, була не-
мов лекцією для старшого 
громадянства до сімейної 
згоди в наших родинах, 
нашій громаді, нашому на-
роді. Крім цього вони вн-
конали пісню „Сонце ни-
зенько" та в'язанку народ-
них пісень. 

У мистецьку програму 
були включені дві короткі 
доповіді інформаційного 
характеру про хід пам'ят-
никової кампанії; доповідь 
по-українськи виголосив 
директор кампанії о. Йо-
сиф Денищук, ЧНІ, а по-
англійськи, голова кампа-
нії адв. Михайло Варис. 
Вони вказали на поступ, 
який зробила кампанія за 
півтора року: від 25 вибра-
них пам'ятників тоді (14-го 
лист. 1975 р.) на суму 
189,000.00 дол. і готівки 
10.100.00 дол. до 200 виб-
раних пам'ятників посьо-
годні (22-го травня, 1977 
р.) на суму 630,700:00 дол. і 
готівки 152,000.00 дол. Во-
ни закликали так парафіян, 
як і всіх українців Америки 

і Канади до щедрих по-
жертв, щоб до 1988 року 
могла бути завершена не 
лишень будова собору і 
парафіяльного приходства, 
але також, скали-печери 
Почаївської Богоматері та 
Пропам'ятного Хреста для 
відзначення 1000- ліття 
Хришення Руси-України. 
Отець Денищук звернув 
увагу на слова покійного 
митрополита св. п. Амбро-
зія Сенишина, ЧСВВ нали-
сані в листі з дня 26-го 
червня, 1975 р. з нагоди 
благословення нової пло-
ші: „Задум ваш великий і 
декому може видаватися 
важкий до здійснення. Та 
при взаємній співпраці і 
належному зрозумінні ва-
жливости таких історичних 
об'єктів у центрі вільного 
світу, в Вашінгтоні, не-
можливе, стане дійсністю і 
свідчитиме не лише про 
високу культуру українсь-
кого народу, але і про 
велику жертвенність на бо-
гоугодні цілі..." 

Концерт був однісю із 
кращих імпрез; різноманіт-
ністю та мистецьким рів-
нем програми він задо-
вольняв вибагливий смак 
української громади Ва-
шінгтону. Святковий ха-
рактер концерту доповня-
ло мистецьке оформлення 
сцени, в якому домінував 
золотий тризуб ВОЛОДИ-
мира Великого на тлі xpec– 
та в констеляції срібних 
американських зірок на 
темному блакиті — компо-
зишї інж. Т. Дячка. 

Члени Комітету переве-
дення свята працювали ду-
же справно, за шо нале-
житься їм особлива подя-
ка. 

Т.Д. 

Пожертви на бу-
дову Українського Крайо-
вого Собору Пресв. Роди-
ни в Вашінгтоні просимо 
пересилати на адресу: 

National Shrine of the 
Holy Family - Building 
Fund, 4817 Blagden Ave., 
N.W.,Washington, DC. 
Зворотною поштою ми 
Вам вишлемо посвідку для 
податкових цілей. Про-
пам'ятну книгу про буду-
чий собор та Пам'ятнико-
ву листу. 

Бенефіс для Плюща 
(О. Б.) - Філадельфія. 

—В неділю 12-го червня ц. 
р. в історичному дворі 
Уортон-Сінклер у ФІЛЯ-
дельфії відбувся бенефіс 
для Леоніда Плюща і його 
родини. Цю імпрезу влаш-
тував філадельфійський 
Відділ УВАНу. В програмі 
була доповідь д-ра Атана-
са Фіголя про діяльність Л. 
Плюща на користь вселюд-
ських прав і незалежности 
України. 

Прелегент, який знає Л. 
Плюша особисто, прига-
дав слухачам про жахливі 
терпіння Плюща в COBCT– 
ському Союзі і про його нс-
зламну волю, що дозволи-
ла йому їх пережити. При-
сутні довідалися про низку 
важливих акцій, в яких 
брав участь Плющ вже на 
еміграції, усі вони були в 
ім'я людської свободи і 
гідности людини, а багато 
переводились в ім'я неза-
лежности і суверенности 
України та інших понево-
лених народів. 

Бенефіс пройшов з вели-
ким успіхом. Приблизно 60 
гостей склало на цьому ж 
вечорі на фонд Плюща при 
ЗУАДК-у біля 2000 дол. 
(Европейський Відділ ЗУ-
АДК-у перебрав на себе 
зебезпечения будучности 
родини Плюша). У діловій 
і цікавій дискусії гості ви-
несли домагання, щоб від-
крити конта фонду Л. 
Плюща прн Українському 
Банку і „Самопомочі" у 
Філадельфії. Це для того, 
щоб дати змогу цим учас-
никам, які не мали при собі 
чеків і тим громадянам, які 
не мали змоги прибути на 

Ч ^ М ^ М ^ ^ ^ ^ К ^ ^ М ^ І і 

бенефіс, або прямо не зна-
ли про нього, скласти свої 
датки пізніше. Такі конта 
відкрито: У банку Ukrainian 
Savings and Loan Associa– 
tion, 1321-23 West Lindlay 
Av., Philadelphia, Pa. 19141 
- число конта: 5669. При 
Кредитівці „Самопоміч" -
Ukrainian Selfreliance 
Federal Credit Union, 4814 
N. Broad St., Philadelphia, 
Pa. 19141 — число конта: 
4144. 

Усіх, що бажають при-
чинитися до гідного забез-
печення будучности нашо-
му великому борцеві за все-
людські та українські права 
Леоніду Плюшеві, opra– 
нізаторн бенефісу заклика-
ють складати свої датки на 
подані тут конта у най-
ближчому часі, по можли-
вості перед ЗО вересня 1977 
р. Громадяни, які бажають 
мати посвідку для свого 
податкового звіту, можуть 
виписувати чеки на UUARC 
- Plyushch Fund — 
(Фонд Плюша при ІУАДК 
-у) і висилати їх на адре-
су скарбника філядельфій-
ського Відділу УВАН: 
Dr. Oleh Tretiak, 741 N. 25th 
St., Philadelphia, Pa. 19130. 

Управа філядельфій-
ського Відділу УВАН вис-
ловила ширу подяку д-ві 
Фіголеві за його ключеву 
ролю в бенефісі. Управа 
заявила, шо зібрані фонди 
всеціло перешлються родн-
ні Л. Плюща. Жадна час-
тина цих фондів не бМП 
приділена на покриття ви-
латків пов'язаних із цією 
збірковою акцією. 

Вже появилася двомовна 
лбірка вибраних творів 

ВАСИЛЯ ОИМОНКНКА 

Увага! 

^ГРАНІТНІ ОБЕЛІСКИ 9 4 

в українському оригіналі та англійському перекладі 
Андрія М. Фр.-Чировс ького 

Книжка ілюстрована мистецькими рисунками 
Мотрі ХОДНОАСЬКОІ 

144 сторінок. Люксусове видання, на кредовому папері. 
Ціна 5.00 дол. з пересилкою. 

Мешканців стеяту Ню Джерзі зобов'язує б ^ 
стейтового податку, 

амовляти: иаигарськнй відділ при ..СВОБОДІ" 
Я тпЦФіМі Wwset, JenH.y a t y . XJ. 07Мв 

мвяявам etttrjr Ню ЯвввЯ мВавЧадк 5^ пвВвнвгв вмиву. 
і 4f " ^ 'л^чл^л^т ^и^ I , ^ W ^ I I ^ и і 
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Новий доктор філософії 
Недавно, мі іулої весни, 

здобула докторат філосо-
фіі, в ділянці політичних на-
ук. в Колюмбійському уні-
верситеті в Ню Иорку, філя-
дельфіянка Зеня Сохор, 
заміжня Перрі, донька 
Осипа й Марії Сохорів, ві-
домнх філяфсльфінських 
підприємців. 

Зеня Сохор була завжди 
відмінною ученицею й сту-
денткою. Вона вчилася в 
Академії св. Василія на 
Факс Чейсі, яку закінчила як 
перша в клясі градуантка 
(валедікторіян), потім учи-
лася в Пенсильвенському 
університеті, в якому 
одержала трирічну стипен-
дію і кожного року була на 
списках відмінників. По 
чотирьох роках студій 
отримала ступінь балакара 
з відзначенням („бечелор 
оф артс, кум лявде^ і була 
вибрана до почесного т-ва 
Фі (Фай) Бетта Каппа. На 
вищі студії отримала сти-
пендію „Турон Сколар" в 
Англії і була першою сту-
ДЄНТКОЮ 3 ПеНСНЛЬВСНСЬ" 
кого університету, що 
отримила цю стипендію, 
досі цю стипендію одержу-
вали тільки студенти. 

В Англії студіювала в 
Лондонській школі EKOHO– 
мії і в 1966 р. одержала сту-
пінь магістра, головним 
предметом студій були 
Міжнародні взаємини. 
Після того продовжувала 
студії в Колюмбійському 
університеті в Ню Иорку і 
цього року отримала там 
докторат філософії з Полі-
тичних наук. Написала 
дисертацію на тему: 
„Модернізація і культура 
СССР"; альтернативи Лені-
на і Богданова". 

Вміжчасі Зеня Сохор пра-
цювала в Державному де-
партамеиі у Вашінгтоні 
(вліті 1965 р.) То була спе-
ціяльна програма для 
заохоти відмінних студен-
тів до державної або 
дипломатичної кар'єри. В 
тій програмі беруть участь 
200 університетів, і кожний 

.ун іверситет висилає 
о д н о г о , н а й к р а щ о г о 

Закінчення шкільного року 
в „Нашій Українській Школі' 

у Філадельфії 

Представник УНСоюзу, М. Приймак, вру час грошові нагороди 
гралуантам НУШ. (Злім стоять): Д. Кульчнцькнй, О. 
Ко.тнбабюк.Л. Пришляк, Н. Тодорів. С. Ребенськнй. М Рущак. 

П. Галас. 

У суботу, 1 -го червня ц. р. 
при участі Влидики Василя 
Яостена, численного духо-
венства, батьків і учнів за-
кінчено шкільний рік в 
„Нашій Українській Шко-
лі" при Осередку СУМА ім. 
УПА у Філадельфії, Па. 

Цей урочистий день 
почато Архиєрейською 
Службою Божою, що ІЗ 
відправив Владика Лостен в 
асисті о. шамб. Р. Москаля 
та катехита НУШ, о. І. 
Попеля. Катедральний 
храм заповнили учні бать-
и та градуанти НУШ -
977 із своїми гостями. Піс-
я Служби Божої, Владика 
ередав на руки директора, 
роф. Богдана Тодорова 
браз Матері Божої 

їеуступаючої Помочі, як 
арунок для школи. Після 
ідправи усі учасники 
ерейшли до кафедральної 
алі, де директор школи 
роф. Б. Тодорів в асисті 
чителів І. Шперналя і В. 
Іельника вручив учням 
ічні свідоцтва і нагороди. 
р.адуа^ги о т р и м а л и 

рошові нагороди від 
"НСоюзу, які ім вручив 
Іикола Пришляк. Hacryn– 

ннх учнів відзначено тро-
"феями за їхню працю в 
шкільному році 1976^1977: 
найиипі^ ВЩШа,^нцу і,здрх 
ірредметів: Марія Панасюк і 
^(ристя Куропась, україн-

ька мова (виші кляси) -
аталка Дубіль і Софія 
алас. українська мова 

нижчі кляси) — Петро 
вела і Роман Панасюк, 

реографія — Микола Бука-
чек, вживання української 
-мови - Наталка Кононен-
КЬ, культура і співпраця -

дна Тодорів, культура -
ка Іванців, історія — Яро 

ульчицький, історія і 
о графі я - Богдан 
чара. 
В пополудневих годинах 
катедральній залі відбу-

jfacH перша частина 
'адуації матурантів НУШ 

цей рік. Ця частина oxon– 
вала матуральний обід, 

о його приготовив 
тьківський комітет мату-

рантів, на чолі якого був Д. 
Рущак. В цьому обіді взяло 
участь понад 100 запроше-
них гостей і його звеличав 
Владика Лостен в асисті 
отців: Москаля, о. Попіля, 
о. Р. Мірчука, о. А. Бонча-
ка, о. В. Джолія, о. Т. 
Сорона та семінаристів — 
С. Гутника та С. Зарічного. 
Під час обіду промовляли: 
директор школи Б. Тодорів, 
о. шамб.Р. Москаль, кате-
хит школи о. Попель,-Б. 
Лужецький від Осередку 
СУМА, Д. Рущак від 
Батьківського комітету 
матурантів, матурант 
Орест Колнбабюк від 
матурантів й інші. Головну 
промову до градуантів ви-
голосив колишній дирек-
тор школи д-р Олександер 
Лужницький. Тостмастром 
обіду був Микола Ба чара, 
який рівнож передав привіт 
від Головної .Управи 
СУМА. Участь в обіді 
взяли також учителі НУШ, 
голова Батьківського комі-
тету І. Дубіль і колишній 
голова Батьківського комі-
тету С Вишинський. 

Цього самого вечора 
відбувся Матуральний 
Баль в парафіяльній залі св. 
Йосафата. Це була друга 
частина градуації, де пред-
ставле н о гр^адуан тдв,^ і 
вру'ченб̂ ім матуральнТсвідсь 
цтва. Всі градуанти, ца 
активні члени українських 
молодечих організацій 
СУМА і Пласту. Цією ча-
стиною проводили дирек-
тор школи Б. Тодорів і 
учителька X. Кульчицька. 
Іспит зрілости здали: з дуже 
добрим успіхом - Павло 
Галас, Орест Колнбабюк, 
Дмитро Кульчицький, і 
Ніна Тодорів, з добрим 
успіхом - Л ю б а Пришляк і 
Михайло Рущак, достатньо 
- Стефан Ребенський. 

НУШ у Філядельфіі пра-
цюс для українських дітей 
вже одинадцять років, і, як 
свідчить цей допис, вона 
осягнула поважний успіх 
серед української спільно-
ти Філядельфіі. 

Б. К. 

Новини з Гарварду 
Університетські часо-8' 

U41CM - , ,Крімсон" і 
^"арвард Юніверситі Га-
Зжт", описуючи цьогорічну 
фгню школу, кілька разів 

ували про українську 
ограму, підкреслюючи, 

участь 67 хлопців і 92 
чат в тій програмі це — 

диву гідний осяг. Студен-
української програми 

ановлять 30 відсотків із 
усього збору студентів, які 
^писались на цьогорічні 

помісячні курси Гарвард-
кої літньої школи. 
2. Студенти літньої шко-
висловлюють ВДОВОЛЄН-
з програми україністи-

. Ось, ствердження подані 
письмі: 

- Надя Г. Скоп (Сан 
СҐО. Каліфорнія): „Вва-
ю, що українці виконали 

:личезну роботу, створю-
чи нам можливості про-
їсти літо в Гарварді, але 
іаслідок спостережень то-

що тут в Гарварді для 
:раїнськоі справи зроби-
)СЬ, викликають в мене ще 
іибші почування гордости 
того, що я - українка". 
- Люся В. Котелевець 
родв'ю Гайте, Огайо): „Я 
йсно втішаюсь клясами. 
ни надзвичайно цікаві та 
навчальною вартістю. Я 

іибоко вдячна за те, що 
змогу бути учасницею 

ї програми. Маю намір 

якнайбільш використати 
мій побут тут, бо програма 
чудова". 

- Евген Гулич (Анкас-
вілл, Коннсктикат):,,Курси 
стимулюючі. І потреба та-
ких курсів, на відповідній 
академічній висоті в одній із 
кращих високих шкіл, була 
дуже необхідна. Сподіюсь, 
що така програма й в май-
бутньому розгортатимсть-
ся". 

- Тереса Марків (Мілл-
вілл, Н. Дж.): „Ціла ідея 
української літньої школи в 
Гарварді є дуже добра і я 
рада бути учасницею". 

- Ігор ГаєцькнЙ (Вінона, 
Міннесота): „Курси укра-
інських студій в Гарварді 
справили на мене велике 
враження". 

3. Йдуч и на зустріч про-
ханню ГЕ ФКУ, УВАН і 
НТШ передали в дарунку 
для студентів літньої шко-
ли в Гарварді значне число 
книжок - видань тих нау-
кових інституцій. 

Відомий громадянин з 
Ню Иорку, Мирон Сурмач. 
передав студентам в дарун-
ку - 60 фунтів меду з мали-
нового цвіту. 

Книжки й кілька десятків 
примірників журналу 
„Форум" отримали наші 
студенти в дарунку -від 
УРСоюзу. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 

Наведені в заголовку 
слова гимну Союзу Укра-
їнок Америки з'ясовують 
чітко мету І ІМІСТ Срібного 
Ювілею 47-і о Відділу ім. 
Лесі Українки ь Рочестері, 
що відбувся в іеділю, 24-го 
квітня ц. р. в залі ,,Веллес" 
при Рідж Ровд. 

Основніше про 25-ту рі-
чниию виступу 47-го Відді-
лу на ,,прашо на народну 
ниву" та запалення ,,вічно-
го вогню", інформує Юві-
лейна Одноднівка. 

Вона усім змістом стат-
тей та добором світлин під 
порядкована гаслові Лесі 
Українки: „Огню іскра ве-
ликого повік не згасас". 
Цей клич був теж моттом 
ювілейного бенкету. Юві-
лейний Комітет намагався 
писаним і живим словом 
„мостити путь та рівняти 
шлях" у серцях своїх roc– 
тей для велично! сили Бо-
жої — служіння Народові й 
Україні. 

Короткий перебіг npor– 
рами та нарис змінливих, 
живих картин, що їх зма-
люємо, ілюструватимуть 
атмосферу свята. 

Перша картина пред-
ставляє простору, люксу-
сову залю, святочно приб-
рану квітами, на фронтовій 
стіні — велике гасло Лесі 
Українки; плякат, що пред-
ставляє сильветку жінки із 
смолоскипом та розірвани-
ми кайданами, далі npano– 
ри та постумент для вічно-
го вогню. На бічних стінах 
на п'яти панелях світлини 
із праці 47-го Відділу. Сце-
нічне оформлення викона-
ла мисткиня Ірина Твердо-
хліб, членка—ювілятка, а 
панелі оформила мгр А. 
Смеречинська, перша голо-
ва. Не менше промовляла 
до серця глядача велика 
кількість учасників. Очі 
приковують прекрасні на-
родні строї, вишивки, шо 
ними пишаються пані та 
дівчата. Тут, на залрошен-
ня 47-го Відділу, зібрала-
ся уся знать РочестерськоІ 
громади. При почесному 
столі сидять: Голова СУА 
мгр Іванна Рожанковеька, 
парох церкви св. Йосафата, 
монс. М. Бабак, парох церк. 
ви Богоявлення - о. В. 
Осташ, і голова Окружної 
Управи̂ . СУА 9Ш- Північний 
Ню Йорк —-Іванна Map– 
тинець, голова Ювілейного 
Комітету та теперішня го-
лова 47-го Відділу СУА — 
Марія Крамарчук, голова 
УККА - інж. Роман Ку-
шль, голова Об'єднаної 
Суспільної Опіки та довго-
літня голова 47-го Відділу 
- Анна Капітан, перша 
секретарка 47-го Відділу — 
промовець Ірина Руснак, 
перша голова 47-го Відділу 
— мгр Анастасія Смере-
чинська, голова Окружної 
Управи Південного Ню 
Йорку - Теодозія Кушнір, 
голова 46-гоВідд. СУА — 
Стефанія Павлович. 

На залі заступлені 26 
організацій та представни-
ки Відділів СУА із Боффа-
ло, Ютики, Вотервліту — 
понад 200 осіб. 

Картина оживає, коли 
Ірина Михайлюк, відпові-
дальна за переведення про-
грамн, заповідає відкриття 
свята. її інспіруючі та лі-
ричні коментарі надали 
святочного настрою та до-
стоїнства цілій імпрезі. 

Оце промовляють сим-
воли. Прапороносці (А. 
Капітан. І. Юрків та Т. 
Шутер) вносять прапор 
СУА. Рецитаторка (М. 
Приймак) починає гимн під 
звуки фортеліяна (А. Со-
рохтей). Запалюють вічний 
вогонь (мгр А. Смеречин-
ська — перша голова). Цей 

.маєстатичний образ викли-
кує глибоке враження та 
святочну атмосферу. 

Тепер картини міияють-
ся безупину. Формальне 
відкриття — це привіталь-
не слово голови 47-го Від-
ділу Марії Крамарчук, яка 
вітає голову СУА мгр Іван-
ну Рожанковську, парохів 
церков, представників ор-
ганізацій та позамісцевих 
представниць Відділів 
СУА. 

Привітання ддя Ювіля-
ток склала мгр А. Смере-
чинська - перша голова 
47-го Відділу, підкреслюю-
чи радісні хвилини із добре 
сповненого обов'язку. 

Палке побажання для 
47-го Відділу СУА висло-
вив голова УККА інж. 
Роман Куціль. Він відзна-
чив жертвенну та конс-
труктивну працю Відділу 
на відтинку боротьби за 
Збереження ІДЄНТИЧНОС-
ти та плекання украІнсь-
ких традицій. 

Інші товариства та ор-
, галізації, з огляду на час, 

І праця нам вінок. 
мусіли задовольнитися ви-
кликом своїх представників 
та відмічення їхніх пнсьмо-
вих побажань та пожертв. 

Головним промовцем 
Ювілейного Комітету була 
Ірина Руснак, яка подала 
нарис діяльності! 47-гоВід-
ділу із історичної перспек-
тиви та дала чітку і ста-
ранно обгрунтовану карти-
ну праці Відділу. Для ви-
ховання грядучого поколін-
ня організовано: „Дитячу 
Світличку", дитячі імпре-
зи, Свята Матері, Зустрічі 
градуантів, Презентації де-
б'ютанток та співпраця з 
молодечими організація-
ми. 

На ниві культурноч)С-
вітньоі діяльности. Відділ 
здобув признання громади 
влаштуванням Свят в 
честь Лесі Українки, Ге-
роїв визвольної боротьби, 
виступами власного хору, 
октету та квартету, які 
„обслуговували" майже 
всі загально-громадські ім-
прези. 

На окремішню увагу за-
слуговує харитативна ді-
яльність, що остаточно 
оформилась в Об'єднану 
Суспільну Опіку. Ця діяль-
ність є мірилом жертвен-
ности членства, які склали 
добровільним уподатісу-
ванням 12.209.98 дол. 

Муравлину працю ілюс-
трус фінансове діловодст-
во. Членки вплатили 7.898. 
50 дол. вкладок, доходи 
становили 62.325.29. Д о 
Централі СУА вплачено 
титулом вкладок 11.139.80 
дол., на закупівлю Дому 
СУА 2.235.00 дол. 

На зовнішньому відтин-
ку репрезентації украІнсь-
кої культури серед амери-
канського довкілля Відділ 
діяв зразу самостійно, а 
останніми часами у спів-
праці із 46-им Відділом 
СУА. 

Найбільш емоційну кар-
тину представляла точка: 
переведення ” відзначення 
основниць Відділу. До від-
знаяення стало 26 членок. 
Привітання і гратуляції 
Ювіляткам склала голова 
Окружної Управи Північ-
ного Ню Йорку Іванна 
Мар тинець. Церемоніял 
удекорувавия і;. довершила 
голова СУЛ , мгр Івдлча 
Рожанковеька. Емоційну 
хвилину внесла членка 46-
го Відд. Люба Шмігель, із 
почотом молодих панянок 
(Ірця Шмігель, Юля Бабюк 
та дітей (Адріяна та Ліля 
Кулик), як живий вимір 
трьох поколінь. її щирі 
побажання матерям-Юві-
ляткам та сцена вручення 
внуками квітів — витиска-
ли сльози радости і гор-
дости. 

Цілеспрямованости та 
громадської величі усій ім-
презі надала промова голо-
ви СУА мгр Іванни Рожан-
ковськоі. Прелегентка вис-
ловила признання Відділо-
ві за його вклад у працю 
СУА для виконання OCHOB– 
них завдань супроти гро-
мади та далекої, поневоле-
ноі Батьківщини, та ane– 
лювала продовжувати 
свою працю. Громада гіри-
ймала дуже тепло промову 
голови, не щадивши оплес-
ків. З нагоди 25-літнього 
Ювілею, Відділ дістав по-
чесну грамоту, яку голова 
Централі передала на руки 
голови 47-го Відділу Марії 
Крамарчук. 

Після вечері була розва-
гова мистецька програма, 
в якій брали участь: Іри-
на Лаврівська - артистка 
українських театрів, Мія 
Бах — піяністка та вокаль-
ний ансамбль пластунок, 
який підготовила голова 
46-го Відділу СУА Стефа-
нія Павлович. Програма 
була коротка, але цікава, 
оригінальна та майстерно 
виконана. Приявні щиро 
вітали всіх виконавше, а 
виступ Ірини ЛаврівськоІ 
полонив серця публіки. 

Свято закінчив виступ 
голови 47-го Відділу Марії 
Крамарчук, яка подякувала 
за участь, привітання, ви-
конання програми та за по-
жертви на цілі СУА. 

Організатори вповні 
осягнули свою мету. Запре-
зентувалн себе українській 
спільноті, збудили прибиті 
буднями ідеали та залиша-
ють у се0ш низку почувань 
і думок, шо продовжувати^ 
муть жевріння ВІЧНОГО ВОГ-
ню. Змістовна та розкішно 
видана Одноднівка, праця 
Редакційної Колегії під 
проводом Іванни Марти-
нець, залишиться як rap– 
ний, дорогоцінний доку-
мент нашого часу. 

Мирослава Приймак 

!г-
Д-Р 

і 
Зеня Сохор 

і 

студента з цієї ділянки, а 
Державний департамент 
вибирає з-поміж них сорок 
найкращих, і до них 
належала Зеня Сохор. В 
1967-68 р. Зеня працювала 
як асистентка в дослідній 
праці в Конгресовій 
бібліотеці в Вашінгтоні і в 
Інституті для Аналізи 
Оборони в Арлінгтоні. 

Після докторату отрима-
ла працю викладача на най-
ближчий рік в Джон 
Гопкінс університеті, а саме 
в Школі Вищих Студій 
Міжнародних Студій у 
Вашінгтоні, де вестиме 
курси зі советської ПОЛІТИ-
ки. 

Треба токож згадати, що 
Зеня Сохор належала 
колись до Пласту і 
працювала в Студентській 
Громаді в Філядельфіі -
Була заступником голови 
одну каденцію. Кілька 
років тому Зеня Сохор 
вийшла заміж за англійсь-
кого архітекта Дейвіда 
Перрі. Батьки її, як згадано, 
живуть у Філядельфіі, a cec– 
тра її Леся стала маляркою, 
недавно мала nemuv свою 
виставку образів в галері! 
ОМУА в Ню Йорку. Ціла 
родина Сохорів є членами 
239-го Відділу У НСоюзу у 
Філядельфіі. 

Н.Н. 

(Вісті з УЛФонду ім. Івана Франка 
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атВтовілейному,році рвок ЬсоЬотЛ склад Жюрі: -д^ 
00 патрона Івана Франка 
(І20-ЛІТТЯ народин і 60-літ-
тя) та з нагоди 20-ліття 
свого існування і праці -
Український Літературний 
Фонд ім. І. Франка в Чікаго 
^-відбув свої Ювілейні За-
гальні Збори 26-го травня 
1976 p., на яких обрано чле-
нів Правління в такому 
складі: мгр Адам AHTOHO– 
вич - голова, д-р Роман 
Кобилецький — заступник 
голови, Рома ТурЯнська -
секретар, мгр Мирослав 
Турянськнй - фінансовий 
референт, мгр Роман Кеца-
ла — скарбник, ред. Мико-
ла Денисюк (t) - орт. і пре-
СОВИЙ референт , ВОЛОДИ-
мир Нечай, дир. Омелян 
Плешкевич і Петро Хома -
вільні члени. Члени Ради: Д-
р Теодор Ткачук — голова, 
члени: Галина Кунінська, 
дир. Роман Мицнк, мгр Те-
одат Школьник, ІНЖ. Teo– 
філь Форович. проф. К. Ту-
чапський; Контрольна ко-
місія: інж. Богдан Білинсь-
кий — голова, члени: Ф. 
Дахнівська. проф. М. Зарн-
цькиЙ. 

Згідно з постановою Юві-
лейних Загальних Зборів — 
Правління проголосило 
шггий Літературний Кон-
курс на найкращі літератур-
ні твори, включаючи також 
твори для дітей та молоді, 

р Fp. Лужницький — голо-
ва, ред. Л. Бурачинська, д-р 
І. Качуровський, д-р М. 
Кушнір, д-р Л. Онишкевич, 
проф. Б. Рубчак, мгр А. 
Стебел ьська 

Український Літератур-
ний Фонд ім. І. Франка 
в Чікаго є членом Ра-
ди справ Культури при 
Світовому Конгресі Віль-
них Українців (С К В У) і в 
найближчому часі твори-
тнме свої представництва 
в різних осередках ук-
раїнського поселення. На 
сторінках .уСвободи'' чи-
тали ми клич „Рятуйте 
наші душі!" л- Цей клич 
несеться до нас із стороз-
терзаної України устами 
політичних в'язнів, які об-
стоюють рідне слово, рідну 
культуру, бо Москва насилу 
ліквідує українські видання, 
насильно здушує все те, що 
українське. Одним із засо-
бів збереження цієї субстан-
ції, всього, що рідне — це 
рідне слово, рідна літерату-
ра, яку мусимо ^ілекати у 
вільному світі, а її письмен-
ників підтримувати мора-
льно і матеріально, що і є 
ціллю УЛФ ім. І. Франка в 
Чікаго. 

Ця справа знаходить уже 
широкий відгомін серед на-
шої громади та любителів 
книжки. З хвилиною nporo– 

Ї974 доТ977 включно іЕЗг л о ш с н н я п ' я т о г о Кок^сУ 
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^нцеУм червня Д і " б р до " е тільки твори від пись-
всієї української преси з 

зазначенням, що на цей 
Конкурс призначено збіль-
шені суми на нагороди -
разом 5.000 (п'ять) тисяч 
дол. Участь у Конкурсі при-
ймають всі українські пись-
менннки у вільному світі. 
Автори, які бажають взяти 
участь у цьому Конкурсі 
мають прислати 8 прим. 
свого твору для передання 
їх членам Жюрі найпізніше 

8о кінця 1978 р. Закінчення 
:онкурсу і роздача нагород 

заплянована на кінець груд-
ня 1978 р. 

менників призначені на 
Конкурс, алей поважні по-
жертви та окремі фунда-
ції на ту благородну ціль. 
Списки жертводавців по-
дамо згодом 

Все листування і твори 
призначені на Конкурс про-
симо посилати на адресу 
секретаря УЛФ: 

R. Turianska 
2431 W. Rice St. 
Chicago, ill. 60622 

Правління Українського 
Літературного фонду їм. 

Івана Франкя в Чікяго 

Табір СУМА „Нескорена Україна' 
в Барабу, Віскансин 

Дня 26-го червня гамірно 
і весело було на оселі СУМА 
в Барабу, Віскансин, бо тут 
цього дня почав діяти табір 
старших юнаків та юначок 
СУМА. Разом із командою 
табір нараховує 70 учасни-
ків. В неділю, вранці 27-го 
червня офіційно піднесено 
синьо-жовтий та зоряний 
прапори і при спільній мо-
литві відкрито, цей перший, 
ЦЬОГО РОКУ ВИХОВНО-ВІДПО-
чинковнй табір старшого 
юнацтва СУМА. Відкриття 
табору довершив голова 
Таборної комісії інж. Лев 
Боднар, вітаючи всіх учас-
ників табору, де представив 
також цілу команду; Пав-
лик Іван — комендант, Ро-
ман Ґоляш - бунчужний, 
Олег Ковальський — писар, 
Катруся Тихий та Стефан 
Дрозд — обозні, Ганнуся 
Дудич і Дарка Попович — 
курінні. За медичну опіку 
відповідають досвідчені 
медсестри, а саме Ольга 
Максимів та Леся Павли-
ШИН. ГОЛОВНИМ ВИХ0ВНИ-
ком на цьому таборі є о. 
Роман Мірчук із Філядель-
фії, а його асистентами мгр 
Марійка Гаврнлюк, проф. 
Евген Петрівський Ь дале-
кого Кольорадо та Воло-
димнр Сірий. 

Після офіційного від-
криття табору, його учас-
ники та батьки які приїхали 
разом із юнацтвом подалн-
ся на одну із полян оселі, де 
прн польовому престолі о. 
митрат Маріян Бутрин-
ськнй відправив Службу 
Божу в наміренні таборови-
ків та їхніх батьків. Пре-
красна була проповідь о. 
митрата в якій він спеціяль-
но звернув увагу на прн-
в'язання до свого рідного, 
плекання української мови 
та культури. У проповіді о. 
М. Бутринський закликав 
юнацтво вже відтепер у 
вільних хвилинах серед чу-
дової природи застановля-
тись над тим, чим вони 
хотіли б бути у будуччині не 
забуваючи про те, що коли 
прийде час закладати своє 
родинне гніздо то воно по-
винно бути своє, рідне, ук-
раїнське бо тільки тоді змо-

Прнсмно дивитись, коли 
раннім'ранком та вечером 
члени ооох підтаборів спі-
шать на спільний апель на 
призначеній для цього спе-
щяльній поляні,де відбира-
ють накази на слідуючий 
день та завваги про успіхи 
чи неуспіхи пройдешнього 
дня на таборі. Після цього 

рімка пісня-молитва „Бо-' 
же Великий. Творче Bce– 
сильний" лине із уст юнацт-
ва з проханням до Всевнш-
нього про кращу долю рід-
ного народу. Несеться вона 
далеко долинами і ярами і 
здасться, що, напевно, др-
АОДИТЬ там, до Нього, на-
шого Творця, який вислу-
хає молитви нашої молоді, 
яка так дуже прив'язана до 
Нього і може вже недале-
кий той час, що такі табори 
зможуть відбуватись у віль-
ній, ніким нескореній Укра-
ші. 

Відвідуючи табір бачимо 
на кожному крощ муравли-
ну, виховну працю наших 
виховників. Дзеркалом іх-
іьої праці це ранні та вс-
чірні апелі, а перш усього 
сумівські ватри, які юнац-
тво переводить все в суботу 
ввечері, присвячуючи пер-
шу частину певним нашим 
історичним датам чи oco– 
бам, а друга це вже весела, в 
якій таборовики у формі 
жартів, коломийок чи пі-
сень представляють певні 
події в таборі, характерис-
тику членів команди і т.-п. 
Цьогорічна перша ватра 
була присвячена ,,60-літтю 
Української РеволюціГ, що 
її перебіг передало юнацтво 
своїми виступами-декляма-
ціями та діялогами, почн-
наючи від княжих часів, а 
кінчаючи на героях нашого 
підпілля сл. п. Біласа та Да-
никишина. Переведення ці-
лої ватри як поважної так і 
веселої спочивало у руках о. 
Романа Мірчука та мгра 
Марійки Гаврилюк, які сво-
іми поясненнями та встав-
ками додавали поваги ват-
рі. 

Друга ватра була прнсвя-
чена нашій безсмертній 
УПА у формі малої сценки -
-І боротьби нашого народу 

жемо зберегти свою,нащо^ f паоти^москаліі. Багато смі-
нальну субстанщю здалека ху викликало хрищення' 
рід Рідно го,К^аіо., , І , . 

Команда охрестила табір 
назвою „Нескорена Укра-
їна", а підтабори „Червона 
Калина" для юначок та 
„Чорний Ліс" для юнаків. 
Праця цілого табору про-
ходить під кличем „Воля 
Україні — Наша мета'' і є 
присвячена 60-літтю Укра-
їнської Революції, 35-літтю 
УПА а з цим 70-літтю наро-
дин ген. Тараса Чупринки 
та нескоренням братам і 
сестрам в Україні 

Цілий табір є забезпече-
ний новими шатрами, під 
якими наше юнацтво, без 
великоміських вигод добре 
відпочиває по цілоденних 
зайняттях. Гарний, великий 
басейн є найбільш приєм-
ним місцем, де все юнацт-
во проводить кожного дня 
відповідний час. Біля нього і 
- дві великі ПЛОЩІ ДО ВІД-
бнванкн та два тенісові 
корти дають оселі СУМА 
все те, що потрібно для 
корисного таборування. 

Все довкола засаджене 
квітами та кущами, а вели-
ка на кільканадцять стіп 
емблема СУМА у підніжжі 
гори надає маєстичного їй 
вигляду, яку подивляють і 
не-украінці, які її відвіду-
ють. За взірцевий порядок 
на самій оселі сумівська 
молодь та її батьки завдячу-
ють адміністратові оселі п. 
Максимчукові, який кожно-
го тижня на протязі року, не 
зважаючи родинні обов'яз-
ки із гуртом "своїх співро-
бітників зовсім безкоштов-
но виконує ряд конечних, 
робіт, які потрібні для втри-
мування оселі. За це йому та 
його співробітникам наша 
вдячність. 

Наші табори знані із ду-
же доброго харчування, шо 
його прилагоджують мате-
рі наших юнаків чи юна-
чок, які жертвують свої ва-
кації на безкорисну працю у 
таборовій кухні, яка не тіль-
ки прохарчовує таборовн-
ків, але також батьків і гос-
тей, які відвідують наші 
табори. Цього року відпо-
відальність за прохарчував 
ня, добір персоналу до кух-
ні спочиває на плечах Во-
робця Михайла, голови 
Батьківського Комітету 
при Осередку СУМА ім. 
Павлушкова. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюауІ 

поган':. Виявилось, що 
весь табір юнаків це ще 
„неохрищені погани", а то-
му команда доручила ви-
ховниці Марійці Гаврилюк 
їх охристити, чого вона до-
конала при допомозі кгхь 
пила, даючи кожному вш-
повідне ім'я, що відповіда-
ло Його виглядові та вда-
чі. 

На свято Івана Xpecnrre– 
ля цілий табір відбув піш-
ком прогулянку до побли-
зького манастиря, в капли-
ці якого о. Роман відправив 
Службу Божу. Відтак все 
юнацтво обдарувало свого 
коменданта Івана Павлнка 
вінком з польових квітів з 
нагоди його ім'янин, а піс-
ля цього відбулись забави 
над потоком зв'язані із 
святоіванськими звичаями 
в Україні. 

В неділю, 10-го липня, 
таборовики та батьки взяли 
участь у Службі Божій, яку 
відправляв о. Роман, якраз 
у першу річницю свого свя-
щенства. У своїй проповіді 
він звернув увагу молоді на 
покликання до священичо-
го стану, порівняв працю 
священика до героя, який 
для добра своєї церкви і 
народу відрікається всього. 
Після Служби Божої цілий 
табір із батьками склали 
отцеві виховникові з цієї 
нагоди побажання багато 
здоров'я, успіхів у праці, а 
'понад усе многих і благих 
літ. Було радісно бачити 
перед собою молодого СВЯ-
щеннка, ще вчора члена СУ-
МА, патріота свого народу 
та ревного душпастиря. 

Маючи таку молоду змі-
ну не будемо мусіли ляка-
тись завтрішнього дня. Мо-
лодий священик вибирає 
собі перші, заслужені вака-
ціТ дуже скомно — серед су-
мівської молоді, бо знає, 
що мало кричати на сполох 
„Де наша молодь"?, але над 
нею треба працювати, їй і 
треба присвятити час, і він 
це якраз робить тепер на 
нашому таборі. Ми горді за 
о. Романа і наша безмежна 
йому вдячність. Віримо, що 
його присутність серед 
юнацтва піднесла повагу та 
престиж священика і може 
не довго прнйдеться чекати, 
коли матимемо більше по-
кликань до цього справді 
геройського стану і то саме 
із рядів СУМА. Тоді не 
треба буде боятись за долю 
нашої Церкви на чужині, бо 
такі, як о. Роман не дадуть 
їй пропасти. 
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На будову української церковці 
в Л юрді 

Люрді — людям всім адоров'ж. Покрова Ти. від в н ш — 
Ви-чудо-ліж длш тіла І душі. Ти лікарня для хворая І 
О, Дім. Ти ч спот і ласки Ш — . Там люЛоа ній щит і 
Хлч краплю лата до сгваа алей вині І 'ікали мені сши-імия: чу 

D 

Велике українське cna– 
снбі о. Іванові Давндови-
чеві та його побожним і 
жсртвенним парохіянам в 
парохії Омага, Небраска, 
Чікагської яієцезії, які на 
протязі Марійського міся-
ця Травня не лише широ 
молились до Пречистої Ді-
ви Марії, але також nepe– 
провадили збірку на фонд 
будови української церков-
ці в Люрді. 

По 100.00 дол. пожерт-
вувала родина: Дмитра, 
Грися, Івана В о роб ця, та 
Василя Мазурок. По 50.00 
пожертвувала родина: 
Дмитра Війтика, Стефана 
Банаса ст . , та Михайла 
Дашка. По 25.00 д о л . - С т с 
пан Банас мол., Ьолодн-
мир Дуркалевич, родина 
Семена Болюша та Андрея 

Клюка. Степан Хмура 
склав 30.00 дол. По 20.00 
дол. пожертвувала родина: 
Михайла Яроша, Матвія 
Прошва, Данила Огород-
ника, Гриця Дмитрового, 
Михайла Гаврнлюка та 
"Іван Костів. По 10.00 дол. 
пожертвували родина Ста-
вичних, ПараскевіІ Куль-
чах, Михайла Дуркалевича, 
Петра Каліти, Михайла 
Лобура, збірка в церкві,та 
по 5.00 дол. склав п. Брик 
разом зібрано та переслано 
- 765.00 дол. 

Віримо, що за гарним 
почином о. Івана Давидови 
ча та його вірних зголо-
сяться нові жертводавці, 
любителі і лицарі Пречис-
тої Діви Марії. 

о. В. Прийма 

і 
Умга! Увага! 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
і ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРИ НА БАНДУРІ 

в Одумівському Таборі 
^ Чи Ви вже записалися на курси, я гщо ні, так іапн-

шіться вже сьогодні. , 
а Курси тривають від 13-27 серпня 1977 р. і 
^ Курси гри на бандурі провадяться під протекторатом 

Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка і під безпосе- f 
реднім мистецьким герівннцтвом маестра ГРИГОРІЯ 
КИТАСТОГО. 

" Звертайтеся на адресу Оселі ОДУМ-у — j 
0DUM RESORT CENTER ? 

9.0.Box40,RFD. 1.Accord.NY. 12404 Ttl. (114) 121-7715 
ІФФФФФФФОФФФФОФФФФФФОФФФОФФФФФЄФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФвФФФфЬ 

У к р а ї н с ь к а С п о р т о в а Ц е н т р а л я 
А м е р и к и й К а н а д и 

п о в і д о м л я є , дцо 
в д н я х 2 0 т а 2 1 - г о с е р п н я 1 9 7 7 р о к у 

н а с т а д і о н і Р о ч е с т е р с ь к о г о Т е х н о л о г і ч н о г о 
І н с т и т у т у в Р о ч е с т е р І , Н . Й . 

відбудуться 

XVIII. ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ 
ПЕРШОСТІ УСЦАК 

на 1977 рік 
у слідуючих конгуренціях: 

а Наймолодші юначки й юнаки(13-15 p.): 100м.,4х 100м., 
стрибок у довжінь, стрибок у висоту, мет диском, стусан 
кулею, 800 м. юнаки. 

” Середні юначки (16-18p.): 100м., 4х 100м., 400м., 800м., , 
стрибок у довжінь, стрибок у висоту, мет диском, мет ра-
тншсм, стусан кулею, 

а Середні юнаки (16-18 p.): 100 м., 4 х 100 м., 400 м., 800 м., 
1500 м.. 4 х 400 м., 3000 м.. стрибок у довжінь. стрибок у 
висоту, трискок, стрибок жердиною, мет диском, мет ра-
тишсм, стусан кулею, 

в Жінки: 100 м.. 4 х 100 м., 400 м, 800 м., стрибок у довжінь, 
стрибок у висоту, мет диском, мет ратищем, стусан ку-
лею. 

а Чоловіки: 100 м, 4 х 100 м„ 400 м., 800 м., 1500 м, 4 х 400 
м., 300 м., стрибок у довжінь, стрибок у висоту, трискок, 
стрибок жердиною, мет диском, мет ратищем, стусан 
кулею, 

виголошення до змагань, подаючи прізвище, вік і конку-
ренцію, слати на адресу: Roman Kucil. 79 Chevalin St., 
Rochester, N.Y. 14621. Tel. (716) 467-2377 or 
(716) 275-2308. 

в Вписове 8.00 дол. від особи, 
в Початок змагань: субота, 20-го серпня, 9:30 рано; 

неділя, 21-го серпня, 10:15 рано, 
а В суботу, від год. 8:30 веч. до 12-ої - ВЕЧІРКА й ЗА-

БАВА для всіх учасників змагань, в готелі H1LTON 1NN 
ON THE CAMPUS, 

а В неділю, Богослужби в українських церквах, в год 8:30 
рано. 

в Прохарчування у власному заряді, 
а Нічліги, у власному заряді, в готелі Hilton inn On The 

Campus, 175 Jefferson Rd., Rochester, N.Y. 14623. Tel. 
(716) 436-2080. 

а Звертається увагу учасникам, що Chevron Track with 
vynal-tex surface вимагас капців без цвяхів, або з коротки-
ми ХЛ інчовими цвяхами, 

а У змаганнях можуть брати участь змагуни (-ки), яких 
Т-ва с членами УСЦАК. 

П'ята річниці смерти 
Артема Орла 

Ювілей ОЖ ОЧСУ в Асторії 

Минуло п'ять років з 
того дня, 19-го липня 1972 
року, коли, виїхавши пози 
Н ю Йорк на відпочинок, 
помер на 73-му році життя 
від удару серця Артем Со-
фронович Орел. З його 
смертю українська емігра-
шя втратила гарячого, а 
рівночасно скромного пат-
ріота, доброго мовознав-
ця, видавця, друкаря, nepe– 
кладача, журналіста. Це 
справді було його великим 
подвигом укласти і вндру-
кувати тритомовий слов-
ннк чужоземних слів, що 
виповнив широку прогали-
ну в нашому вбогому слов-
никарстві. Переобтяжений 
заробітчанською працею, у 
своїй маленькій друкарні 
Артем Орел не мав cnpo– 
моги віддатися літератур-
ній творчості, до якої зав-
жди прагнув, і лише вряди-
годи появлялися в журна-
лах його оповідання. Свої 
спогади містив він здебіль-
ша в „Свободі". 

А згадати було шо. На-
родившись 1897 року в с. 
Саксагані на Наддніпрян-
шині, він закінчив почат-
кову школу, а потім учи-
тельську семінарію і в ранзі 
сотника У Н Р брав участь у 
Визвольних Змаганнях. 
Потім під постійною заг-
розою арешту вчителював 
на селі, а, переїхавши до 
Харкова, тодішньої столн-
ці підсовстської України, 
закінчив університет і пра-
цював як літературний ре-
дактор у педагогічному ви-
давництві, де його мало не 
щодня зустрічав автор цих 
рядків. Уклав граматику 
для українських початко 
вих шкіл — і це спричини-
лося до його звільнення з 
видавництва, бо совєтські 

рецензенти знайшли в тій 
граматиці ,,нашоналістнч-
ні тенденції". 

Не мавши постійної 
праці, Артем Орел вивчив 
досконало німецьку мову І 
був допущений д о викла-
дання 11 в середній школі. 
Переклав з німецької мови 
підручники хемії та мате-
матики. 

У 1938 році Артем Орел 
був заарештований, і не 
знати, к склалася б його 
дальша доля, якби не ycy– 
нення Єжова, після чого 
значну частину арештова-
ннх випущено з в'язниць. З 
приходом на Україну нім-
ців він продовжував у xap– 
ківській газеті працю літе-
ратурного редактора, а з 
наближенням большевиць-
кого фронту залишив рід-
ні землі і в Німеччині 
працював в українських га-
зетах. Не мав часу закін-
чити перекладу „Фавста" 
Гете і монументальної о ри-
гіиальної праці ,,Соціоло-
гія". Видав у власному 
перекладі „Дванадцять ка-
зок Андерсена" і уклав 
короткий правописний 
словничок. 

З переїздом до Америки 
працював якийсь час робіт-
ником на фабриці, а потім 
із своєю дружиною Ган-
ною заклав друкарню, яка 
забезпечувала їм мінімаль-
ні засоби для існування. 

Був членом Об'єднання 
Українських Письменників 
„Слово" і членом Укра-
ІнськоІ Вільної Академії 
Наук в ЗСА. Суворі обста-
вини життя і слабе здоро-
в'я не дали йому здійснити 
намічених планів, і на це на-
рікас він у своєму „Щодсн-
нику". 

В. Давиденко 

„Етнічний досвід в Ню Джерзі' 
Трентон, Н. Д ж . - В 

калітол ю стейту Н ю Джер-
зі відбулася в переповне-
нім бюрі губернатора 21-го 
червня ц. р. церемонія офі-
ціяльного вручення публь 
кації "The New Jersey Ethnic 
E x p e r i e n c e " а в т о р о м 
етнічних есеів. 

Губернатор Брендан Т. 
Бирн, в присутності преси, 
авторів і принагідної пуб-
ліки, з наглядним вдово-
леяням підкреслив значен-
ня цього етнічного збірни-
ка, що передає сконденсо-
вану історію більшості ет-
нічннх груп, які причинили-
ся до економічного і куль-
турного розвою стейту. Із 
числа 54 зареєстрованих 
етнічних груп, лише 29 
зголосили свою співпрацю; 
по доданні двох есеів, що є 
лише передруком із інших 
видань (фінського і італій-
ського), збірних складаєть-
ся із тридцяти і один роз-

ділів. В цій книзі, яка нара-
ховує 466 сторінок, украІн-
ш мають свій окремий роз-
діл, що його опрацювала 
Дора Рак із Мейплвуду, і 
вже не будуть вичислюва-
ні в безіменній категорії1 

,,інпгі". 
Ця публікація була 

спонзорована і фінансована 
стейтовою комісією для 
відзначення 200-річчя Аме-
рнкн, почесним головою 
якої є саме губернатор 
Бирн, а діючим головою 
колишній губернатор Ро-
берт Б. Майнор, який у 
вступнім слові пише: „ Ц е 
буде тривала пам'ятка дві-
стілітнього святкування і 
вкладу різних етнічних 
груп для нашого стейту і 
нашої країни". Появу ц ь о 
го видання використав гу-
бернатор ще цього самого 
дня на бенкеті, вручивши П 
віцепрезидеитові Мондей-
лові на пам'ятку зі стейту 
Н ю Джерзі. 

Табір-Семінар для вчителів 
дошкілля 

Детройт ( О Л . ) - Союз 
Українок Америки - Ок-
ружна Управа Детройту, в 
порозумінні з Виховною 
Референтурою Головної 
Управи СУА, запланували 
перевести Однотижневий 
Табір-Семінар для вчителів 
дошкілля від 21-го по 28-мє 
серпня ц. р. Семінар відбу-
деться на чудовій відпочин-
ковій Оселі „Діброва" біля 
Детройту, Мічіген. Цй се-
мінар можуть записува-
тись вчителі теперішні і 
майбутні, вчителі дошкіл-
ля. Семінар буде поділе-
ний на дві частини: теоре-
тичну Й практичну. Teope– 

тична складатиметься з: 
методика навчання, мето-
дика Монтесорі, ручні ро-
ботн, дитяча література, 
психологія і технологія. 
Практичні зайняття відбу-
ватнмуться в садочку-світ-
личці, що відкривається на 
Оселі „Діброва" від 14-го 
серпня ц. р. Інструктори 
запрошуються з різних 
місць, як також місцеві 
сили. За інформаціями звс-
ртатись до виховної рефе-
ренткн округи Олени ЛІС-
ківської, адреса: 20751 Tire-
man Ave . , Detro i t , Mich . 
48228. 

Окрупі Стейту Ню Джерзі! 

Н А Р А Д А 
Представників Окружних Комітетів 

УНСоюзу стейту Ню Джерзі: 
НЮАРКУ, ДЖЕРЗІ С И П , ПЕРТ АМБОЮ 

ІПАССЕЙКУ 
відбудуться 

в суботу, 13-го серпня 1977 p., о год. 7 веч. 
в Українському Народному Домі 

в ІрвінгтонІ, Н. Дж. 
при 140 Ртоерасд Street 

На порядку нарад: 
Стейтовий День УНСоюзу, 

який відбудеться 
28-го серпня 1977 року. 

Прнявяість членів Комітету Союзоюго Дня обов'язкова. 

ЗА КОМІТЕТ ДНЯ УНСОЮЗУ: 
ІВАН ХОМКО ГРИГОРІЙ КЛИМЕНКО 

голова секретар 
СТЕФАНІЯ СТЕЦІВ, касир 

В неділю, 27-го березня 
ц. p. , жіноча організація 
Об'єднання Жінок Чоти-
рьох Свобід України, від-
діл в Асторії, Н. Й., від-
святкувала свій Ювілей — 
10 річчя невтомної суспіль-
но-політичної праці. 

Ювілейний день ПО-
чався о год. 8:30 ран-
ку Службою Божою в 
церкві Чесного Хреста, 
в наміренні членства Від-
ділу ОЖ, а відтак о . па-
рох Андрейчук відпра-
вив Панахиду за членкннь, 
що відійшли у вічність. 

О год. 3-ій по полудні, у 
святочно прибраній залі 
церковного дому, розпо-
чався святочний бенкет з 
мистецькою частиною, 
який відкрила діюча голо-
ва Марія Нестерчук і при-
вітавши присутніх, nonpo– 
сила провести молитву о. 
В. Андрейчука, після якої 
дальше ведення передано 
господині бенкету П. О. 
Гентіш. 

Привітавши присутніх, 
пані О. Гентіш представи-
ла Почесну Президію та 
попросила д о слова заслу-
жену і всіма люблену голо-
ву Головної Управи ОЖ 
ОЧСУ, мгр Уляну Целе-
вич, яка в імені Головної 
Управи ОЖ склала щирий 
привіт і признанеяя за про-
роблеиу велику працю иа 
всіх відтінках нашого зор-
ганізованого українського 
еміграційного життя, під-
кресливши, що організація 
ОЖ в Асторії, як жіноча 
суспільно-політична opra– 
нізація, віддано працювала 
на протязі 10-ох років не 
тільки на внутрішньому 
відтинку, але головну увагу 
і свою працю спрямувала 
на зовнішній відтинок, де 
старалася ширити правду 
про Україну серед не-укра-
Інців, а також прелегент-
ка зазначила, що члени ОЖ 
в Асторії своєю жертвен-
ною і відданою працею 
скріпили ОВУФ, скріпили 
акцію Головної Управи 
ОЖ, акцію СФУЖО, попу 
ляризуючи проблеми поне 
воленої України — і циь 
здобули собі признання у 
громаді. Відтак мала слово 
перша голова — основяиця 
ОЖ ОЧСУ в Асторії, 
Ольга Отецька, яка згадала 
про почакові труднощі в 
організуванні Відділу і в Л 
праці двох річної каденції, 
але сили її скріплюва-
лись думкою, що вона пра-
цює для організації, яка 
відповідає її переконан-
иям, про яку вона давно 
мріяла і що ця мрія здія-
еннлась. Новий Відділ ОЖ 
в Асторії заснований 5-го 
лютого 1967 року, поклав 
підвалини під будову Го-
ловної Управи ОЧСУ у 
шинуванні і виконанні 
спільних завдань і спільних 
обов'язків. 

Щиро привітала присут-
ніх Анна Піх, друга голова 
ОЖ Відділу в Асторії, яка 
зазначила, що для неї була 
велика честь очолювати на 
протязі одного року opra– 
нізацію ОЖ і віддано пра-
цювати для зміцнення і 
зросту цієї цінної організа-
цП жінок на еміграції. 

Привітавши присутніх, 
проф. П. Андрієнко-Дан-
чук, третя з черги го юва 
Відділу ОЖ в Асторії, 
зазначила, шо на протязі 
двохрічної каденції, Відділ 
планував і виконував свою 
працю на різних відтинках 
суспільно - громадського 
життя: організаційному, 
зовнішньому, національно-
державному, традиційно-
релігійному і братньо-наці-

ональному і, що тут оула 
велика співпраця і вирозу-
міння дорогих подруг -
членкннь нашого Відділу 
ОЖ в Асторії та великої 
співпраці всіх організацій 
Визвольного Фронту, за 
що всім належиться щира 
подяка. 

У своєму заключному 
слові, діюча голова Відділу 
ОЖ в АсторЙ, Марія Hec– 
терчук, склала подяку всім 
своїм попередницям і зазна 
чнла, що нові емігранти не 
приїхали шукати праці, а 
приїхали шукати волі, якої 
не мали в рідній БатькІв-
шині, і що український 
нарід має притаманний йо-
му гін д о краси і добра і він 
щиро вітає всяку нову 
спробу не здати позицій 
пред ворогом. Членство 
Відділу ОЖ трактовано з 
пошаною і признанням за 
відповідальну й важливу 
працю, яка не повинна бу-
ти чужою й байдужою 
всьому українському еміг-
раційному загалові. 

На протязі пройдених 
10-ти років, Відділ ОЖ 
тісно співпрацював із OO– 
ЧСУ і СУМА, та завдяки 
спільним зусиллям ЗДІЙ-
снював багато корисних 
завдань для всієї украІнсь-
кої спільноти. Ця велика 
діяльність була можлива 
тільки завдяки всьому 
членству Українського Ви-
звольного Фронту на на-
шому терені, які жертву-
вали час, енергію і фінан-
си для виконання покладе-

! них на них, Нескореною 
Батьківщиною, завдань. 

ЮвІлятові склали приві-
ти: голова ОЖ з Ню Йорку 
- Дарія Степаняк, ОЖ 
Йонкерсу - О. Зварич, 
СУА, Бруклину - М. Ми-
хайлів, Школа У країно-
знавства в Асторіїї — дир. 
Н. Хоманчук, від Парохії 
- о. Віссаріон Андрейчук. 
Осередок СУМА в Асторії 
- Леся Галатин, голова 
ООЧСУ - Іван Вітюк, від 
„Свободи" і від 5-го ВІДДІ-
лу УНСоюзу „Братства св. 
Миколая" в Асторії - ред. 
Володимир Левен,сиь. 

Прн щи нагоді, Голов-
на Управа ОЖ нагороди-
ла, під рясні оплески прн-
сутніх о. пароха Віссаріон а 
Андрейчука медалею 
,, Княгині Ольги", яку 
видала жіноча організація 
ОЖ в Ню Йорку. 

Мистецьку частину вн-
конала молодь Осередку 
СУМА в Асторії та запро-
шені фахові мистецькі си-
лн: мандолінова оркестра 
Юних Сумівпів — дири-
гент, Галя Климук; ан-
самбль бандуристів - ди-
ригент, молодий таланови-
тий, Ярослав Стахів; гос-
тинний виступ маестра Па-
вла Данилів з своїми му-
зикальнимн донями, Іркою 
і Марійкою, ,, тріо" під 
акомпаньямент бандур і гі-
тари дуже гарно виконали 
випрацьований ними рс-
пертуар пісень; сольоспів 
пані Зіновії Лавришко-Бун-
дзяк, при фортепіяні ма-
естро Володимир Гентіш 

Для успішного перевс-
дення Ювілею Відділу ОЖ 
в Асторй, трудилися ЧНС-
лсюгі членкині і члени Бра-
тніх організацій, за що їм 
належиться признання й 
подяка. 

Програму Ювілею за-
кінчено відставанням „Ще 
не вмерла Україна". 

П А Д 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛВНИ^ 

УНСоюзу! 

t 
В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

валюто Найдорожчого 1 Незабутнього 
МУЖА І БАТЬКА 

бл. а. 

АНАТОЛЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО 
будуть відправлені 
ПАНАХИДИ 

у вівторок, 9-го серпня 1977 p., в год. 11-ій 
ранку, ні могилі Покійного, на укра-
Інському православному цвинтарі 
в Сват Бавяд Бруку, Н. Дж. та 

в неділю, 14-го серпня 1977 p., в год. 11-ІЙ 
ранку (пкля Служби Божої) в Соборі 
св. Володимира в Ню Йорку 1 в церкві 
св. Софа в ЧІКВҐО, Ілл. 

ДргЛв і Зашйомнх просимо гюмолнл 
Дуигі Поаійного. 

Л Ю Б О В -
і ^^^^^-^.ОКСАНА-

ЕСТОНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ 
В'ЯЗЕНЬ ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ 
ЗАБОРОНИ ПИСАТИ ЛИСТИ 

РІДНОЮ мовою 
на якій мові вони писані, на Ню Йорк Міресова 

Служба ЗП УГ ttP). -
Передаємо поширену в 
самвидаві заяву ув'язне-
ного в Пермському та-
борі естонського патріо-
та М. Кіиренда. Вона ха-
рватеристична для шо-
віністичноі атмосфери, 
що панус в таборах СС-
СР та для боротьби ес-
тонців за свої права. 

Президії Верховної Ради 
Естонської ССР 
Копія: Прокуратурі 
РСФСР 
Копія: Начальникові 
Учр. ВС-389735 

від політв'язня М. А. 
Кіиренда 

З А Я В А 
Довгий час я перебуваю в 

іншомовному оточенні і 
майже не чую моєї рідної 
мови, майже не маю змоги 
користуватися творчістю 
рідної культури (книжки, 
грамофонні платівки, кіно, 
радіо і т. п. ). Це створює 
д о д а т к о в і т р у д н о щ і у 
спілкуванні з людьми. 
Адміністрація Учр. 389^35 
використовує це для своїх 
ш о в і н і с т и ч н и х ц і л е й , 
ускладнює теж спілкуван-
ня з родичами, затримуючи 
мою кореспонденцію з 
ними. Замість того, щоб 
відсилати листи, незалежно 

протязі трьох днів, що с 
передбачене законом, 
затримують їх так, що 
листи доходять до мене 
через місяць, а то й довше. 
Деякі листи цілком npona– 
дають. Це є грубим nopy– 
шенням моїх елементарних 
людських і громадянських 
п р а в , п р о г о л о ш е н и х 
Декларацією прав людини 
О О Н і К о н с т и т у ц і є ю 
СССР 

Суд наді мною відбувся 
естонською мовою і така 
міра покарання не була пе-
редбачена засудом. Цей 
свавільний і шовіністичний 
акт проти мене не є явищем 
виїмковим, його вживають 
й у відношенні до інших не-
російських політв'язнів... 

В и с л о в л ю ю ч и с в о є 
о б у р е н н я з п р и ч и н и 
свавільної й антнгуманної 
р е п р е с і й н о ї п о л і т и к и 
адміністрації та з метою 
з а х и с т у м о ї х прав і 
боротьби проти шовінізму, 
я вирішив від 10 грудня 1976 
року, аж до часу прнпинсн-
ня порушення законносте у 
зв'язку з моєю KopecnoH– 
денцісю, звертатися до 
адміністрації Учр. ВС-
3897 35 тільки р і д н о ю 
мовою, про ЩО І ПОВІДОМ-
ляю цією заявою. 
10 грудня 1976 

М. Кійреяд 

вн' 
вісткою, що а Редвуд Ситі, 

21-го лантя 1977 р 
і довгій І і вашій недузі 
Виділу УНС ч. 4tt 

бл. П. 
МАРІЯ ШАБАТУРА-ВАЩУК 

нар. 1927 року, Базар, Україна. 

ПОХОРОН відбувса в ноамділок, 25-го лнявп 1977 p. j 
церква Непорочного Зачаття а Сан ФрааиКаи, на і 
Сватого Хреста. 

УПРАВА ВІДДІЛУ УНС 
Сан Франскко, втвявфорнів 

Др 

Замість квітів на свіжу могнлу Незабутньої 

Пані Марусі Пасічняк, 
д-ра Володимира Пастчапка з ДвяхІрк, Н. Й. 

екдадаугмо 59.99 доларів 
на Українську Катедру при Гарварді. 

Д-р Саман 1 Іреяв ДОРОЩАК 

ДаЯИваося сумною вкткою з Рідними І 
ню 23-го лаввка 1977 р. в Тороиті, Канада, 
відійшла у Вічність, на 19-му ропі апггга, 

каша Найдорожча 
МАМА І БАБУНЯ 

бл. П. 
ОРИСЯ з СМАЛЬ-СТОЦЬКИХ 

ЛУЦЬКА 
вдова по бл. п. санатороиі ОСТАПОВІ. 

ПОХОРОНЕНА 29-го лавввя 1977 р. а Тороиті, на ква-
доанпаї Парк Лани. 

Горам прибиті: 
МАРТА - дочка 
Ю Р І Й - с н и 
Ю З И К - з я т ь 
МОЙРА - м і с т к а 
АННА, НАТАЛКА, ХРИСТИНА -

f̂e т 
та болем серпа ділимося сумною вісткою, 

з ВОЛІ Всевишнього відійшов у Вічність. 
5-го серпня 1977 року, на 59-му ропі аиггтв, 

після і нашої і д у і н 
наш ИшМяорстгтЛ МУЖ І ТАТО 

ПЕТРО КОЗАК 
1977 р. 

І 

кар. 12-го липня 1921 р. у Великих Квм'ї 
ПАНАХИДА в понеділок, 1-го 

ву л. у Чаяла яв фВ, Па. 
ПОХОРОН у аиВтоиок, 9-го серааса 1977 р. в того ж 

похоронного заведення о год. 9-ій рано до церкви св. 
Ннколая, в відтак на цвинтар у 

В глибокому смутку: 
АННА - др) 
РОМАН 1 ПЕТРО ВОЛОДИМИР -

Г А Л Я -

Просимо згадали Покійного у 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМЯТЬ! 



8 СВОБОДА, СЕРЕДА, ІО-го СЕРПНЯ 1977 4:171 . 

„Свобода через деколонізацію"... 
(Закінгення зі стор. і^Ц) 

вал". Дві телевізійні ставці! лат. Жд організації Амери-

Еіували перебіг Мані-
ціі. З етнічної преси 
кореспонденти ЛИТОВ-

ців, українців і болгарів. 
Маніфестацію розпочато 

о год. 2-ій по полудні прися-
гою ва американський пра-
пор, яку провів представник 
американських военввх ве-
теранів Альберт Ґваріно. 
Після американського гим-
ну, головну промову ВИГО-
лосила д-р Валентина Калн-
ник, президент АВПН, яка 
говорила на тему свободи 
через деколонізацію, що 
прискореним темпом ВІД-
бувається на наших очах в 
Африці, але найбільша ко-
ловіяльва імперія нашого 
часу, СССР, остання з коло-
віяльввх держав ва земній 
кулі, продовжує своє ісву-
ваввя, дякуючи скономіч-
вій і політичній толеранції, 
а то й прямій підтримці 
(детант) з боку уряду Уєд-
наних Стейтів Америки. 

Зокрема, д-р Валентина 
Калиник звернула увагу на 
спротив московському KO-
лоніялізмові в Україні, який 
спрямований не лише ва 
оборону людських прав, як 
це має місце в Росії (Moc– 
ква), але й насамперед на 
відокремлення України від 
СССР, як єдиної запоруки 
припинення русифікації ук-
раїнського народу й нвщев-
вя української культури та 
економічної варварської ек-
сплуатації її надр і надзем-
них багатств. 

Другим промовляв Кон-
сінс Ша - консул Китай-
ської Республіки (Тайвань). 
Він говорив про комуніс-
тичний режим в Китаї, який 
нічим не відрізняється від 
комуністичного режиму в 
СССР. Обидва вони три-
маються на тотальному те-
рорі в середині і на підрив-
ній диверсії в інших країнах 

Від Конституційної Пар-
тії стейту Ню Йорку про-
мовляв її голова Пол Ке-
рин, а від Консервативної 
Партії Верн Мітчел. 

Александер Єсєвів-Вол-
пів виступав від іменн opra– 
нізаціі „Інтернаціональна 
Амнестія". 

Від народів Азербайджа-
ну. Туркменії і кримських 
татар промовляв Іззет Ка-

Й від народів Північного 
вказу-Шалавдій Бей Бу-

кавська Рада Повеволених 
Народів промовляв д-р Йо-
сиф Шефтік. 

Від групи росіян з найно-
вішоі еміграції з СССР, які 
стоять на становищі деко-
лонізації СССР, виступав 
Ігорь Сівявін. 

Барри Фарбер, відомий в 
Ню йорку радіо-комента-
тор, який кандидує ва по-
садннка цього найбільшого 
в світі міста, а якого підтри-
мують республіканці й кон-
сервативні кола на це с т а н о 
ввще, у своєму виступі го-
ворнв про наболілі пробле-
ми міста-вслетня. 

Після промов д-р Р. Го-
рошко, секретар Екзекути-
ви АВПН, зачитав цілий 
ряд прокламацій і приві-
тань, в цьому від Дж. Kap– 
тера, президента ЗСА; від 
Абрагама Біма, посадника 
Ню Йорку; від Бревдава 
Бирна, губернатора стейту 
Ню Джерз і 

Після закінчення офіцій-
ної частини Маніфестації 
в ідбулася мистецька час-
тина, в якій виступали зі 
своїми народними танками 
туркестанська й азербай-
джанська групи. Мистець-
кою частиною керував Іс-
кандер Нечеф (азербайджа-
нсць), заступник президен-
та Ф е д е р а ц і ї Т ю р к с ь к и х 
Організацій в Америці. 

Потім учасники Маніфес-
тації зформувалвся в коло-
ну з прапорами й травспа-
рантамн та рушили д о під-
ніжжя статуї Свободи, де 
відбулося положення вінка 
в пошані всім тим, що заги-
нули й тим, що далі зма-
гаються за свободу й дер-
жавну незалежність своїх 
народів. 

Вівок, сплетений з черво-
них рож, несли Барри Фар-
бер і консул Консінс Ша. 

Велика кількість туристів 
зі всіх кінців світу, ЯКІ ВІДВІ-
дують статую Свободи, як 
один з історичних пам'ят-
ників ЗСА, приглядалися 
Маніфестації . Серед них 
р о з п о в с ю д ж е н о З тисячі 
летючок, в яких з'ясовано 
потребу деколонізації СССР 
а в іншій летючці з'ясовано 
становище з найновішої 
еміграції до проблеми са-
мої Росії та безумовної на-
ціональної незалежности 
неросійських народів СССР. 

шфтфтф іцуд фтфшфтфі^т фтфшфтФШвШШШЛЛт^т^Лфщ 
ІНема то як на Єоюзівці! 

О с е л і 
У к р а ї н с ь к о г о 

Н а р о д н о г о 
С о ю з у 

в К е т с к н л ь с ь к н х г о р а х 
біля міста КергОНКСОН, Н . Й . 

П ' я т н и ц я , 1 2 - г о с е р п н я , г о д . 10 -та в е ч . -
З А Б А В А 
при звуках оркестри „ С о ю з і в к н " . 

С у б о т а , 1 3 - г о с е р п н я -
А н д р і й Д о б р я н с ь к н й , бас-баритон — 
соліст Метрополітен Опери, Ню 
Йорк. 
Акомпаньямент — Т о м а Г р н н ь к і в . 
З А Б А В А - Оркестра „ Р у ш н и ч о к " 
з Монтреалю. 

Н е д і л я , 1 4 - г о с е р п н я -
В и с т а в к а о б р а з і в 
Е . К о з а к а І й о г о с и н і в . 
Вечором — Програма присвячена 
75-річчю ЕКА. 

СУБОТА. 20-го СЕРПНЯ - ..СОКІЛ" - (1786 року) 
опера Д. Бортнянського у виконанні МУЗИЧНОЇ ШКО-
ЛИ на СОЮЗІ В ЦІ під rep. А. ДОБРЯНСЬКОГО і Т. 
ГРИНЬКОВА. 
ЗАБАВА - Оркестра ..СОЮЗІВКИ". 
НЕДІЛЯ. 21-го СЕРПНЯ - Виставка образів МОЛО-
ДИХ ТАЛАНТІВ 
Год. 8-ма веч. - Вечір присвячений 50-річчю артнстнч-
ної і педагогічної праці ВАЛЕНТИНИ ЦЕРЕЯСЛА-
ВЕЦЬ. 
27-го і 28-го СЕРПНЯ - ГУЦУЛЬСЬКИЙ ФЕС-
ТИВАЛЬ. 
СУБОТА. 27-го СЕРПНЯ - Гуцульський ансамбль 
..ЧЕРЕМОШ" з Філадельфії. 
ЗАБАВА - Оркестра Б ГІРНЯКА та ..ІЗМАРАГД" 
НЕДІЛЯ. 28-го СЕРПНЯ - Виставка образів 
Л ГУЦАЛКЖА. 
П'ЯТНИЦЯ. 2-го ВЕРЕСНЯ - ЗАБАВА - Оркестра 
СОЮЗІВКИ. 
СУБОТА. 3-го ВЕРЕСНЯ - ЕД ІВАНКО, артист Брод-
вею і Голівуду. Акомпаньямент - Т. ГРИНЬКІВ. 
..ГЕНТІШ НА ВЕСЕЛО". 
ЗАБАВА - 2 оркестри - ..ТБМПО" і ..РУШНИЧОК" 

в НЕДІЛЯ. 4-го ВЕРЕСНЯ - УКРАЇНСЬКИЙ ТАН-
ЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ та ансамбль „СОЮ-
ЗІВКИ" 
ЗАБАВА - 2 оркестри - „ТЕМПО" і „РУШНИЧОК". 

еП ЯТНИЦЯ-ПОНЕДІЛОК. 2-5 ВЕРЕСНЯ - КРАЙОВІ 
ТЕНІСОВІ і ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ. 

в СУБОТА. 17-го ВЕРЕСНЯ - 25-РІЧЧЯ СОЮЗІВКИ. 
Спеціяльна програма - виступи МИСТЦІВ і 
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ П. МАРУНЧАКА 
з Монтреалю. 
ВИБІР МІСС СОЮЗІВКИ. 
Оркестра ..РУШНИЧОК". 

Конферансьє всіх програм - АНЯ ДИДИК. 

ВЕЛИКА ХОЛОДЖЕНА ЗАЛЯ „ВЕСЕЛКИ" 
Телефон СоипІВат - (914) 424-5441 

ПРОФ. ЯНІВ ПЕРЕОБРАНИЙ.. 
(Закінчення 

більше, що на ній були 
присутні теперішній голова 
Фундації УВУ в ЗСА, 
проф. д-р П. Гой, та його 
заступник, проф. д-р В. 
Лучків. 

Поруч із загальною Ра-
дою відбулися також фа-
культетські Ради, а саме: 
18 липня радив факультет 
права й суспільно-еконо-
мічннх наук, обираючи 
вдруге на декана проф. д-ра 
Б. Кордюка, а продеканом 
проф. д-ра Ґ . Горна. Фа-
культет філософічний мав 
дві сесії: 19 та 25 липня; 
деканом став проф. д-р О. 
Кульчнцькнй, продеканом 
проф. д-р Г. Васьковнч, 
який повнить теж обов'яз-
кн керівника Внсокошкіль-
них Курсів Укра!нознавст-
ва, яких в біжучій каденції 
організовано три: в часі 
різдвяних ферій у Макві-
лері у Східній Франції для 
зустрічі студентів із різних 
країв Европи; у весняних 
місяцях у Парижі (вперше) 
для^тих студентів, які не 
мали б змоги приїхати до 
Мюнхену, як теж нормаль-
ннй Літній у Мюнхені, при 
чому в б. р, звернено увагу 
й на ту частину нашої 
молоді, яка слабо володіє 
українською мовою. 

Із звіту треба відзначн-
тн, шо утримано всі роди 
качання, з тим, що англо 
мовні курси Сходознавства 
влаштовувані від трьох ро-
ків спільно із Центральним 
Мічігенським університе-
том, у зв'язку із nepeopra– 
нізацісю цього університе-
ту перервано на рік. Кіль-
кість студентів є 86, при 
чому дуже успішними є 
учительські курси, ЩО ВТІ-
шаються великим заінтере-
суванням студентів. З огля-
ду на те, що одночасно 
доводиться вести навчання 
на двох семестрах і на двох 
курсах, а крім цього на 
філософічному факультеті 
С ще й спеціалізація в 
кількох основних напрямах 
є багато паралельних рів-
ночасннх викладів, що мо-
жливе тільки завдяки дуже 
догідному новому будин-
кові, що його УВУ завдя-
чує патріяршому дарові 
Його Блаженства Патріяр-
ха Йосифа. 

Коли авдиторне навчан-
ня з природи речі належить 
До основних обов'язків ко-
жного університету, тоді 
найбільших досягнень до-
бнвея УВУ в біжучій каден-
ції у видавничій ділянці: 
завдяки слеціяльним дота-
ціям німецьких промисло-
вих кіп можна було в сумі 
видати 12 різних творів із 
загальною кількістю 1852 
стор. друку, тобто потрос-
но в біжучому році пересіч 
за роки мюнхенської діяль-
ности (1946—77). Серед ви-
даних праць є декілька ду-
же поважних, як от мону-
ментальний твір пок. дека-
на УВУ проф. Н. Полон-
ської-Василенко (2-ий том 
Історії України - бл. 600 
стор. Друку, виданий спіль-
но із Українським Вндав-
ництвом); габілітаційна 
праця проф. Г. Васьковича 

item. 1-ої) 
-про одного з найвндатні-
ших , баварських педагогів 
Кершенштайнера та укра-
їнське шкільництво, яка то 
праця — писана по-німеиь-
ки зустрінулася з дуже ве-
лнким зацікавленням ні-
мецьких фахових кіл; док-
торська дисертація М. Бо-
ровика про українську ка-
надську пресу; монографіч-
ні студії проф. д-ра П. 
Біланюка з Торонто, прис-
вячені проблематиці Схід-
нього Християнства; пос-
тійно видається кварталь-

ник „Етологія". Видано та 
кож скрипт пок. проф. По-
лонської-Василенко, прис-
вячений українській історі-
ографії, чи деякі менші 
студії почесного д-ра УВУ 
А. Грай пера і проф. Вась-
ковича. Точні дані про всі 
ті видання (і взагалі точну 
бібліографію всіх видань 
УВУ за мюнхенський пе-
ріод праці) вміщено у що-
річній програмі викладів 
(„Індекс лекціонум") і ця 
бібліографія (152 позиції!) 
займає 27 сторінок друку. 
В „Індексі" є також пода-
ний докладний список ак-
тивних і неактивних профе-
сорів УВУ (85 професорів, 
доцентів, викладачів та 
асистентів). Цей „Індекс 
лекціонум" є важливим іс-
торичннм матеріалом і на 
його підставі УВУ вже є 
постійно нотований у важ-
ливих університетських ДО-
відниках: англомовному 
„ВорлдофЛернінг", німе-
цько-англійському „Інтер-
націоналєс Універсітетсган 
дбух" та в офіційному вн-
данні баварського правлін-
ня, — завжди із відзначен-
ням, що УВУ має унівеси-
тетські права. 

Нормально відбувають-
ся також виклади для шир-
шої авдиторії (вечірні до-
повіді), як теж продовжу-
ється співдію із іншими на-
уковнми неукраїнськими 
установами, зокрема із 
Штутгартським унівсрси-
тетом, із Католицьким 
Університетом у Парижі, 
із науковими центрами у 
Бельгії, зокрема з інститу-
тамн Лювенського універ-
ситету. В акад. році 19767 
77 прочитано для чужих 
наукових кіл 35 доповідей 
(на 18 вечорах) з учадію 
різних 23 доповідачів, при 
чому поруч із українськими 
вченими виступали німеиь-
кі, французькі, бельгійські, 
чеські професори, як теж 
один американський та жи-
дівський дослідник. 

Плянується розбудува-
ти Фундації в поодиноких 
країнах, щоб скоро звіль-
нити будинок УВУ від реш-
ти довгів, як теж створити 
нерухомий фонд, ЩО ДОЗВО-
лив би пляново поширити 
видавництво; чимало ува-
ги присвячено також мож-
ливості підготовити педа-
тогічний конгрес, шо став 
би вихідним пунктом для 
точного розмежування ак-
тивности наших високо-
шкільннх установ, які зай-
маються нашим інтелекту-
альним та науковим ло-
ростом. 
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Д-р Маруся Бек відбуває зустрічі 
з українцями Австралії 

Кентербері, Австралія 
(В. Онуфрієнко). - Небу-
денною подією в житті 
українців Австралії стали 
відвідини визначної гро-
мадсько-політичної діячки 
з ЗСА - д-ра Марусі Бек. 
Немає потреби писати для 
читачів , .Свободи", про 
цю визначну жінку: хто її 
не знає в ЗСА й Канаді? 
Зате для українців в ABCT– 
ралії вона була відома лн-
ше тим, хто читав закор-
донну українську пресу та 
дещо зустрічав про неї в 
тутешніх часописах — пе-
реважно коротенькі вістки. 

Повертаючись до ЗСА з 
відвідин південно-східніх 
азійських країн, на залро-
сини Представництва ВО 
УНРади та Крайової Упра-
ви Товариства Сприяння 
УНРаді в Австралії д-р 
Маруся Бек прибула до 
Австралії, щоб познайоми-
тися з життям українсько-
го суспільства на цьому 
континенті і також викона-
ти певну громадсько-полі-
тичну працю лінією діяль-
ности в нашому державно-
політичному центрі УНР в 
екзилі, де д-р М. Бек зай-
має становище заступника 
прем'єр-міністра та керма-
нича закордонних справ ВО 
УНРади. 

Хоч прибула д-р М. Бек 
на запросини . середовища 
УНРади, для зустрічі П 
створено широкий громад-
ський комітет, д о якого 
ввійшли представники різ-
них громадсько-політнч-
них організацій. Тому не 
дивно, шо на зустріч її на 
сіднейське летовише Mec– 
кот в суботу 16 липня ц. р. 
прибуло більше половини 
сотні визначних громадян -
представників різних opra– 
нізацій. Коли б літак при-
летів пізніше — не о 6:30 
ранку (та ще в австралій-
ську зиму), бажаючих зус-
тріти цю визначу жінку 
було б далеко більше. На 
летовищі гостю привітали: 
голова Представництва ВО 
УНРади в Австралії полк. 
С. Яськевич, представник 
Союзу Українських Органі-
зацій Австралії мгр Ю. 
Вовк, голова Об'єднання 
Українських Громад Ново-
го Південного Велсу С. 
Цимбалюк, голова управи 
ТгОвариств Сприяння У Н Р 
аді в Австралії В. Олова-
ренко, О. Ількова — голо-
ва Союзу Українок Ново-
го Південного Велсу та 
чимало інших провідних 
громадян стейту. 

Мило вражена теплою 
зустріччю, д-р Маруся Бек 
висловила захоплення тим, 
що в Сіднеї є Об'єднання 
Українських Громад, - во-
на незвичайно любить ці 
слова: „об'єднання украІн-
ців". Тут же на летовищі 
д-р М. Бек дала інтерв'ю 
кореспондентам австралій-
ських часописів. Зустріч її з 
українським громадянст-
вом була зфільмована. 

Від цього часу почина-
ється повне праці, напру-
ження, зустрічів, розмов, 
промов, переговорів, ГОС-
тювання. Не дивно, шо в 
неділю, 24 липня на зустрі-
чі з громадянством в На-
родному Домі в Лідкомбі, 

Д - Р МІІХЛПЛО Д А Н И Л Ю К 

На медичні 
Теми 

Лікарський довідник. 
Книжка у твердій темно-зеле-
ній обгортці Із золотими бук-
вами роботи мистця МИХ МИ-

ХАЛБВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

S V O B O D A 
SO Montgomery Street 
Jeney City, NJ. 07S03 

(Сіднейське передмістя, де 
зосереджується наше rpo– 
мадське життя) д-р М. Бек 
сказала, що загубила лік 
дням: як у калейдоскопі 
минають години, нові лю-
ди, нові враження, нові 
місця, нові об'єкти україн-
ського світу на досі неба-
ч єн ом у континенті. 

Перша товариська зуст-
річ з українцями Австралії 
відбулася того ж дня, в 
суботу 16 липня, в домі 
голови Союзу Українських 
Організацій Австралії інж. 
Юрія Денисенка В гостин-
ному домі зібралися члени 
управи СУОА та деякі чле-
ни комітету для зустрічі 
д-ра М. Бек. 

В понеділок 18 липня, 
відвідини міста, засідання 
Представництва ВО УНР-
ади; наступного дня — 
зустріч із представниками 
різних національних груп 
поневолених народів;в сере 
ду - зустріч з жінками 
різних національностей; в 
четвер - з представниками 
українських громадських 
організацій; а вдень - оз-
найомлення з життям УК 
Церкви в Сіднеї; п'ятниця 
— зустріч із представника-
ми українських політичних 
партій; субота — відвідини 
українських суботніх шкіл і 
зустріч з українським жі-
ноцтвом. І нарешті — зуст-
річ з українським грома-
дянством в. Українському 
Народному Домі в Лідком-
бі в неділю, 24 липня. 

Лідкомб - це передміс-
тя, де зосереджується ук-
раїнське громадське куль-
турно-освітнє Й почасти 
церковно-релігійне життя; 
тут знаходяться Українсь-
кий Народний Дім, Дім 
Української Молоді з 
Культурно — Товариським 
Клюбом, Центральна Рід-
на Школа, будинок Плас-
ту, центр СУМУ-у, катед-
ра української католиць-
кої церкви й кооперативи. 

На зустріч із гостею 
прибуло до Народного До-
му більше 250 осіб: заля 
була повна. Відкрив зуст-
річ голова управи Това-
риств Сприяння УНРаді в 
Австралії інж. В. Олова-
ренко. Д о почесної прези-
дії запрошено голову Пред-
ставництва ВО УНРади 
полк. С. Яськевича, голову 
сіднейського Товариства 
Сприяння УНРаді І. Зава-
ду, голову Об'єднання Ук-
раїнських Громад НПВел-
су С. Цимбалюка та кіль-
кох представників різних 
організацй. 

Про ораторські здібнос-
ті д-ра Марусі Бек україн-
ці в ЗСА й Канаді знають, 
тому не здивуються, коли 
прочитають, що в Сіднеї її 
слухало наше громадянст-
во з незвичайною увагою. 

Вхопивши слухачів за 
серце спогадами про бать-
ківщину, д-р Маруся Бек 
непомітно перейшла до 
важливих громадсько-полі-
тичних проблем нашого й 
світового маштабу і зосе-
редила увагу на таких важ-
ливих питаннях, як орієн-
тація на власні сили в здо-
бутті волі для народу, зо-
середження власних сил 
навколо державно-політич-

ного центру - уряду в 
екзилі (УНРада й ВО), кон-
солідація сил, увага до 
того, що діється”на рідних 
землях і постійна праця, 
крик до сумління світу. У 
відповідях на кілька запи-
тів д-р М. Бек поширила 
думки, висловлені в промо-
ві, а серед них була одна 
важлива, чи може, найваж-
лнвіша: кожен мусить у 
праці починати від себе, не 
чекаючи, що хтось зробить 
щось за нього. 

Заплющивши очі й слу-
хаючи д-ра М.Бек, можеш 
подумати, шо говорить 
молода, повна сили й ба-
дьорости жінка. А вона не 
ховається з роками: їй ми-
нуло вже 69 років! Хто б 
подумав що в такому віці 
жінка може з таким моло-
дечим запалом не лише 
„літати" по світу, а зустрі-
чатися з людьми, дискуту-
вати, переконувати про-
тивників, піддавати сили 
втомленим і, може, ЗНЄВІ-
реним однодумцям, вору-
шити думки чужих і зму-
шувати їх задумуватися 
над тим, що є десь Укра-
їна і що про неї турбується 
людина, яка народилася на 
чужині й могла б, як бага-
то людей, спочивати в за-
ТИШКу РОДИННОГО ВОГИИ-
ща?... 

Коли я пишу цю стат-
тю, д-р Маруся Бек уже 
відлетіла з Сіднею до 
Мельбурну. Потім — зуст-
річі в Аделаїді й столиці 
Австралії — Канберрі. 
Перт — занадто далеко. 
На Брізбен не дозволяє час, 
хоч там також наші люди з 
радістю познайомилися б 
із цією незвичайною жін-
кою. 

Перед відлетом до ЗСА 
сіднейці влаштують їй про-
щальний вечір в Народно-
му Домі. Це мало бути в не 
ділю 7 серпня. 

А до того часу д-р 
Маруся Бек буде втрачати 
лік дням, бо те, шо відбу-
ватиметься в Мельбурні, 
Аделаїді й Канберрі, буде 
повторенням того, що бу-
ло в Сіднеї: люди, розмо-
ви, поїздки, прийняття...А 
над ними й під ними — 
турбота про поневолену 
Україну, бо це та сила, яка 
керує ділами й думками 
цієї незвичайної людини. 

ВАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
:іу ваших дітей з нашта^ 
июю, найбільшою й най6а-
гатшою українською націо-
нальною установою поза ме-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Сс-
юз, щоб запевнити їм кращу 
будугність, в нашій громаді 
у вільному світі нового сей 

домого глена! 

"Ссч”Ми 
оїш?мїи 

, a But ttfctfc 
Tel. OB M M M l e w Y B i U l t B l t 
БАНДУРИ (55-стрункі) одержите 

в Арці. 

Найкраще місце- на прнйнят-
тя, бенкети, Ім'нннни, xpecTH– 
ик, товариські зустрічі, ВО-

міг;кц і на всі нагоди -

H O L I D A Y I N N 
of Somerville 
US Route Ш (Б. Bound) 

BKlDGHWATBR, CM. 0Й807 
9 Тел. (201) 516-9600, в ук-

раїнській мові 201-626-1800 
є Власник українець та пь 

украінським зарядом. 

ПАМ'ЯТНИКИ 
ї різних гранітів, ставимо ча 
цвиитарах св. Андріа в Бавил 
Бруку і св. Духв - відома солідна 

фірма 

К. М. КАРДОВИЧ 

C0NSTANT1NE М KARWlCH 
CYPRESS H1LLS MONUMENTS 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel (212) AP 7-2332 

MISCELLANEOUS 

99 L1QU0R CORP. 

Найкращі вина, і лікери імпор-
товані і домашні. Відкрито до 

півночі. Даром достава. 

9 9 1st Avenue, New Yoric City 
(Corner 6tli Street) 

Call (212) 533-1190 

MALE AND FEMALE " 

ДОСВІДЧЕНІ 
ОПЕРЕЙТОРИ 

Машини Merrow, при шитті 
"Polo" сорочок. Платня від 

120-200 на тиждень. 
SH1RTEE LTD 

5 Lawrence Street. Bloomfield. N.J. 
Call (201) 4294500 

REAL ESTATE 

BUSINESS FOR SALE 

in Ukrainian resort area. 12 unit mote). 
Small restaurant and bar. 5 room apt 
Dented business office. 2tt acres. Gross 
income J90.000.00. Asking S 130,000.00 

Call (914) 856-3713 

" Help Wanted Female m 

BATRON ClEAUERS 
For New Office Building in Harrison, N.Y. 

area. Part time evenings. 
Call Tony Cipocelli. 

(914) 9494090 

.Helji Wanted 

OPERATORS 
Experienced - MERROW, S1NGER 
Button. Buttonholes. Blind Stitch, 

Labels 
E. s A. SEWING S FINISHING, INC. 

132 Gazza Boulevard. Farmingdale. L.l. 
(51S) 752-1793 

^ ^ - " і 

МОЮ MAKERS G 111 ette 
Requires experience in building construction, polishing, re– ( 2 i l l f a f f A 

H pairing end maintaining і variety of pfenNc injection mold and ? ! ! ! 
; 1 components. People with extensive mishmist background and G i l l e t t e 
' some moid making experience will be considered. These 

positions offer excellent working conditions and outstanding 
benefit package. 
For more information or to arrange a convenient interview, 
please celt 

M1CHAEL EVANS, Personal Department 
(617) 268-3200, Ext 4164 
T H E GILLETTE COMPANY 
Safety Razor Division 

, Gillette Park, Boston, Mass. 02106 
GiHette is an Equal Opportunity Employer M7F 

Gillette 
Gillette 
Gillette 
Gillette 
Gillette 
Gillette 
Gillette 

о FUNERAL D1RECTORS 9 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 
ЗаАиастьгя Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORKt ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter wlarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN ft LYTWYH 
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS 

A I R C O N D I T I O N E D 
Обслуга 1HLPA 1 ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
иамк на цвинтарі в Вавнд 
Бруку і перенесенням Тлім-

ккх Останків з різних 
країн світу, 

801 Spring!led Avenue туШтол, N.J. 
NEWARK, N J . 
ESsex 5-5555 

Ось там, внизу, Помпу-
сс!... Мала галявина в тому 
морі дерев... 

Приземлюй гелікоптер, 
пілоте! 

Ах!.. Як добре передят-
нутися в „робочий" одяг і 
знову бути вдома! 

Це мас бути рідний дім?! 

J 


