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ДИР. ОМЕЛЯН ПЛЕШКЕВИЧ 
ОЧОЛИВ КРАЙОВУ 

ГОСПОДАРСЬКУ РАДУ УККА 
Чікаго (М. С). - В субо-

ту 13-го серпня, відбулася 
тут в приміщеннях кредито-
вої кооперативи „Самопо-
міч" конференція Крайової 
Господарської Ради УККА, 
яку основано в лютому ц. р. 
В нарадах взяли участь 
представники братських 
союзів: УНС, „Провидін-
ня" і Народної Помочі, 
Централі Українських 
Кооператив Америки, Ліги 
Українських Щадниць, Ук-
раїського Лікарського То-
вариства і Союзу Україн-
ських Купців, Підприємців і 
Професіоналістів. Цектра-
лю УККА репрезентували 
мгр Іван Базарко, адміні-
стратнвний директор, та 
скарбник мгр Уляна Дя-
чук. Юліян Ревай заступав 
колишню Конференцію 
Українських Фінансових 
Установ (КУФУ). 

Конференція розглянула, 
перс лис куту вал а і прийня-
ла правильник Ради, 
основним завдання якої є 
координувати і унапрям-
лювати українську еконо-
міку в ЗСА. Учасники кон-
ференції вислухали інфор-
мативного звіту про стан 
фінансів УККА і його біжу-

чі потреби (реферувала мгр 
У. Дячук). Мгр 1. Базарко 
поінформував про актуаль-
ні проекти УККА, в яких на 
перше місце слід поставити 
поширення агенд і фінан-
сування Українського Ін-
формаційного Бюра у Ва-
шінгтоні, що його під цю 
пору очолює інж. Юрій 
Нестерчук. 

Учасники конференції од-
нозгідно вирішили визнати 
своїм першочерговим зав-
данням зібрати 25-тнсячннй 
фонд, необхідний для 
дальшого ведення і поши-
рення агенд бюра у Ва-
шінгтоні, яке виявилося 
вкрай необхідним в зовніш-
ньо-політичних акціях. 

На закінчення проведено 
вибір управи Ради, до якої 
увійшли: голова — дир. 
Омелян Плешкевич; д-р 
Юліян Куляс, перший за-
ступник; М. Сенчишак, дру-
гий заступник; д-р Р. Коби-
лецький, секретар; P. Мо-
цюк, фінансовий референт; 
д-р Б. Старух, організацій-
ний референт; д-р В. Hec– 
терчук. пресовий референт; 
мгр У. Дячук, член. 

Місцем осідку Ради є Чі-
каго. 

УВУ став місцем і осередком 
зустрічі українських 

інтелектуалістів 
Мюнхен (УВУ). - У ви- до зустрічей із українською 

кладах на літньому семес-
трі Українського Вільного 
Університету прийняло 
участь у 1977 p., крім 25 
професорів і викладачів із 
чотирьох країн Західньої 
Европи (Німеччини, Фран-
ції, Англії й Голландії). 19 
членів Професорського Збо 

8у з-поза океану (з Америки 
Канади), що становить 

43,696. Таким чином, УВУ 
стався місцем зустрічі укра-
їнських інтелектуалістів із 
цілої нашої діаспори, тим 
більше що використано на-
году перебування такої ве-
ликої кількости профссо-
рів до відбуття різних -
старанно підготовлених на-
рад: Професорської Ради 
( т о б т о Загальних Зборів 
Професорської Колегі ї ) , 
Факультетських Рад філо-
софічного факультету та 
факультету права й суспіль-
но-економічних наук, як 
теж низки фахових нарад по 
спеціялізованим групам. 

Вечори були використані 

громадськістю Мюнхену та 
околиць; завдяки дуже ста-
ранно дібраним темам та 
прелегентам ті вечірні зус-
трічі втішалися в біжучім 
році спеціяльним зацікав-
ленням (в пересічі 56 учас-
ННКІР. тис зокрема треба 
уважати дуже великим по-
казником, якщо зважити, 
що доповід і відбувалися 
іноді під ряд кілька разів 
кожного дня.) Дуже ПОЗИ-
тивним було, що доповідачі 
походили із різних середо-
виш, що вказувало на уні-
кальну ролю УВУ бути луч-
ИИКОМ МІЖ рІЗНИМИ ТСНДСН-
ціями, які панують тепер в 
українській спільноті. 

На доповід і Леоніда 
Плюща, присвяченій укра-
їнській модерній поезії(Мо-
лодий Тичина —Калинець), 
яка відбулася 20 липня, заля 
була вщерть переповнена і 
присутні мали нагоду nepe– 
конатися, наскільки добре 
був прелегент обізнаний із 

(Закінчення на crop. 6-ій)л 

У Гантері відбувся величавий 
похорон сл. п. Івана 

Володимира Кобзяра 
Гантер, Н. Й. (і. к-н) -

Від часу існування містеч-
ка Гантеру в КетскІльсь-
ких горах не було там ще 

такого величавого noxo– 
рону, як сл. п. Івана Во-
лодимира Кобзяря, трагіч-
ноі жертви автомобільно-
го випадку. У понеділок, 
15-го серпня ц. p., о год. 
2.20 по пол., серед білого 
дня, на широкому шляху 
23 А, шо ним Іван Во-
лодимир Кобзяр їздив бук-
вально тисячі разів, відко-
ли 24 років тому noce– 
лився у Гантері, - без-
посередньо перед його, до 
речі, позиченим - не-
величким а в т о м типу 
, , Ґ р е н л і н " , ЩО ним 
відвозив додому МОЛОДОГО 
робітника свого мотелю 
„Ксеня", велике авто, що 
Ікало з протилежного бо-
ку. переїхало середущу 
жовту лінію і з цілим роз-
гоном в'їхало на нього: ав-
томобільна керма розторо-
щила грудну клітку 
І. В. Кобзяря, якого до-
булн з трудом з купи ПО-
торощеного і горіючого за-
ліза. Згинув теж 17-літній 
хлопець, Чарлі Торп. Дру-
гим автом керувала 64-літ-
ня пані Смит з Ютики, яка 
приїздить до Гантеру до 
своєї родини, мала вже за 
собою нещасливі автомо-
більні випадки і в тому 
дні везла у свому великому 
автомобілі троє своїх вну-
ків: сама вона і діти були 
тільки легко потовчені. 

Св. п. Іван Володимир 
Кобзяр 

Вістка про ту трагічну 
подію потрясла членами 
численної родини Покійно-
го та пречисленними його 
приятелями. Щоби дати 
можливість прибути його 
сестрі з Австралії та ін-
шим членам найближчої 
родини з Канади - з Вінд-

зору і Вінніпегу, похорон 
відбувся щойно в суооту 
20-го серпня. Ані велика 
каплиця похоронного заве^ 
дення Астона у Гантері, ані 
чудовп церковця св. Івана 
Хрестителя у гуцульському 
стилі, до постання якої у 
великій мірі причинився 
Покійний (був секретарем і 
першим касиром Церков-

(Закінчення на cm. 6-ій) 

КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ 
„ВОЯДЖЕР" ЛЕТИТЬ 

В НАПРЯМІ САТУРНА 
І ЮПІТЕРА 

Кейп Каневерал, Фльо-
рида. - В суботу, 20-го 
серпня, звідсіля запущено в 
космос ракету , ,Вояджер" 
(„Мандрівник"), завдан-
ням якої є фотографувати 
поверхні Сатурна і Юпіте-
ра та місяців, які круж-
ляють довкола тих пля-
нет, як теж за допомогою 
інших інструментів збира-
ти різноякісні інформації 
про ту частину космосу. 
Хоча зразу після запушен-
ня в космос виявилися деякі 
проблеми з інструмента-
ми, які стабілізують полет 
„Вояджера", як теж не 
було відомо, чи правильно 
функціонуватиме крило 
космічного корабля, д о 
якого прикріплені ТЄЛЄВІ-
зійні фільмові апарати та 
інші наукові інструменти, 
то за кілька годин біль-
шість з проблем розв'язано 
і , ,Вояджер" летить в на-
прямі двох згаданих пля-
нет. Науковці з Крайового 
Аеронавтичного і Косміч-
ного Управління (НАСА) 
сподіваються, що ,,Воя-
джер" зможе теж ДОСЛІД-
жувати плянету Уран. 

Ц е й НОВИЙ ЦИКЛ КОСМІЧ-
них дослідів мають розпо-
чати два „Вояджери", бо 
на початку вересня має 
б у т и запущений другий 
космічний корабель, іден-
тичний до того, який ВИ-
летів минулої суботи. 

Працівники НАСА за-
значують, що під час поле-
тів обидва „Вояджери" до-
сліджуватимуть три пля-
нети і дванадцять місяців, 
що представлятиме собою 
дуже важливий крок вперед 
у космічних дослідах, а де-
які вважають, що полети 
,,Вояджерів", якщо не ВИ-
никнуть якісь непередбаче-
ні проблеми, можуть бути 
найважливіші щодо своїх 
наслідків. Після дослідів 
згаданих трьох плянет 
„Вояджери" мають виле-

„Вояджер" в дорозі 
в космос. 

тіти поза нашу соняшну 
систему, тобто в простори, 
в яких ще ніколи не лі-
тали ракети зі Землі. Це 
станеться щойно десь за 
десять років, але у „Вояд-
жері", запущеному в кос-
мос минулої суботи, нахо-
диться платівка під назвою 
„Звуки Землі", де ПОМІЩЄ-
но послання в різних мо-
вах світу, між ними по-
слання від президента 
Джіммі Картера та гене-
рального секретаря Об'єд-

, наних Націй,Курта Вальд-
гайма. Ці послання, як теж 
приклади клясичної і nony– 
лярної музики, звуки різ-
них тварин, як теж ін-
фОрМЛЦІТ ЛрО ТЄХНОЛОГІЧ-
ні та інші досягнення люд-
ства до 1977-го року, при-
значені для можливих жи-
телів інших плянет І СОНЯШ-
них систем, щоб ВОНИ, ЯК-
шо такі існують, могли ді-
знатися про Землю і життя 
на цій плянет і. 

Ізраїль відкидає критику ЗСА 
в справі осель 

Єрусалим. - Ізраїльсь-
кий уряд прем'єра Менахе-
ма Бегіна в неділю, 21-го 
серпня, відкинув минуло-
тижневу критику Держав-
ного департаменту ЗСА та 
урядів кількох країн Захід-
ньої Европи, як теж араб-
ських держав в справі роз-
будови новик ізраїльських 
осель на арабських землях, 
окупованих під час війни 
1967-го року, заявляючи, 
що нові оселі „не стануть 
перешкодою для старань 
встановити тривалий мир 
на Близькому Сході". Після 
закінчення своїх тижневих 

нарад, ізраїльський кабінет 
оприлюднив заяву, яка не 
тільки відкидає критику з 
боку ЗСА та інших країн, 
але теж зазначує, що Ізраїль 
не може погодитися з твер-
дженнями, що „поселення 
жидів на ізраїльській землі є 
нелегальним''. Як відомо, 
прем'єр Бегін і очолюваний 
ним консервативний бльок 
Лікуд вважають, що тери-
торії на західньому березі 
ріки Йордан - це „частина 
історичної батьківщини із-
раїльського народу", а не 
окупована арабська тери-
торія. 

РОЗГОРТАЄТЬСЯ ПІДГОТОВА 
ДО ВЕЛИКОЇ МАНІФЕСТАЦІЇ 

В Д Е Н Ь ОБОРОНИ ПРАВ 
УКРАЇНИ 

Ню Йорк(І. Сєрант).- В 
четвер, 18-го серпня ц. р. тут 
в домівці УККА-СУА від-
булося пленарне засідання 
Ділового маніфестаційно-
го комітету, в склад якого 
входять представники 
Екзекутиви Українського 
Конгресового Комітету, 
представники Відділів 
УККА Східнього Побе-
режжя ЗСА та представни-
ки організацій Великого 
Ню Иорку. Ціллю засідан-
ня б у л о перев ірити 
пророблену роботу для 
переведення великої 
маніфестації по П'ятій 
евеню в Ню Йорку в дні 18-
го вересня 1977 в обороні 
людських прав України. 

Є всі дані, що ця запляно-
вана маніфестація дійсно 
буде масовою. Надходять 
відомості, що з усіх сусідніх 
стейтів та поодиноких 
місцевостей нюйоркського 
стейту українське патріо-
тичне г р о м а д я н с т в о 
громадно вибирається на 
маніфестацію. Ця маніфе-
стація у другу річницю 
Гельсінської угоди іде 
якраз по лінії офіційно! по-

літики теперішньої Адміні-
страції президента Карте-
ра. Тому і Діловий Комітет 
очікує, що участь у маніфес-
тації візьмуть високі дер-
жавні урядовці та законо-
давці. Мається на думці 
в і це президента Мондела. 
сенатора Дола та інших. З 
певністю участь у маніфес-
тації візьмуть конгресмени 
з Ню Йорку. Діловий Комі-
тет також робить заходи, 
щоб на цей день з Ізраїля 
прибув д-р Штерн -
загально відомий дисидент, 
який так мужньо виступав в 
обороні української мови 
під час судового процесу у 
Вінниці. Ідуть заходи, щоб 
у маніфестації взяли участь, 
крім д-ра Штерна, інші 
бувші дисиденти. 

Діловий Комітет звер-
нувся з проханням також до 
наших Владик та духовсн-
ства на Східьому Побереж-
жі, щоб вони заохотили усе 
наше громадянство масово 
взяти участь у цій маніфес-
тації, - а тим доказати сві-
тові, що національні, 
релігійні та особисті права 
наших сестер і братів в 

КИТАЙСЬКІ КОМУНІСТИ 
ВІДБУЛИ КОНГРЕС, 

ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗВОРОТ 
У ПОЛІТИЩ 

Пекін. — Минулого ТИЖ-
ня в Китайській Народній 
Республіці відбулись події, 
які, згідно з опінією ПОЛІ-
тичних аналітиків, можуть 
мати пере ломове значення 
для світової політики і збли-
ження Китаю до країн віль-
ного світу. В Пекіні офішй-
но проголошено закінчення 
ХІ Конгресу Китайської 
Комуністичної партії, а те-
перішній трюмвірат, 56-
річннй голова партії Гуа 
Куо-фен, 79-річний міністер 
оборони Єг Чієн-їнг, та 73-
річний недавно регабіліто-
ваний колишній заступник 
прем'єр-міністра Тснг Гсі-
ао-пінг, формально закрі-
пили за собою владу і про-
голоенли відхід від офіцій-
ної та зобов'язуючої досі 
політики революційного 
радикалізму, пов'язаного з 
Мао Тсе-тунґом, і перехід 
до більш прагматичної по-
літики проповідуваної ко-
лись прем'єром Джо Ен-
лаєм. На ХІ Конгресі Ком-
партії, першому за владу-
вання нового голови Гуа 
Куо-фенга, були повторно 
засуджені дії так званої ра-
дикальної групи, яку очо-
лювала вдова по Мао пані 
ЧІян Чінг, яка, мовляв, 
здержувала економічний 
розвиток країни і не допус-
кала до прогресу в інших 
ділянках. Конгрес затвер-
див на становищі голови 
Куа Гуо-фенга і чотирьох 
заступників голови, між 
якими знаходиться також 
вже згадуваний регабіліто-
ваний Тенґ Гсіао-пінґ. Нові 
лідери Китайської Народ-
ної Республіки, які знахо-
ляться тепер в більш ста-
більній позиції, розмов-
лятимуть цього тижня з 
державним секретарем ЗСА 
Сайрусом Венсом, який 
прибув в понеділок, 22-го 
серпня ц.р., до Пекіну на 
переговори,у продовжуючи 
таким чином зв'язки ЗСА з 
Китаєм, які розпочав ко-
лишній президент Річард 
Ніксон, підписавши т.зв. 
Шанхайську резолюцію, 
яка стала підставою даль-

ших розмов і зв'язків ?єд-
наних Стейтів Америки з 
червоним Китаєм. Покищо 
невідомо, якою властиво 
буде політика нового китай-
ського трюмвірату, але пре-
сові агенства кількакратно 
згадують бажання нових 
китайських лідерів поліп-
шити економічну ситуацію 
в країні, одержати нову, 
модернішу зброю для ки-
таЙської армії і взагалі 
„маршувати вперед у ХХІ 
століття". Голова Компар-
тії Гуа Куо-фенг кілька-
кратно у своїй промові під-
креслював, що Китай му-
сить здобутися на зусиля, 
щоб перетворити Китай-
ську Народну Республіку в 
„МОДерну І СИЛЬНУ СОЦІЯЛІС-
тичну країну". Ці зусилля 
мусять завершитися cynixa– 
ми д о 2000-го року. Конгрес 
також проголосив закінчен-
ня т.зв. „Культурної рево-
люціГ в Китаї, яка кошту-
вала китайському народові 
багато жертв і крови. В 
закордонній політиці ки-
тайські лідери покищо до-
держуватимуться лінії Мао 
Тсе-тунга, т о б т о вороже 
ставлення до Совстського 
Союзу залишається незмін-
ним, а амернкансько-кнтан-
ські відносини нормувати-
муться безпосередніми 
зв'язками і вже згадуваною 
Шанхайською резолюцією. 
Кореспонденти інформу-
ють, що Китай настоюва-
тиме, щоб ЗСА якнайскорі-
ше відв'язалися від Тайва-
ну, який є причиною застою 
у переговорах між ЗСА і 
Китаєм. Китайські лідери 
не надіються, що приїзд 
державного секретаря Сай-
руса Венса зможе змінити 
ситуацію, беручи під увагу 
недавню заяву президента 
Картера у цій справі. Ки-
тайські вимоги в нічому не 
змінилися: Пекін вимагає 
відтягнення залишеного 
персоналу ЗСА у числі 1.000 
осіб, зірвання дипломатич-
них і всяких інших зв'язків з 
Тайваном і анулювання до-
говору між ЗСА і Тайваном, 
підписаного в 1954 р. 

Людські права темою міжнародної 
конференції правників 

Маніля, Філіппіни. - У 
понеділок, 22-го серпня, тут 
розпочалася восьма з черги 
Світова Конференція для 
справ миру через право, в 
якій бере участь біля 4І400 
правників з понад 100 країн. 
Як передбачують комента-
тори і самі учасники, одні-
єю з головних тем на цій 
конференції буде питання 
пошанування л ю д с ь к и х 
прав у всіх частинах світу. 
Вже під час першого дня 
нарад Рсмзі Кларк, колиш-
ній генеральний прокура-
тор ЗСА і активіст в таких 
організаціях, як Міжнарод-
на Амнестія, Американська 
Спілка щодо громадянсь-
ких прав, гостро скритику-
вав факт, що конференція 
відбувається на Філіппінах, 
твердячи, що конференція 
щодо міжнародного права 
не повинна проходити в 
країні, де вже 5 років існує 
„виїмковий стан" і де по 
тюрмах сидить велика кіль-
кість політичних в'язнів. 

Кларк, який, як відомо, ро-
бив заходи, щоб виступати 
в ролі оборонця Миколи 
Руденка і Олексія Тихого, 
членів Української Громад-
ської Групи сприянню ВИКО-
нанню Гельсінкських угод, 
яких совстські власті вже 
засудили на довгі терміни 
ув'язнення, заявив під час 
пресової конференції в ПО-
неділок, що буде в Манілі 
тільки два дні, але не брати-
ме участи в Світовій Конфе-
ренції для справ миру через 
право. 

Коментатори й учасники 
передбачують, що правни-
ки з країн вільного світу 
видвигатимуть питання по-
рушення людських прав в 
державах комуністичного 
бльоку, зокрема у Совєт-
ському Союзі, а правники з 
комуністичних держав запе-
р е ч у в а т и м у т ь ці з а к и д и , 
вказуючи на порушення тих 
прав у деяких країнах Пів-
денної Америки, Азії та 
Африки. 

КУК плянус підручники для 
Рідних Шкіл в Канаді 

Вінніпег (КУК). - В 1975 
році Екзекутива Президії 
КУК звернулась до авторів 
і видавців українських під-
ручників в Канаді із 
закликом пересилати ману-
скрипти своїх підручників 
до Програмово-Пщручни-
кових Комісій при Крайо-
вому Центрі Українських 
Шкільних Рад. В цей спосіб 
автори підручників одер-
жать завчасу фахові завва-
ги колег-педагогів, членів 

Україні - це Богом дані 
права. Блажсннішого 
Патріярха Йосифа Діловий 
Комітет просив про благо-
словення. 

названих комісій, що дасть 
їм можливість поробити 
потрібні зміни текстів 
даних підручників перед їх 
публікацією. Рівночасно це 
запевнить рекомендацію 
тих підручників для вжитку 
в українських рідних шко-
лах. 

На пропозицію голови 
КЦУШР д-ра Б. Білаша 
пригадується цей заклик 
усім заінтересованим авто-
рам і видавництвам, з 
проханням пересилати 
запроектовані ними 
підручники на адресу 
КЦУШР при централі 
КУК: Ukrainian Canadian 
Comittee, 456 Main Strret, 
Winnipeg, Manitoba, R3B-
ІВ6. 

П'ЯТЬ РОКІВ УВ'ЯЗНЕННЯ 
ЗА ОДИН ВІРШ - ВИРОК 

МИКОЛИ ГОРБАЛЯ 
Ню Йорк (Пресова 

Служба ЗП УГВР). - На 
Захід продістався судовий 
вирок над поетом, учите-
лем естетики Боршівського 
технікуму, Миколи Горба-
ля. Суд над Горбалем від-
бувся 13 квітня 1971 р. в 
Тернопільському обласно-
му суді. Сам суд тривав 
тільки чотири години. Гор-
баля засудили на 5 років 
таборів і 2 роки заслання за 
авторство поеми „Дума". 
Від 1971-1972 pp. Горбаль 
відбував ув'язнення у Mop– 
довських таборах, згодом, 
від 1972-1975 pp. - в Пер-
мських таборах. Горбаль 
сьогодні знаходиться на за-
сланні в Томській області в 
РСФСР. Нижче подаємо 
уривки з вироку Горбаля. 
Повний текст появиться в 
збірці самвидавних докум-
ментів у видавництві ,,Cy– 
часність". 

ВИРОК 
ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ 

РАДЯНСЬКОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ 

1971 року 13 дня міся-
ця квітня судова колегія 
кримінальних справ Терно-
пільського обласного суду 
в складі: 

Головуючого - Яро-
вого І. І. 

Народних засідателів -
Гарасименко П. С , Буд-
ний М. С , секретар -
Зіневич В. В., при участи 
прокурора - Дармограя 
П. І., розглядала у відкри-
тому судовому засіданні в 
місті Тернопіль справу об-
вннуваченого — 

ГОРБАЛЯ, Миколи Ан-
дрійовича, 6 травня 1941 
року народження, урод-
женця с. Воливець, Гор-
лицького повіту ПНР, ЖН-
теля міста Борщева, Бор-
щівського району, Терно-
пільської области, україн-
ця, безпартійного, студен-
та заочника 2 курсу Івано-
Франківського педінститу-
ту, не судженого раніше, 
нежонатого, до арешту 
працював викладачем ecre– 
тики в Борщівському тех-
нікумі механізації сільсько-
го господарства, зі селян, 
воєннозобов'язаний; за 
статтею 62, ч. 1, КК 
УРСР, колегія -

ПОСТАНОВИЛА: 

Підсудний Горбаль, 
Микола Андрійович, буду-
чи вороже настроєним у 
відношенні до радянської 
влади, став на боротьбу 
проти радянської влади 
шляхом розповсюдження 
написаного ним так звано-
го твору „Дума" анти-
радянського націоналістич-
ного змісту... 

Названий твір у віршо-
вій формі він почав писати 
1968 року і закінчив літом 
1969 року, даючи йому 
назву , ,Дума". В ньому він 

веде наклеп на радянську 
дійсність і національну по-
літику КПРС і радянсько-
го уряду, шо, мовляв, Ук-
раїна в складі СРСР зна-
ходиться в залежному від 
Росії положенню, що ра-
дянська влада знущається 
над радянським народом. 
Він закликав до боротьби 
проти радянської влади. 

З метою обробітки rpo– 
мадян в антирадянському 
націоналістичному дус і , 
підсудний Горбаль назва-
ний твір розповсюджував 
серед свого оточення, В ЧО-
му прямо показує його 
звернення до читачів у дру-
гому примірнику „Думи": 
„Зараз післав свої думки 
Серед ЛЮДеЙ, ЧУЮ ЗДВИГНЄН-
ня душі: чи здвигне моя 
думка хоч одне серце, чи 
знайде вона резонанс, чи 
знайду побратимів". 

Так, проживаючи в Бор-
шеві, літом 1969 року під-
судний Горбаль давав чи-
тати „ Д у м у " своєму зна-
комому свідкові Бал ану І. 
Д . Весною 1970 року під-
судний Горбаль написав 
другий примірник т. зв. 
„ Д у м и " і дав читати свід-
кові Півторакові В. Я. 

Окрім того, підсудний 
Горбаль поширював у ус-
ній формі наклепи на ра-
дянську д ійсність серед 
своїх співробітників. 

Так, у вересні 1969 року 
в розмові зі свідком Не-
чипоренком Г. С. він зая-
вив, шо в СРСР немає 
демократи, і, що про неї 
тільки пишуть... 

У творі „ Д у м а " підсуд-
ний Горбаль висловлюєть-
ся проти внутрішньої І ЗОВ-
нішньої політики радянсь-
кого уряду... 

Пояснення п і д с у д н о г о 
Горбаля про те, шо під час 
писання „ Д у м и " він не мав 
на меті вести боротьбу з 
радянською владою, від-
кинено з м і с т о м с а м о г о 
твору „Дума" і свідченням 
вище згаданих свідків... 

Уважаючи, що підсуд-
ний Горбаль здійснив особ-
ливо небезпечний держав-
ний злочин, колегія вва-
жає необхідним призначи-
ти йому міру покарання — 
позбавлення с в о б о д и в 
рамках санкцій ч. І, ст. 62 
КК УРСР з відбуттям міри 
покарання у виправно-тру-
довій колонії строгого ре-
жиму і засланням після 
відбуття міри покарання... 
На засадах викладених і ке-
руючись ст. ст. 323, 324 
КПК УРСР, колегія 

ЗАСУДИЛА 

Горбаля, Миколу Анд-
рієвича за ст. 62 ч. І КК 
УРСР на 5 (п'ять) років 
позбавлення волі з відбут-
тям покарання у виправно-
-трудовій колонії строгого 
режиму і засланням на 2 
два роки зобов'язуючим 
поселенням на території 
Комі АРСР. . . 

Совсги намагаються доказати, що 
дисиденти є „кримінальними 

злочинцями" 
Москва. - Совстські офі-

ЦІЙНІ ЧИННИКИ, ПІДГОТОВЛЯ-
ючи процес проти ув"язне-
ного і обвинуваченого у 
співпраці з американською 
розвідчою службою Алек-
сандра 1. Ґінсбурга, жидів-
ського активіста,намага-
ються у підборі І перепиту-
ванні свідків доказати, що 
дисиденти є тяжкими 
кримінальними злочинця-
мн, які заслуговують на 
строгі виміри кари. Один 
колишній політичний в'я-
зень заявив західнім корес-
пондентам, що він був двічі 
допитуваний органами 
КҐБ в справі Ґінсбурга і 
його активности в минуло-

. му та у справі організуван-
ня антисовєтських матері-
ялів, які передавалися ди-
сидентами на Захід Леонід 
Бородін, якого допитували 
агенти КГБ, заявив, що він 
відмовився від співпраці, 
але йому відомо, що КГБ 
викликало інших свідків і 

що їхні свідчення станови-
тимуть головну частину 
обвинувачень проти Ґінс-
бурґа. Покищо ще не 
відомо коли відбудеться 
процес, але обвинуваченого 
держать вже більше, як 6 
місяців без зв'язків ІЗ ЗОВ-
нішнім світом у в'язниці 
КҐБ Калюга, містечку 
віддаленому 110 миль від 
Москви. Гінсбург був 
першим членом Комітету 
нагляду за Гельсінською 
угодою, якого арештувало 
КГБ. Після нього було 
ув'язнено голову ЦІЄЇ МОС-
ковської групи Юрія Ф. 
Орлова і члена групи 
Анатолія Щаранського. 
Нічого дивного в цьому не-
мас, — каже Леонід Боро-
дін, — що дисидентів дер-
жать в ізоляції дуже часто 
цілими місяцями без фор-
мального обвинувачення. 
Цс один із способів КҐБ 
ламати в'язнів морально, 
ще заки вони опиняться пе-
ред судом. 
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Нерозв'язані проблеми 
Віл часу останньої конференції сімох індустріяльних 

держав і зустрічі президента Джіммі Картера з союзни-
ками ЗСА, головно представниками держав Північно 
Атлантійського Оборонного Пакту (НАТО) в Лондоні, 
проминуло більше, як три місяці часу. Однак, помнмо 
великого ентузіязму, який панував в часі тривання 
конференції й індивідуальних розмов Президента ЗСА з 
поодинокими лідерами європейських держав, прийнятих 
постанов, узгіднених справ і обіцянок, багато питань, 
порушуваних тоді провідниками вільного світу, залишн-
лось й досі без відповіді, а так звані транс-атлантичні 
зв'язки теперішньої Адміністрації у Вашінгтоні з евро-
пейськими, зокрема чоловими країнами, не тільки не 
поліпшились згідно з духом лондонської конференції, але 
навіть погіршились, якшо йдеться про такі загальні 
питання закордонної політики, як продовження детанту з 
Совстським Союзом, людські права, одержання продажу 
атомових реакторів таким країнам, як Бразилія чи 
Південна Африка, які змагають до продукції своєї 
власної атомової зброї, розброення і скорочення війсь-
кових частин в Центральній Европі про шо безплідно 
розмовляють представники американського й европейсь-
ких урядів ось уже 4-ий рік, та багато інших справ. 
Правда, деякі справи й проблеми вдалося президентові 
Картерові бодай частинно розв'язати, знову ж таки в 
індивідуальних зустрічах у Вашінгтоні з канцлером 
Західньої Німеччини Гельмутом Шмідтом і прем'єром 
Італії Джуліо Андреотті, а зокрема злагіднити настанову 
Шмідта відносно політики людських прав, які станов-
лять інтегральну частину американської закордонної 
політики і від якої президент Картер не хоче й не може 
відступити у переконанні, що охорона людських прав у 
цілому світі становить підставові вартості американської 
конституції і уліпшуваннх на протязі 200 років існування 
ЗСА демократичних законів та постанов цієї країни, тим 
більше, шо кампанія в обороні цих прав має універсаль-
ний характер без окремого наголосу на будь-яку державу. 

Відомий колюмніст щоденника ,,Ню Йорк Тайме" К. 
Л. Солцбергер, висловлюючись до цієї теми, писав 
недавно, що назверх ніби то виглядає все впорядку: 
європейські партнери з НАТО ніби й не опонують до 
такого, дещо злагідненого становища ЗСА відносно 
людських прав, але багато з них, захопившись ,,користя-
ми" політики детанту, все одно вважають кампанію 
Картера його „малою холодною війною" і тихцем 
леліють надію, шо ця ,,війна" притихне і вони знову 
зможуть насичуватись атмосферою „миру" та сповид-
ними переселенчими полегшами для своїх громадян, які 
виявляють охоту виїхати з СССР на Захід. 

Також останні потягнення Франції чимало турбують 
Білттй Дім. Прежлент Франції Вал ери Жіскар д'Естен 
вирішив продовжувати атомові' випробування за всяку 
ціну, без огляду на те, які домовлення наступлять між 
Вашінгтоном , Москвою і Лондоном. Одинокою перед-
умовою припинення таких переговорів була би обіцянка 
уряду ЗСА уможливити Франції доступ до нових 
технологічних винаходів. При тому обидві держави — 
Західня Німеччина і Франція, відмовляються від припн-
нення експорту атомових реакторів для заінтересованих 
країн, зокрема Бразилії, Савдійської АрабіІ, Південної 
Африки та інших. 

. Всі ці питання, які в часі лондонської конференції 
виглядали розв'язаними, або знаходились на шляху до 
позитивного полагодження, й далі комплікують нсста-
бідьну політичну ситуацію Заходу, а деякі з них, як, 
наприклад, стабільність покупної ціни доляра в міжна-
ррдних торговельних відносинах, зріст сили індустріяль-
ннх країн Азії тощо, ще й далі залишаються без відповіді 
й̂ , розв'язки. 
. Проте, найгрізнішою проблемою Заходу залишається 

опортуністична неохота протиставитись злонаміреній 
кампанії Москви і плекання надій на цілковиту „розряд-
ку". Ці настрої зручно використовують кремлівські 
верховоди, щоб порізнити вільні країни між собою і 
улегшити експансивне проникання на Захід комуно-мос-
ковського імперіялізму. Розв'язку цього питання слід би 
поставити на першому місці, бо - як заявив в Лондоні 
генеральний секретар НАТО Лунц, — якщо 
Захід ставитиме добробут і гроші понад свободу, то 
втратить одне й друге. 

В. Гут Кульчнцькнй 

ЕВРОКОМУНІЗМ: 
СПРОСТОВУВАННЯ 

І ПІДСУМКИ 
Вже на протязі багатьох 

століть латинська сентенція 
голосить: — ,,Amicus Plato 
sedmagis arnica veritas", тоб-
то — іншими словами -
ХОЧ І ЛЮбЛЮ Я МОГО ВЧИТЄ-
ля, то все таки більше люб-
лю правду, і коли мій учн-
тель ПОМИЛЯЄТЬСЯ, то я не 
вагаюся про це йому сказа-
ти. Відбито тут оту одвічну 
боротьбу в людині, у якій 
почування — любов, нсна-
висть, заздрість, гордість — 
стараються збити розум із 
притаманного йому шляху 
об'єктивности, безсторон-
ности, стриманости. 

У дискусії оця одвічна 
боротьба відограє величез-
ну ролю. Вона може перем і-
нити дискусію на пусту ба-
лаканину чи заїлу сварку, 
або може зробити її твор-
чою, продуктивною. 

У традиційній лібераль-
ній демократії, яка панує 
тут у ЗСА, дискусія є OCHOB– 
ннм стрижнем її нормаль-
ного функціонування. Тому 
то так важно, щоб кожний 
громадянин ЗСА (а українці 
у ЗСА у подавляючій біль-
шості є громадянами ЗСА) 
плекав у себе оту латинську 
сентенцію. 

Одною із проблем на сві-
тову скалю, яка широке 
нині обговорюється, зокре-
ма в Европі й в ЗСА, є проб-
лема еврокомунізму. На-
скільки вона складна пока-
зує факт, що на протилеж-
ннх кінцях станули держав-
ні секретарі ЗСА: бувший — 
Кіссінджер і теперішній — 
Венс. 

Розвинулася дискусія про 
еврокомунізм і на сторінках 
„СвобОДИ". МИ ВКЛЮЧИЛИ-
ся у ту дискусію критичною 
аналізою думок на дискуто-
вану тему проф. Ґаті. На 
нашу аналізу відгукнувся 
М. Бараболяк. На жаль, 
його голос, на нашу скром-
ну думку, є матеріялом рад-
ше для розмов про саму 
техніку дискусії, як до суті її 
предмету. Ось докази: 

1, Загальною темою 
есею проф. Ґаті була не 
„загроза" еврокомунізму, 
як то сугерує своїм вис-
тупом наш шановний опо-
нент, але даоеко ширша і 
Ьільш підстав о ва проблема 
можливости „європеїзації" 
комунізму, і в такому то 
засягу ми вели нашу кри-
тичну аналізу. 

2. Навівши наше заклкь 
чення, що перемога почу-
вань над розумом у статті 
проф. Ґаті обнижує її вар-
тість, М. Бараболяк каже: 
— „Відважний закид у бік 
визначного науковця та й 
через те у бік видавця ,Фо-
рейн Аферс' Вілліяма Банді, 
теж визначного знавця між-
народної політики." А для 
дискусії не є важне, чи закид 
є відважний чи полохливий, 
але чи він є слушний чи ні, 
правдивий чи фальшивий. 
Проф. Ґаті є визначний нау-
ковець. Але це ще не озна-
час, що він є непомильний. 
Знов же ж, у якому б то не 
було журналі, не всі статті є 
на однаковому рівні й о дна-
кового призначення. От, 
наприклад, В. Банді, по-
міщуючи у січневому числі 

,,Форсйн Аферс" статтю 
голови секції закордонних 
справ політбюра французь-
коі компартії, в якій є дуже 
багато чисто пропагандив-
ного матеріялу, напевно не 
думав, що читачі сприйма-
тимуть усе, про що ГОВО-
рнть „товариш" Канапа, як 
догму, бо ж він знає, що 
більшість читачів його 
квартальника є достатньо 
вироблена, щоб сприймати 
друкований матеріял кри-
тично. 

3. Припускаємо, що, 
можливо, бувши у полоні 
емоцій при читанні як нашої 
статті, та і есею проф. Ґаті, 
наш шановний дискутант не 
добачив того, що то не 
„Кульчицького цікавить 
зокрема питання щирости 
еврокомунізму", а таки са-
мого проф. Гаті, який цьо-
му питанню присвятив аж 
одну третю свого есею. 

4. Так же ж само не 
,,Кульчнцькнй на проблему 
,щирости' еврокомунізму 
так скептично дивиться", 
але таки знов же ж сам 
проф. Ґаті. Переглянувши у 
другому розділі, присвяче-
ному якраз питанню „щи-
рости", аргументи за і про-
ти, він є схильний прийняти 
як автентичні тільки корот-
коречинцеві цілі сврокому-
ністів, бо вони для евроко-
муністів є „одиноким СПО-
собом дістатися до влади." 

5. І дальше: „Автор стат-
ті у .Свободі' фальшивими 
називає" не „гіпотези" 
проф. Ґаті, але його зало-
ження. Ствердивши, що 
„...заложення, якщо не пов-
ністю то частинно, фальши-
ві", ми зараз навели ряд 
довгих цитат із статті проф. 
Ґаті, де ті заложення викла-
далося, та наші докази, які 
мали доводити фальши-
вість заложень. Велика шко-
да, що мій шановний опо-
нент не посилувався якраз 
оті докази опрокинути. 

6. Як аргумент, М. Бара-
боляк пропонує читачам 
„Свободи" статтю Джейм-
са О. Ґолдсборо, бо „там є 
цікаві інформації про цей 
рух і ці інформації теж під-
держують гіпотези проф. 
Ґаті, що це дуже серйозний 
рух, який дуже-а-дуже непо-
нутру Кремлеві." Тим ча-
сом, у Дж. О. Ґолдсборо 
воно виглядає ось як: 

Починає він свою статтю 
наведенням слів генсека 
компартії Франції, Марше, 
який у Мадриді сказав: -
„Мене вразив учора наго-
ловок на фронтовій сторін-
ці реакційного французько-
го часопису, який голосив: 
.Еврокомунізм — це фарса'. 
А я кажу, він не є фарса. Він 
є щось серйозне". Зараз же 
по цій цитаті Ґолдсборо від 
себе питає: — „Але наскіл ь-
ки серйозне? Це є питання." 
І дальше на 14-ти сторінках 
він старається це питання 
розв'язати, доходячи вкінці 
до таких висновків: а). „Хоч 
три партії чуються уже зов-
сім вигідно із своєю новою 
наліпкою, їхні наставлення 
до багатьох справ є далекі 
від ідентичних." б). „Ніхто 
не є певний, куди еврокому-
нізм може запровадити; чи 

Остап Сокольський 

ДИВІЗІЙНИМИ В ОЧАХ 
БРИТІЙЦІВ 

Зимою 1947 р. до табору 
воєнно-полонених ДИВІЗІЙ-
ників у Ріміні прибула бри-
тійська Комісія для прочи-
щування втікачів під про-
водом Д. Галдейна Порте-
ра. Після перевірення по-
верх 200 дивізійників, Пор-
тер написав 21 лютого 1947 
р. рапорт для бритійсько-
го уряду про українців в 
Таборі відокремленого во-
рожого персоналу в Італії. 

Рапорт цей не тільки 
надзвичайно прихильно на-
писаний, але Портер у сво-
єму заключенні рекомендує 
признати дивізійникам ста-
тус ДіПі, або перевезти їх з 
Італії, щоб, коли ввійде в 
силу договір Італії зі Со-
вєтським Союзом, Італія 
не була змушена передати 
дивізійників Совєтському 
Союзові. 

Портер звітує, шо на 
день 16 лютого 1947 р. в 
таборі перебувало 8,272 

викажеться він остаточно 
більш турбуючим для Схід-
ньої Европи, чи для Атлан-
тійської спільноти." 

7. М. Бараболяк пише: — 
„Якщо йдеться про проб-
лему ,щирости'..., ТО ҐОЛД-
сборо покликається на енун-
ціяції голови департаменту 
міжнародних зв'язків Іта-
лійської комуністичної пар-
тії, Серджійо Сегре, друко-
вані у ,Форейн Аферс' за 
липень 1976 p., де Сегре 
наводить досить перекона-
ливі аргументи, щоб змен-
шити недовір'я до европей-
ського комуністичного ру-
ху." А от як то в дійсності 
Ґолдсборо покликається на 
Сегре: - „Помимо нової 
поміркованости, питання 
.обману", — поступування в 
такий спосіб, який фавори-
зував би Совєтський Союз, 
аспект, піднесений на цих 
сторінках останнього року 
Серджійом Сегре з італій-
ської партії, — дальше сто-
їть." І це все. Ніде більше у 
статті ані Сегре ані його 
„досить переконливі apry– 
менти" не згадуються. 

8. А ще шановний опо-
нент пише: — „Нема теж 
небезпеки ,фінляндизашТ, 
бо демократичні групи за 
сильні, щоб комуністи МОГ-
ли добути перевагу." Зовсім 
мильне розуміння цього 
явища. Недавно С. Л. Солц-
бергер у своїй постійній 
колюмні у щоденнику „Ню 
Йорк Тайме" дав таку дефі-
ніцію: „Під ,фінляндизаці-
єю' розуміється попадання 
західньоевропейських на-
цій під домінування Росії, з 
деякою толеранціею внут-
рішніх свобід." Отже, не 
сила комуністичної партії 
приводить до „фінляндиза-
ціГ, але слабість нації візаві 
сили Росії. 

У „Свободі" від першого 
виступу М. Бараболяка 
(7:4) появилося вже вісім 
статтей (поза редакційни-
ми) на тему еврокомунізму. 
Та це питання дуже широке. 
Охопити його повністю не є 
легко, а ще важче вглибити-
ся у саму суть. Розшуки за 

(Закінчення на cm. 5-ій) , 

старшин, пшетаршин і 
стрільців Першої Українсь-
кої Дивізії, з чого 218 були 
постійно затруднені поза 
табором у „робочих ко-
мандах". Пересічний вік 
дивізійників був нижче 30 
літ життя. 

На цей стан табору 
складалися такі військові 
одиниці: 
Перший Піхотинський 

Полк 1,203 
Другий Піхотинський 

Полк 1,058 
Третій Піхотинський 

Полк 1.150 
Запасний—Рекрутсь-

кийПолк 2,230 
Артилерійський Полк 938 
Постачання 320 
Піонери 305 
Фюзілери 281 
Санітарна сотня 221 
Зв'язок 205 
Проти-танкова сотня 156 
Дивізійний штаб 125 
Робітнича сотня 76 
Армейський штаб 4 

Комісія Портера устій-
ннла, що доіітого' часу 
дивізійники ще не були 
перевірювані бритійськими 
властями. Вони були nepe– 
вірювані Совєтською місі-
єю в їхньому попередньому 
таборі в Белярії. Ціль Со-
вєтської місії було відокре-
мити всіх совєтських rpo– 
мадян, отже всіх тих, які 
жили в границях Совстсь-
кого Союзу, як теж і тих, 
які жили на схід від лінії 
Керзона та на Захід від 
польсько-совєтської rpa– 
ниці з-перед 1939 року. 

Совєтська місія прибула 
до Белярії 13-го серпня 
1945 р. під проводом полк. 
Яковлева і вже по коротко-
му перебуванні там скар-
жилася бритійським влас-
тям, що „мала група жа-
шистів" в таборі не позво-
ляє більшості голоситись 
на поворот домів. 

Вже 20 серпня 1945 р. 
прибула додаткова Совєт-
ська місія під проводом 
ген. Васільова, але зустріла 
скрайньо вороже наставлен 
ня таборовиків. Дивізійни-
ки, всі як один, сіли на 
дорогу, що вела в табір, і 
не дозволили Совєтській 
місії ані бритійським тан-
кам в'їхати в табір. Ген. 
Васільов разом зі своїм 
штабом залишив табір 25 
-го серпня 1945 р. Місія 
полк. Яковлєва все таки 
залишилась і перебувала в 
бритійськім секторі табору 
до кінця вересня 1945 p., 
повідомивши перед від'їз-
дом бритійські власті, що 
в таборі майже всі — це 
совєтські громадяни. 

Комісія Портера ствер-
джує, шо українці дивізій-
ники, „мають право вибо-
ру найкращого з двох сві-
тів", бо вони не кваліфіку-
ються за бритійською дефі-
ніцією за совєтських гро-
мадян, бо їхнім місцем на-
родження і перебування бу-
ла Польща, і тому не під-
лягали б совєтській карі за 
допомогу ворогові, а тому, 
шо землі, звідки вони ПОХО-
дять, не підлягають тепер 
Польщі, то теж не підляга-

А. Галан 

Я не належу ні до „песи-
містичних оптимістів", як 
пані Марта Тарнавська, ні 
до „оптимістичних песн-
містів", як мій колега й прн-
ятель Борис Олександрів, а 
дивлюсь на речі тверезо, без 
домішки будь-якого „ізму". 

Отже, щодо ТОГО ЛЄГКО-

ЧИ МОЖЛИВЕ ЧУДО? 
(До дискусії з приводу статті М. Тарнавської 

„Легковаження літератури") 
Я не знаю іншої країни, де до письменників, 

мистців. науковців ставилися б з такою неповагою 
й байдужістю, як у нас. 

Джордж Кеннан 
важення. Книга примушує 
думати, книга, за висловом 
Івана Франка, „морська 
глибина", вносить, сказати 
б, неспокій у людську душу. 
Сучасна ж людина мас того 
неспокою „по саме нікуди" 
й природно, шо вона від-
махується від додаткових 
„книжних" переживань. 
Значно простіше й вигід-
ніше сісти навпроти телеві-
зії, уставитись в неї бара-
ном, жувати гуму й днви-
тись, як талановиті детек-
тиви женуться за бандита-
ми, іноді ловлять їх, а іноді 
стають жертвами свого од-
чайдушного полювання. 
Значно цікавіше слідкувати 
за розвитком телевізійного 
роману, де все зрозуміло 
без авторських пояснень, 
без того „психологізму", 
що породжує неспокій, шар-
пас нерви. Словом, для чого 
вивчати географію, коли є 
візники? 

Легковаження літератури 
виходить із самого нашого 
стандартизованого життя. 
Все, що нам треба й не тре-
ба знати, піднесуть на таці 
телевізія н радіо. Навіть над 
листами - діловими, лю-
бовними й якими хочете, 
можна не думати, бо є такі 
стандартні „підручники". 
Тільки списати з них і пос-
тавити своє прізвище. 

Але ж книга живе. Вона 
не може не жити хоча б 
тому, що в кожну добу не 
переводяться автори із свер-
блячкою в голові і в руках, з 
непереборним бажанням 
сказати своє слово... І тут 
ми підійдемо більш-менш 
конкретно до заторкненої 
теми. Тим людям (авторам) 
байдуже, що за Джорджем 
Кеннаном,їх не поважають 
що вони, як казав Остап 
Вишня, „самі пишіть і самі 
читають", їм,^як^ нашому 
літописцеві Памві Беринді, 
присвічує віра в майбутньо-
го, не за їх часу читача. 

Ну, .а як же видавати 
книжки теперішнім, емігра-
ційним авторам, за умов 
браку національного'(не 
комерційного) видавниц-
тва. за умов дуже обмеже-
ної кількости читачів? А ось 
так: налягти на власного 
мозоля і, не чекаючи меце-
натів, за якими тужить Б. 
Олександрів, в матсріяль-
них муках і сльозах „наро-
дити" книжку. 

До речі, про „мецснат-
ство". В теперішню пору цс 
слово нагадує мені ільфо-
петровського героя Остапа 
Бендера, що нібито знай-
шов скарб, схований в од-
ному з дванадцяти стільців, 
а хлопці-підлітки бігали за 
ним і просили: —Дяденьку, 
дай мільйон! 

Розуміється, Бендер міль-
йона не дав, а пізніше ті 
мільйони в нього відібрали 
на румунському кордоні. 

Проте, якщо Б. Олсксанд-
рів дістане на вказану ним 
адресу десять долярів, то й 
це буде неабияке досягнен-
ня. 

ли б карі польського уряду. 
Портер у своєму звіті 

пише, шо помимо того, шо 
більшість дивізійників це 
добровільні в німецьких 
збройних силах, які воюва-
ли проти бритійських СО-
юзників: Совєтського Со-
юзу і Югославії і що це вже 
дає ,,пріма фаце підставу 
клясифікувати їх як зрадни-
ків", то все таки потрібно 
взяти до уваги мотиви, чо-
му дивізійники пішли доб-
ровільно служити ворого-
ві, а саме: „надія вибороти 
правдиво незалежну Украі-
ну, нагода відплатитися 
москалям „большевикам", 
як їх дивізійники називали, 
менше з двох лих, між 
німцями і совєтами, та 
були такі, шо не знали шо 
роблять і пішли за тими, 
що вже зголосилися. 

Рапорт також стверд-
жує, що факт, що українці 
допомагали німцям, мож-
на уважати припадковим, а 
не фундаментальним. 

У своєму заключенні 
Портер називає поведінку 
дивізійників у таборі „гід-
ну наслідування" і він 
„найбільш рішуче реко-
мендує признати дивізійни-
ка,м статус ДіПі". Крім 
того з притиском закликає 
бритійський уряд „не ВЄЛИ-
копарними резолюціями", 
а чином, щоб І.P.O. чи 
І.Ґ.С.Р. закріпило цей ста-
тус, щоб італійський уряд, 
згідно з договором зі Со-
вєтським Союзом, не nepe– 
дав їх Совєтському Союзо-
ві. В іншому випадку бри-
тійський уряд повинен пе-
ревезти всіх дивізійників 
„лок, сток енд баррел" з 
Італії, ше заки совєтсько-
італійський договір ввійде 
в силу. 

І справді, бритійський 
уряд послухав рекоменда-
цій Д. Галдейна Портера і 
його Комісії, бо три місяці 
пізніше, вже в травні 1945 
p., розпочав перевозити 
всіх дивізійників „лок, сток 
енд баррел" з Італії до 
Великої Британії. 

Завжди будуть вдячні 
дивізійники бритійському 
урядові, Папі ПієвІ ХІІ, 
Архиспископові Іванові Бу-
чкові, а зокрема Д. Галдей-
нові Портерові за їхні захо-
ди, щоб не допустити їх 
насильній депортації до 
Совєтського Союзу. 

Джерело: 

Refugee Screening Com– 
mision, Report on Ukrainians 
in S.E.P. Camp No. 374. 
italy. RG 26. vol. 147, file 3-
43-1. 

Орест Городиський 
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„ДІЯЛОГИ ЗІ СОВЄТАМИ' 

В Надвірній ніхто Вінцениа не переслухував. В 
переддень вивозу до Станиславова канцелярист зладив 
протокол, в якому записав: „малі підприємці". Той 
„писарчук" мусів поспішати з виготовленням паперів 
для всіх в'язнів, шо від'їжджали до Станиславова, мусів 
теж подати характеристику в'язня, щоб вищі органи 
НКВД вже мали підстави „до справи". „Справу" легко 
було написати, бо майже всі арештанти були задержані 
на кордоні або в прикордонному поясі. Згодом, за 
декілька місяців, - роздумує Вінценц, - ті самі 
„злочинці" напевно одержать вже дешо іншу характе-
ристику їхньої „справи". 

Вінценц по своїй вдачі, навіть у прикрих життьових 
обставинах старався добачити також щось доброго. 
„Доброю" стороною арешту було те, що т. зв. 
„народна міліція", яка складалася головно з жидів, (які 
Вінцениа знали), за деяку винагороду робила арештан-
там малі прислуги та приносила з міста їжу. Настрій 
серед поляків в арешті, мимо невигод і непевности, був 
погідний. 

Хоч з того арешту можна було легко втекти, то, як 
каже сам Вінценц, „крім умучення відпихав мене від втечі 
своєрідний австро-польський легалізм, важчий до викорі-
нення, а може власне переконання про пожиточність 
легалізму на дальшу мету". Читачеві важко зрозуміти 
таке наставлення Вінцениа, зваживши, що він добре знав 
відносини в СССР. Не тільки Вінценц, але й інші не 
спішилися втікати. 

і; 27 -го жовтня вповні опорожнено тюрму в Надвірній. 
Під час формування транспорту Вінценц вперше почув з 
уст совєтського підстаршини жахливо брудну лайку, яка, 
як знав з часів Першої світової війни, була так типова в 

царській армії. Червона Армія перебрала „традиції" 
своєї попередниці. 

До Станиславова приїхали рано. З транспорту, з якого 
було легко втекти, віддалився тільки молодий гімназист. 
Коли в Станиславові сформували з арештантів похідну 
колону, ті самі, ще недавно в Надвірній, добродушні 
вояки, обступили їх з рушницями, з насадженими 
багнетами, спрямованими на арештантів, і з суворим 
виразом обличчя провадили їх, вигукуючи як на стадо 
неслухняних корів. Запроваджено їх всіх до в'язниці при 
суді, на вул. Білінського. Перед брамою тюрми 
прийшлося їм досить довго ждати на дощі, заки їх 
пустили на подвір'я. Енкаведисти, які вже знали, що в 
транспорті в'язнів знаходиться група, яка зі зброєю в 
руках старалася продістатися на Мадярщину, згірдливо 
говорили, що „польські бандити шляються по лісах і 
стріляють в рабочий кляс" (міліцію та пограничників — 
О. Гр.). Більшість із транспорту ніколи в тюрмі не була, 
тож і перші враження були різні. 

В загальному було відомим, що попасти в руки ЧеКа, 
чи згодом ҐПУ, чи тепер НКВД, нічого доброго не 
ворожило. Оголошена в швейцарській пресі статистика в 
1936 p., що до того часу соєтські органи безпеки знищили 
понад 1 мільйон „контрреволюціонерів", викликала на 
Заході слабий відгомін. Щойно московські процеси 
викликали певну реакцію Заходу. 

Приїхавши до станиславівської тюрми, Вінценц за-
гострив свій обсерваційний змисл. Він почав конфрон-
тувати знане з давніших публікацій життя з конкретною 
дійсністю. Правда, свої міркування записав він по 
довшім часі, та знаючи обсерваційний хист Вінцениа, 
можна з певністю сказати, шо написане - було думками 
того часу. 

Вінценц пише, що в передвоєнній Польщі відомості 
з-поза герметично замкнених кордонів СССР були скупі 
та перестарілі, а вістки про голод в Україні, нищення 
української інтелігенції, що були друковані в українській 
пресі, не робили ніякого враження на загал. Під тим 
оглядом, заявляє Вінценц, вже від Варшави починався 
нечулий Захід, мовляв ,, то десь там далеко, нас не 
заторкає, в нас того ніколи не буде". 

Зустрівшись в станиславівській тюрмі з НКВД, 

Вінценц приходить до висновку, що і та організація 
перейшла різні реформи, а то й „чистки". Від НКВД 
вимагають беззастережного послуху для кожноразової 
ліній партії. 

В своїй першій зустрічі з НКВД в Станиславові 
Вінценц твердить, що шле НКВД - російська установа, 
всі друки російською мовою, хоч на них стоїть напис: 
Українська Радянська Соціялістична Республіка, ціле 
урядування було російською мовою. 

Після не дуже докладної особистої ревізії (синові 
вдалося заховати другий годинник), запровадили їх обох 
до келії ч. 32, в якій знайшлися вони, як перші цивілі, 
серед колишніх польських поліціянтів, шо сиділи в тюрмі 
від першого дня приходу совєтської влади. Крім 
обсервації „совітів", не занедбує Вінценц реєструвати в 
своїх спогадах-роздумуваннях також і співмешканців 
своєї келії. 

Першим, що з ним ближче познайомився, був 
підстаршина поліції, колишній комендант станиці села 
Верхославиці, з якого походив кол. польський прем'єр 
Вінценти Вітос. Мав за собою 1—щу світову війну, 
російський полон, Сибір, громадянську війну, то ж, 
сидячи тепер, не очікував якихось спешяльних благ. Про 
російського селянина не мав високої думки, уважав, шо 
„від тих з Росії не можна забагато очікувати". Опріч 
того старого поліціянта, були ще два інші: один з 
Шлеська зажурений, а другий молодий, з добрими това-
риськими прикметами. 

Кожного дня келія поповнялась новими в'язнями. 
Були залізничники, було також двох, що повернули з 
Мадярщнни, один з них головний книговод Ґломб, який 
перейшовши кордон, замість їхати додому, постановив 
зголоситися в якомусь уряді. Опинився враз зі своїм 
помічником в станиславівській тюрмі. В скорому часі 
число в'язнів станиславівської тюрми переступило 6,000, 
тобто 10 разів понад передбачений стан. ^ 

Одної ночі впущено до келії 5-ох нових в'язнів жидів зі 
Стрия, з прізвищем Кац. Совєтська влада заарештувала 
10-ох Каців, сподіваючись, що попаде їм у руки Кац, кол. 
польський поліційний конфідент, якому, одначе, noiuac– 
тило втекти. Всі жиди були активними членами 

комуністичної партії ще за часів існування польської 
держави. 

Життя в тюрмі було нестерпне. Келія на 6 осіб 
містила тепер 30. Сварки, бійки, нічні ревізії, поганий 
харч — отеє були „приємності" совєтської тюрми. 
Старі тюремні бувальці мали змогу порівняти погані 
відносини в польск. тюрмах до теперішніх, совєтських. 

Комендантом келії обрано Вінцениа. 
Стрінув Вінценц в келії нашого селянина Іванка, який 

був членом КПЗУ , але за намовою польської поліції 
розбив ячейку. Одначе, відповідні акти залишились на 
поліції, совєти їх знайшли і,у внеліді, арештували Іванка. 
Оповідав про це Вінценцові,бо чув, що той пише книжки 
про селян, то „може і про мене напише". 

Найбільш агресивним із заарештованих Каців був 
Шапсі, який дуже зблизився до Вінцениа. Не говорив 
багато про себе, але в розмові не раз хотів почути 
признання від Вінцениа для комуністичних досягнень. 
Вчився на рабіна і, хоч обурювався на порядки в 
совєтській тюрмі, боронив клясової справедливості!, як 
знаряддя до зламання буржуазії. Скоро, однак, Кац 

перестав філософувати, бо його не звільняли, а серед 
в'язнів не міг знайти „клясових ворогів." 

Одного дня з пральні віддали в'язням не їхні сорочки. 
На їхню келію прийшли вишивані сорочки зі взорами з 
Карпатської України. Вінценц пояснює, шо багато 
гуцулів з Карпатської України (в його термінології „з 
угорської сторони") з давнього сантименту до Росії, 
перейшли до Галичини, де їх заарештували під замітом 
шпигунів (декого навіть розстріляли - О. Го.) 

Вінценц присвячує окремий розділ книжки своєму 
синові, який в тому часі мав 24 роки Л закінчив два 
факультети в Англії та приготовлявся продовжувати свої 
студії в ділянках магнетизму землі і практичної 
геофізики. Студіюючи в Англії, був членом лівого крила 
Партії Праці, а деякі його приятелі брали участь в 
громадянській війні в Еспанії. Для опреділення себе по 
боці „лівих", носив на шиї, замість краватки, червону 
хустку і беретку еспанських повстанців. Не здавав собі ̂  
справи з цього, що їх чекає від большевиків. Сам Вінценц' 
очікував найгіршого: транспорт на Сибір або важкі 
праці, по пояс у воді. (Продовження буде) 
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Храмове свято в церкві Вознесіння 
в Мейплвуді 

Двадцять другого трав- майстер п. Володимир Юр-
ня ц. р. в церкві Свято-
го Вознесіння в Мейплвуді, 
Н. Дж., відбулося Храмо-
ве Свято. Воно було запо-
чатковано Службою Бо -
жою, що її очолили: насто-
ятель цієї церкви о. І. 
Наконечний, настоятель 
церкви св. Михаїла з 
Скрентону, Па., о. Нестор 
Коваль, протодиякон о. М. 
Чалий з участю шести вів-
тарних хлопців. Співав хор 
під керівництвом дир. Л. 
Харченка. 

Приємно вражало те, 
що на Свято прибули ав-
тобусом з далекого Скрен-
тону, коло 50 осіб членів 
парафії церкви св. Михаї-
ла на чолі з її настоятелем 
о. Н. Ковалем та головою 
Парафіяльного Уряду Ми-
хайлом Славичем. 

Зокрема відрадним було 
те, що допомогу в церкві, 
як: збірка грошей, вітання 
гостей, як і певний поря-
док, було в руках парафі-
яльної молоді, що її ОЧО-
люс - старших Д. Ґудак, а 
молодших — Лариса Гу-
сак. Члени цих Клюбів 
активно включаються в 
працю парафії і дають ве-
лику допомогу у збірці 
коштів: як розігравок, 
прийнять тощо, на пок-

ченюк - рівнож склада. 
ється із двох груп: група 
старших — здебільшого 
студенток гайскулів і група 
менших: з дітей Недільної 
школи і інших. Всі вони 
мають свої українські строї 
і залюбки виступають при 
всіх нагодах в нашій napa– 
фії. Вівтарні хлопці, а їх 11 
осіб, і які є під безпосеред-
нім наглядом настоятеля 
церкви мають свої занят-
тя і свої проби. Час-від-ча-
сі ці всі молодечі прицер-
ковні гуртки мають свої 
вечірки, пікніки, забави то-
що і знаходяться під опі-
кою в першу чергу насто-
ятеля церкви, а як ні то під 
наглядом керівників гурт-
ків і їх батьків. 

Повертаємось знову до 
нашого Великого Церков-
ного Свята, Храмового 
празника Святого Вознесін-
ня. Тож, настоятель церк-
ви Св.' Тройці,митрофор-
ний протоієрей о. д-р Ю. 
Шумовський прочитав мо-
литву, поблагословив обід, 
привітавши теплими сло-
вами провід церкви Св. 
Вознесіння з її настояте-
лем та всіх присутніх на 
залі. 

Тостмайстер п. Л. Гу-
сак, голова парафіяльного 

риття великого мортгеджу уряду церкви Св. Вознесін-
в зв'язку з побудовою но- ня з свого боку предста-
вої церкви. 

По відправі Служби Бо-
жої в парафіяльній залі 
відбувся святочний обід, в 
якому взяло участь 225 
осіб: членів парафії, гостей 
з церков: Св. Тройці в 
ІрвІнгтоні, Н. Дж., на чолі 
з настоятелем митроф. 
протоієреєм д-р Ю. Шу-
мовськнм, з церкви св. 
Михаїла зі Скрентону, Па., 
на чолі з настоятелем Н. 
Ковалем та інших. 

На запрошення голови 
парафіяльного уряду інж. 
Л. Гусака, за головним 
столом посідали: наст, 
церкви Св. Тройці з Ірвін-
гтону - о. д-р Ю. Шумов-
ський з паніматкою, о. І. 
Наконечний з дружиною, 
протоієрей церкви св. Ди-
митрія з Картерету о. П. 
Мелех з дружиною, о. про-
тоієрей церкви св. Михаї-
лВзі Скрентону Н. Коваль, 
протодиякон о. М. Чалий з 
дружиною, голова парафі-
яльного Уряду церкви св. 
Михаїла М. Славич, голо-
ва Парафіяльного Уряду 
церкви св. Тройці у Ірвін-
гтоні Б. Процюк, визначна 
і довголітня діячка у цер-
ковному Сестрице ь і Ан-
тоніна Юрова, яку за рі-
шенням парафіяльного 
уряду визнано „сестрицею 
року", диригент хору Л. 
Харченко і як господар — 
тостмайстер цього Свята, 
голова проводу церкви 
Святого Вознесіння інж. 
Леонід Гусак. 

В час обіду складено ряд 
привітів і побажань, як з 
боку представників церков 
так і організацій. Від napa– 
фіяльного уряду церкви 
Святого Вознесіння вітав 
гостей голова уряду інж. 
Л. Гусак. 

Знову, тут треба сказа-
ти про нашу парафіяльну 
молодь, що є зорганізова-
на при церковних молоде-
чих гуртках: Клюб молоді, 
старших віком — голова 
Клюбу - Данило Гулак. 
Цей клюб перед Храмовим 
Святом зробив виграшу і 
обід, виручені гроші з яких 
цього дня в сумі 1.000 дол. 
передано на руки голови 
управи для сплачення мор-
тгеджу. Клюб жінок nepe– 
дав для цієї цілі зі своїх при 
дбань - 5 ? ? дол. Танцю-
вальна школа - 50 дол. 
Недільна школа 34 дол. 15 
цент. Вівтарні хлопці - 25 
дол. Менша група парафі-
яльної молоді, президен-
том якої є студентка Ла-
риса Гусак передала урядо-
ві зібрану ними суму на 
покриття мордгеджу в 
день великого парафіяльно 
го свята—165 дол. 25 цен. 
Отже, велика кількість па-
рафіяльної молоді діяльна 
як не втім, то в іншім гурт-
ку при нашій церкві, за 
шо належить подив і приз-
нання нашому невтомному 
настоятелю церкви о. Іва-
ну Наконечному і його 
„асистентам" - паніматці 
Мар'яні, дорадниці молоді 
пані Раісі Дідов-Волуйчик і 
панові Д. Ґулаку. Вони 
зуміли І рганізувати цю 
молодь у tin повідні гурт-
ки, які кожної ч.”іілі в певні 
дні, години мають свої за-
няття, зібрання, вечіркі, 
тощо. І за це їм всім нале-
жить честь і слава. До речі, 
танцювальна група якою 
керує досвідчений балет-

вивши осіб, шо сиділи 
головним столом, та пгч.-д-
ставників організацій, які 
були на залі, попросив до 
слова настоятеля церкви 
о. І. Н а к с чного. Отець 
Наконе":''.и, привітавши 
Всечесьих отців і їх пані-
маток та всіх присутніх на 
залі передав пані Антоні-
ні Юровій, як довголітній 
голові сестрицтва Св. По-
крови нашої Церкви від 
Митрополита Мстислава 
— Благословенну Грамоту 
за 11 горливу працю на 
користь нашої Української 
Православної Церкви. 

Виступали ще з приві-
тами: Голова парафіяльно-
го уряду церкви св. Миха-
їла з Скрентону п. Мих. 
Славич, голова парафіяль-
ного уряду церкви Св. 
Тройці в ІрвІнгтоні п. Б. 
Процюк, пані А. Гудзій від 
Клюбу Жінок, пан Д. Гу-
лак від Клюбу Молоді та 
інші. Пані А. Юрова, яка 
одержала з рук настоятеля 
о. Наконечного Благосло-
венну Грамоту від Митро-
полита, та від всієї парафії 
спеціяльно вироблену імен-
ну таблицю з признанням 
для неї подяки, — сердечно 
привітавши всіх, висловила 
рівнож свою подяку за 
ВИЯВЛеННЯ ДО Неї ВІДПОВІД-
ноі уваги. 

В мистецькій частині ви-
ступали: Панна Лариса Гу-
сак, визначна піяністка в 
УМІ, яка з успіхом загра-
ла на піяно декілька тво-
рів, солістка церковного 
хору пані Раїса Дідов-Во-
луйчик і протодиякон на-
шої парафії Микола Чалий. 
Останні двоє проспівали 
ряд світських українських 
пісень. Обидві танцюваль-
ні групи, старшої і молод-
шої молоді під кер. балет-
майстера п. В. Юрченюка 
виконали цілий ряд укра-
їнських танків. 

На заклик голови уряду 
про складення пожертв на 
сплачення мордгеджу, лю-
ди радо відгукнулися на ці 
потреби і склали понад 
4.000 дол. за що настоя-
тель церкви і парафіяль-
ний провід всім учасникам 
обіду виносить свою щиру і 
сердечну подяку. Рівнож 
провід церкви виносять 
сердечну подяку тим, що 
приїхали з парафії св. 
Михайла з Скрентону, всім 
виконавцям мистецької 
програми, зокрема солістці 
пані Раїсі Дідов-Волуйчик і 
протодиякону М. Чалому 
за гарне виконання пі-
сень. Велика подяка рівнож 
належить членам сестриц-
тва Св. Покрови, які при-
готовили обід, і всім тим, 
хто в будь якій-мірі при-
готовляв будь-шо до нашо-
го Великого Храмового 
Празника — Святого Воз-
несіння. 

Вечір закінчено відчи-
танням молитви, що П 
перевів настоятель церкви 
Святої Тройці в Ірвінгто-
ні о. д-р Ю. Шумовський. 

К. Степовий 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

Напередодні 25-ліття „Рідної 
Школи" в Клівленді 

На сторінках нашої 
преси щораз, то біль-
ше появляються статті 
про нашу молодь, укра1н-
ське шкільництво, радше, 
про виховання нашої моло-
ді в українському дусі. 
Статті з різних місцевос-
тей, різних стейтів, а на-
віть з різних країн нашого 
поселення, приносять ві-
стки про стан української 
молоді, про стан українсь-
ких шкіл, їхній розвиток, 
осягнення, їхніх випускни-
ків та дальші осяги нашої 
молоді в структурі життя 
даної країни. 

Замітними і цікавими є 
статті про ювілеї творчої 
праці українських шкіл, які 
зуміли випродукувати ук-
раїнських синів і дочок на 
ідейних одиниць, що за-
ймають, чи зайняли відпо-
відні становища в житті як 
українського, так і чужи-
нецького світу. 

Клівленд, як і багато 
Інших подібних міст, nepe– 
йшов різні етапи праці у 
поставленні української 
школи на належний рівень. 
Від малосприятливих умов 
її організації, від невелич-
ких кімнат-кляс по закут-
ках різних приміщень, від 
кількох одиниць доброї ВО-
лі, школа шукала доріг до 
кращого, і кожний наступ-
ний рік приносив дещо 
краші наслідки. 

25 років невтомної праці 
учителів, батьків, членів 
Батьківського комітету та 
всіх інших,шо жертвували 
частину свого життя для 
найбільш доцільної, най-
більш оправданої справи — 
передання своїм дітям тра-
диційних, нашонально-ре-
лігійних ідеалів — ідеалів, 
які окреслюють нас, як 
окрему націю, окремий на-
род і запевнюють наше 
майбутнє. 

Якраз у цім 1977 р. 
вирадає ювілейне завер-
шення наших спільних здо-
бутків української школи, з 
яких ми всі можемо бути 
гордими. Для відзначення 
цього ювілею та вшануван-
ня праці всіх тих, які спри-
ЧИНИЛИСЯ ДО ЦІЄЇ ШЛЯХЄТ-
ної праці, у Клівленді ство-
рено Громадський комітет 
під патронатом УЗО-УК-
КА, в якому заступлені всі 
організації Клівленду. Цей 
Комітет відбув ряд засі-
дань, на яких устійнено 
плян відзначення 25-літньої 
праці „Рідної Школи" вели 
чавим бенкетом та заба-

вою. До реалізації цього 
плану зформовано ряд ко-
місій, які розпочали свою 
працю. 

У пляні Громадського 
комітету є - видання про-
пам'ятної ювілейної книги, 
яка віддзеркалить історію 
Школи Українознавства та 
Т-ва "„Рідна Школа" - опі-
куна школи; дискусійний 
Вечір-Панель на тему укра-
їнської школи з участю ви-
пускннків школи різних ви-
пускних років; зустріч усіх 
вирускннків школи; відзна-
чення довголітніх праиів-
ників на ниві шкільництва 
Клівленду - вручення на-
город; представлення ви-
пускників школи 1976-77 
шкільного року та інше. 

Громадський комітет зі 
всіми створеними при ньо-
му комісіями робить ста-
рання, щоб у цьому вели-
чавому ювілейному відзна-
ченні не проминути НІ ОД-
ного випускника школи, ні 
одного вчителя, директо-
ра батька та члена Т-ва 
„Рідна Школа", який в 
одній чи іншій мірі прислу-
жився до того, в честь чого 
віазначується його жер-
твенна праця. Цей Ювілей, 
як громадсько-родинне 
свято, має заторкнути cep– 
ця кожного українця у його 
здобутках на ниві плскан-
ня молодих кадрів — на-
шого українського завтра. 

Наша загально-громад-
ська шляхетна праця у роз-
витку й утриманні укра-
Інської школи — це вияв 
нашої української зрілости, 
нашої далекосяжности ро-
зуміння вимог нашого по-
селення як окремої ЄТНІЧ-
ної групи, яка стремить до 
дальшого культурного роз-
витку серед культурних на-
родів світу — архітектів 
ідеалів свободи. 

Громадський комітет 
запрошує все українське 
громадянство Клівленду й 
околиць взяти участь у 
цьому ювілейному святку-
ванні, яке відбудеться 15-го 
жовтня ц. р. у приміщеч-
ні астродому свщ. Йоса-
фата, при 5720 Стейт Ровд 
в Пармі, Огайо. 

Ближчі інформації Юві-
лею можна отримати в 
Канцелярії УЗО-УККА, 
5691 State Road, Parma. 
Ohio 44134. 

Голова Громадського ко-
мітету - д-р Богдан Футей 

секретар — 
Павло Присяжний 

Тероризм не вгаває 
Мюнхен(С.О.) - Тому 

чотири місяці в Карлсруе, 
місті Західньої Німеччини, 
загинув від куль терористів 
на передмісті вулиць, голо-
вний республіканський про-
куратор Бубак, а з ним — 
керманич авта і супровід-
ник, що їхав разом у тому 
самому возі. Убивники txa– 
ли на мотоциклі тою самою 
дорогою та зупинилися по-
ряд з автом прокуратора, 
коли червоне світло дало 
знак припинити рух. Tepo– 
ристи могли спокійно збли-
зька, обсипати градом куль 
свої жертви, що сиділи в ав-
ті. Після цього злочину ВО-
ни видали проголошення, в 
якому заявили, що викона-
ли „присуд смсрти" над 
ворогом народу... 

Прокуратор Бубак енер-
гійно проводив слідство 
проти невеликої, але добре 
зорганізованої ватаги, що 
називається „фракція Чср-
воної армії", та яка вже 
майже десять років чинить 
такі „революційні діла", як 
грабування банків, напади 
на охоронців свободи, за-
конности й порядку, викра-
дання заможних або впли-
вових людей, щоб за них 
взяти викуп, напади на ве-
ликі магазини і т. д. На 
совісті цих ніби „революці-
онерів" є смерть і каліцт-
во невинних людей і велика 
матеріяльна шкода через 
підпали будинків. 

Не було б дива, коли ці 
злочини виконували особи з 
кримінального підземелля. 
Однак, до „фракції Черво-
ної арміГ пристали молоді 
люди з освітою, часто із 
заможних родин. 

ЗО липня 1977 року заги-
нув від куль терористів не-
далеко Франкфурту видат-
ний економіст, директор 
великого Дрезденського ба-
нку, Гюнер Понто. В цьому 
замаху брала участь моло-
ла приятелька родини Пон-
тів. Тому вона могла при-
вести до приміщення Ґ. По-
нта своїх спільників, з яки-
ми хотіла викрасти дирек-
тора банку, вивезти його і 
вимагати великого викупу. 
Однак, Г. Понта не дався і 
терористи на місці його 
вбили. 

Епідемія терору ширить-
ся не тільки в Німеччині;, 
подібна акція відбувається 
в Італії, в Голляндіі, в Ecna– 
нії, в Англії і т. д. Особли-
вість сучасного тероризму є 
В ТІМ, ЩО ЗЛОЧИНЦЯМ ДОПО-
магають або співчувають 
деякі люди з освітою і мате-
ріяльно забезпечені. Ствер-
джено, що деякі адвокати-

оборонці членів „штабу" 
„фракції Червоної арміГ в 
суді допомагали підсудним 
встановити зв'язок з теро-
рнстами, які перебувають 
на волі і діють за вказівка-
ми членів „штабу", що зна-
ходиться у тюрмі в Штутт-
гарті. Коли це розкрилось, 
то один адвокат Гааг був 
заарештований і сяде на 
лаву обжалованих в суді; 
другий - на ім'я Круассан -
утіг до Франції, де просить, 
щоб його визнали за полі-
тичного емігранта, nepecni– 
дуваного в Німеччині. Є 
твердження, що адвокат 
Круассан допомагав теро-
ристам організувати убив-
ство головного прокурато-
ра Бубака в Карлсруе. 

І на початку XX -го віку 
та в минулому столітті бу-
вали терористичні акти з 
причин політичних. Поль-
ський патріот Березовсь-
кий стріляв на царя Олек-
сандра 11 в Парижі року 
1867, щоб звернути увагу 
світу на поневолення поль-
ського народу деспотичною 
Росією. Це Березове ький 
заявив на суді в Парижі і 
здобув симпатії культурно-
го світу до себе й до Поль-
щі. 

Члени організації „На-
родна Воля" (М. Кибаль-
чич, С. Перовська, А. Желя-
бов, А. Михайлов) підготу-
валн вбивство Олександра 
11. 13 березня 1881 р. і на 
суді сміливо оправдували 
свій учинок,як протест про-
ти безправства,яке панува-
ло в Росії під самодержав-
ним режимом.Симпатії ку-
льтурного світу були на 
боці убивників царя-само-
державця. 

Зовам інакше поводять-
ся на судових процесах те-
перішні терористи, що пи-
шаються своїми „револю-
ційними" назвами, як „фра-
кція Червоної арміГ і по-
дібне. На суді вони або мов-
чать, або непристойними 
словами лають поліцію, 
прокуратора, членів суду, 
демократичний устрій і на-
рікають на ..поневолення". 
Однак, суд дає терористам 
добру нагоду вияснити в 
промовах їхню програму, 
якою вони хочуть ,,ощасли-
вити людство". Але вони 
цього не роблять, бо чу-
ють свою політичну сла-
бість. їхній тероризм не має 
ідейного грунту і основ у на-
родних масах. їхні злочини 
не мають ніякого оправдан-
ня. Це якась душевна хво-
роба, прикрита політични-
ми „визвольними" клича-
ми. 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВНОЇ РАДИ 
ХРЕСТА 60-ЛІТТЯ 

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ДЕРЖАВНО-ЗБРОЙНИХ СИЛ 

Абітурієнти „Рідної Школи" 77 у Філядельфії 
А все ж таки 21 випуск-

ник „Рідної Школи”-це не-
абиякий осяг української 
громади, що рік річно на-
повнює наші ряди свіжим 
подувом. І коли приходить 
кінець року, батьки горді за 
своїх дітей, а громада радіє. 
Радіючи розуміє , що 
„Рідна Школа" мусить 
сповнити свою історичну 
місію, що здібна виховати 
дітей, які стануть жерцями 
як р о д и н н о г о , так 
національного вогнища, що 
має свідчити, що вони 
кровно належать до свого 
народу. 

Цього року в суботу, 18-
го червня відбувся Баль 
Аб ітур ієнт ів , , Р і д н о ї 
Школи". Відбувся величаво. 
Програмою вечора прова-
дила Марія Касіян — 
голова Батьківського 
комітету, яка попроїдала 
градуантів від батьків. 
Вручила дипломи Марія 
Одежинська, директор 
школи, в товаристві проф. 
В. Лотоцького - голови 
Іспитової комісії, та п-і Г. 
Костюк, заступника дирек-
тора „Рідної Школи" у 
Трентоні. 

Репрезентацію і роздачу 
дарунків-пам'яток перево-
дила п-і І. Богачевська. 
Ц ь о г о р і ч н і пам'ятки 
„Історія України" Нагасв-
ського уфундована СУК 
„Провидінням", деревори-
ти X. Головчак від батьків і 
грошові нагороди першу-
нам: І. Байсарович, Б. 
Лазор, В. Мацьків( М. 
Німилович та О. Прасіцька 
від Українського Народно-
го Союзу, як також поважні 
грошові датки на „Рідну 
Школу", що їх склали наші 
інституції, підкреслили 
важливість зусиль Т-ва для 
нашої громади. 

Вітали: д-р П. Стерчо від 
Філії УККА, д-р О. Білик 
від СУК „Провидіння" та І. 
Шуст від Т-ва „Рідна 
Школа" у Філядельфії. 
Письмові привіти прнс-
лали: УНСоюз, Українська 
Щадниця, Кредитівка 

На фото: в горі зліва: учителі: Роман Процик, Ольга Головецька. д^р Леонід Рудницький. Марія 
Одежинська. Анатоль Прасіцький. д-р Еміль Бей. 2-иіі ряд учні: Олег Білинський. Христя 
Богачевська. Олег Масюк. Віра Мацьків, Олена Прасіцька. Юрій Флюнт. Ірена Байсарович. Юрій 
Коновал. 3-ий ряд учні: Оксана Кондрат. Стефан Кузьма (автор табльо), Богданна Лазор. 

Марте Німилович. Рома Касіян. Марко Луців. Одарка Турченюк. 

„Самопоміч" та „Наша 
Українська Школа" при 
осередку СУМА в Філя-
дельфіі за підписом дир. 
школи Б. Т о д о р о ва . 
Присутні прийняли привіт 
школи СУМА з цікавим 
коментарем: „Може в 
майбутньому Баль Мату-
рантів вдасться відсвятку-
вати спільними силами". 

Мистецька частина, 
програму якої виповнила 
дітвора Балетної Школи 
Стефаніі Чаплинської, 
надзвичайно мило вражала 
глядача. Пані Язичинська 
розважала всіх своїми 
оригінальними дотепами. 
Від градуантів виступила зі 
словом Христя Богачев-
ська, а від 11-ої класи 
Мирон Касіян — речево 

підтверджуючи свій патріо-
тизм. Бенкет започаткував 
молитвою о. М. Канаван, а 
закрив також молитвою о. 
Лев Любинський. 

Після бенкету і мистець-
кої програми оркестра 
„Нова" О. Мартиновича 
забавляла гостей до пізньої 
ночі. Під час перерви 
а н с а м б л ь , , С о п і л к а " 
виступив з піснею і 
народними танками. 

Із великою завзятістю 
Батьківський комітет, 
членами якого були всі 
батьки А б і т у р і є н т і в , 
проробив велику корисну 
працю, зокрема родини 
Німиловичів, Турченюків, 
Кузьм ів. Лазорів, Пра-
сіцьких та Інших. Тому 
результатом спільної пра-

ці громада відгукнулася 
чисельно. І якщо ми 
зуміємо поставити на 
належну висоту ці познаки, 
які криються у життєвих 
процесах школи „Рідної 
Школи", тоді можемо 
твердити, що зміна буде, 
що молоде покоління 
прийде на зміну старшого. І 
що плугарі і випускники 
рідношкільної ниви розу-
міють, що нещастя, яке 
стрінуло наш нарід, може 
стрінути будь-який інший. 
Ворог може завдати велике 
спустошення, але не може 
убити чести, бо в ім'я цієї 
прикмети ідуть нові 
когорти МОЛОДОГО ПОКО-
ління. 

Степан Ярема 

Дорогі Побратими: 
В біжучому році, багато-

му на так важливі для нас 
події, доля судила нам від-
значити одну з найважли-
віших дат нашої доби — 60-
ліття відродження україн-
ських державно-збройних 
сил та 35-ліття УПА. 

Палко вітаючи Вас з 60-
літтям відродження україдеь 
ських збройних сил та 35-
ліття УПА, ми ВИСЛОВЛЮ-
смо бажання, щоб україн-
ське вояцтво, своєю участю 
у відзначенні цих подій, 
спричинилося до скріплен-
ня в українській спільноті 
віри в ̂ Українську Націю, 
віри в п сили та віри в нас 
самих, як української дер-
жавно-діючої сили в діяс-
порі. 

В час, коли оті відроджені 
в 1917 році державно-вій-
ськові традиції здушуються 
під московсько-мілітарним 
гнітом; в час, коли права 
народів і права людини пе-
реходять велику пробу в 
процесах українського на-
ціонального опору, що без-
перервно продовжується в 
Україні; в час, коли Москва 
вириває з пам'яті україн-
ського народу український 
державний період і засипає 
в його душі те джерело на-
ціонального дозрівання й 
власних сил, що ним є дер-
жавно-збройнин первопо-
чин 1917 року, то нам ніяк 
не можна сьогодні легхова-
жити український військо-
вий сектор, бож лише він у 
майбутньому, як то було й у 
минулому, зможе утверди-
ти політичний сектор на 
висоті національно"держав-
ного рівня. Основу цього 
українського військового 
сектора сьогодні творять 
спільно так вояки Армії 
УНР і УГА, як і вояки всіх 
тих українських військових 
формацій, що не тільки ду-
хово, але й дійово, плекали 
традиції державно-зброй-

них сил. Відчуймо ж своєю 
вояцькою душею, вагу 
вищезгаданого та прикла-
дімо зусиль до скріплення 
нашого побратимства в од-
ному українському держав-
но-військовому секторі. 
Власне нині, цього від нас 
вимагає 60-ліття україн-

ськнх державно-збройних 
сил та 35-ліття УПА. 

Відродження українських 
державно-збройних сил бу-
ло утверджено в травні 1917 
р. законом Центральної Ра-
ди Української Народньої 
Республіки та наказом Вій-
ську ч. 082. Ця подія була 
подією не тільки військово-
го, але й загально-держав-
ного значення та знайшла 
відгук не лише в найдаль-
ших закутках українських 
земель, але й у всіх україн-
ських етнічних групах у 
країнах їх поселення. Ця 
подія була всснаціональ-
ною подією й тому ми її 
мусимо відзначити всена-
ціональними силами. 

Отож, цим ми й зверта-
ємося до Вас із закликом 
включитися в Громадські 
Комітети для відзначення 
цих великих подій. Де ж 
таких Громадських Комі-
тетів нема, то прикладіть 
старання до заснування та-
ких, бо тільки спільними 
силами ми зможемо гідно 
відзначити важливі для нас 
ювілеї та спричинитися ду 
духової й дійової єдности 
української спільноти в дія-
спорі на шляху змагань за 
відновлення Української 
Самостійної й Соборної 
Держави. 

Рівночасно з цим прига-
дуємо Українсьому Вояцт-
ву, про те, шо внесення на 
Пропам'ятний Хрест 60-
ліття відродження треба 
вносити до Крайових Рад в 
постійному контакті та 
співпраці з Головою Ради 
Хреста та в яких можна 
отримати формулярі вне-
сень та потрібні інформа-
ції. 

Липень 1977 

Полковник Кость МанД-
зенко — голова Головної 

Ради Хреста та заст. керів-
ника Ресорту Військових 

Справ 

Підполковник Василь Ру-
децький — заст. голови Го-

ловної Ради Хреста 

Майор інж. Юрій Aono– 
шенко — секретар 

Нудьга й матеріялізм 
(В. Б-ич) - „Літератур-

ная газета" й інші совєт-
ські публікації широко за-
ймаються совєтською мо-
лоддю. її нішо не ціка-
вить, вона виминає клюби, 
по школі збирається гурт-
ками, щоб пити вино, 
курити й чепуритися в уб-
раннях західньої моди. 
Один юнак програв у кар-
ти 300 рублів і зійшов на 
злодія, щоб повернути гро-
ші. Інший пив забагато й 
убив ножем хлопця, який 
танцював з його дівчиною. 
,,Л. Г." зазначує при тій 
нагоді, шо молодь у Ки-
єві інакша. Вона збираєть-
ся у своєму клюбі, який 
може бути зразком для ін-
ших. Там юнаки виставля-
ють свої фотографії, гра-
ють в оркестрі, організу-
ють гру в копаного м'яча, 
волейбол і гокей. 

До Спілки письменни-
ків прислав молодий чоло-
вік з Нижнього Тагіла (не-
далеко Свердловська) лис-
та, в яхому жаліється, що 
„програми в цирку міся-
цами не змінюються, так 
само й театр. Кілька кава-
рень це не багато, але ми не 
маємо грошей досить, шоб 
заходити туди. Спортову 
палату будують уже п'ять 
років. Дуже рідко відвіду-
ють наше місто популярні 
ансамблі, співаки, або ар-
тисти". 

Дуже гаряча дискусія 
розгорілася в „Л. Г.м , чи 
то молодь, чи старші лю-
ди винні тому всьому. П'я-
тнадцятилітня дівчина ста-
ла в обороні молоді. Це 
правда, — каже вона, — 
що всі її приятельки дуже 
малюються й усі вони 
п'ють вино в вестибюлях, 
але куди інде можуть піти 
по школі? — питається 
вона. Вони студіюють на-
полегливо в школі, мають 
інші заінтересування, ніж 
кіно. Це занадто велика 
нудьга залишитися вдома, 
але це ще не значить, що 
молоді люди це справжні 
злочинці. Дописувач із Ро-
стова над Доном написав, 
шо юнацтву також нале-

житься пошанівок. Може 
то вина старших, що мо-
лодь виховали так погано. 

Про другий клопіт пише 
„Правда", а саме, що со-
встських людей опанував 
матеріялізм, вони почали 
бути вибагливі, купують 
прерізні речі радше для 
престижу, ніж для noTpe– 
би, тому, що бачать їх у 
сусідів: книжки, яких не 
читають, кращі меблі ніж у 
сусіда, хоч ті меблі не гад-
ходять до їхнього мешкан-
ня, не хочуть купувати уб-
рань інших, лише загранич-
ні. Партійні головачі заяв-
ляють, що те все є несуміс-
НЄ З КОМУНІСТИЧНОЮ ІДЄОЛО-
гією. Нова „совєтська лю-
дина" повинна бути само-
віддана й ідеалістична, а не 
егоїстична й матеріялістич-
на. „Правда" пригадує 
тим людям, що західні ідеї 
наче б то життя можна 
якнайкраще уложити на та-
кий спосіб — є помилкові, 
бо тільки соціалізм може 
дати справжню свободу й 
задоволення. 

Д В О Т И Ж Н Є В И К „COBCTCb– 
ка Культура" пише, що 
один мешканець Ленінгра-
ду купив собі авто і став 
його невільником. Якщо 
запаркує його десь поза 
мешканням, вічно біжить 
до вікна, щоб переконати-
ся, чи не пошкодив хто 
йому його, або не вкрав. 
Тому став запарковувати 
авто в подальшому rapa– 
жі. Хоч до праці може 
дістатися зовсім швидко 
їдучи трамваєм, він їздив 
автом, а це забирало йому 
багато більше часу. Хоч 
дійсно любив літом npory– 
лятися лісами, то тепер 
подумав, що краще їхати 
сотки миль на південь Кри-
му. За авто, на яке треба 
ждати п'ять літ, платять 
люди 5—6 тисяч рублів. В 
листі до „Правди" висмі-
ює якийсь читач тих лю-
дей, які прилучуються до 
черги перед крамницями з 
тією думкою, що коли 
стільки людей чекають, то 
крамниця мусить напевно 
продавати щось дуже доб-
рого. 
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Хроніка української громади 
Життя української гро- праця з усіма українськими 

мали в Твін-Ситі намага- організаціями членами міс-
ється йти з календарем та цевого Відділу УККА. За 
біда замало субот і неділь цей час очолювали Відділ: 

в Твін-Ситі 

для безлічі громадських ім-
през, а вже думати про 
родинні свята зовсім немає 
часу. 

У неділю, 22-го червня 
виступав у Міннеаполісі у 
,,Вест Бенк" авднторії 
Міннесотського універси-
тету хор ім. О. Кошиця і 
танцювальний ансамбль 
,,Орлан" із Вінніпегу' Заки 
вояк приїхали пророблено 
велику підготовчу роботу. 
Всі церковні громади і Ук-
раїнська крамниця взялися 
за продаж квитків. Укра-
їнськнй Конгресовий Ко-
мітет взяв на себе опікун-
ство над цим хором: улаш-
тував зустріч з головами 
організацій, диригентами 
церковних хорів і дириген-
том місцевого хору ,,Дніп-
ро". Частував вечерою, шо 
її приготували жіночі opra– 
нізації: сестрицтво napa– 
фій. Союз Українок 16 і 
110-ий Відділи, 15-ий Від-
діл УЗХ, Об'єднання Жі-
нок при ООЧСУ. Дівчата 
молодечих організацій 
СУМА, ОДУМ.- Пласт-у 
ослуговували гостей під 
час вечері. Гостили так, як 
колись вдома в Україні. 
Під час концерту студенти 
обслуговували гостей на 
залі, розповсюджуючи 
програмки з листками про 
успіхи хору і танцюваль-
ного ансамблю у Канаді. 
Культучшр-освітня рефе-
peHTKaJmcueBoro Відділу 
УКІ^Гміка Янович-Pefl– 
монд, голова УККА Люба 
Менжега після привітів пе-
редали квіти диригентові 
хору Волтерові Климкові і 
хореографові таниюваль-
ного ансамблю „Орлан" 
Тарасові Бабікові. 

Кілька хвилин по вось-
мій, у виповненій публікою 
залі, почався концерт. Ви-
хід хористів зустріла заля 
оплесками. Почали npor– 
раму молитвою „Боже 
єдиним великий" — М. 
Лисенка, не знаю в чиїй це 
обробці, бо в програмці не 
зазначено. Опісля хор спі-
вав „Отче наш", „Житей-
ське море", „Херувимсь-

” — О. Кошиця^слов'ян-
кою імдовю) ттлюїдля 

Ці релігійні 
речі в програмі концерту 
були не на місці.Вони пот-
ребують спеціяльного вико 
нання, їх треба розуміти й 
відчути, вони мають ство-
рити відповідний настрій у 
слухача, чого не було, а 
таке, як „Житейське мо-
ре" зовсім для концерту не 
підходить. Такі речі добре 
виконувати на слеиіяльних 
релігійних концертах. Піс-
ля цієї частини .'програми 
контакту між хором і за-
лею не відчувалося. Народ-
ні пісні „Із-за гори сніжок 
лежить", має бути летить, 
,,Піють півні" — М. Леон-
товича звучали значно кра-
ше. „Ченчик" - О. Коши-
ця був тяжкий у виконан-
ні. Ця річ ажурна, її треба 
виконувати легко. Два 
найкращих куплети з „Чен-
чика", де тенорова партія 
написана на хроматичному 
звуковому ряді зовсім не 
співалась. „Гей волошин 
сіно косить" і інші народ-
ні пісні під супровід ДО-
сить доброго акордеоніста 
сприймалися залею теплі-
ше, виконання їх було бага-
то краше, люди били 
браво. 

Танцювальний ансам-
бль „Орлан" дуже добрий. 
Точність у виконанні дета-
лів танцю, граціозність ру-
хів особливо у дівчат, ко-
зача бравурність у хлопців 
викликала бурні оплески 
публіки. 

У неділю 28-го травня 
16-ий Відділ СУА відзна-
чав свій срібний ювілей. 
Зорганізувався цей Відділ з 
двох Відділів — жінок ка-
толицької громади церкви 
св. Константний і жінок 
православних парафій в 
Твін-Ситі. Організатора-
ми були: артистка Олена 
Бенцаль-Карпяк, мгр Ми-
рослава Пстришак і інж. 
Валентина Єрмоленко. 
Відділ нараховує 40 членок. 
За цих 25 літ зроблено 
велику роботу. Одних одя-
тових посилок до Бразилії, 
Німеччини, Польщі та Ав-
стрії вислано понад 300. 
Постійна грошова допомо-
га т. з. „Бабусям" в Ні-
меччині; дві стипендії по 

'415.00 дол. річно для укра-
,інськйх студенток в Брази-
яіі й Польщі. Відвідування 
Хворих в шпиталях і вдома 
та моральна і матері ял ьна 
допомога старшим і хво-
рим. Улаштування імпрез, 
мистецьких виставок і спів-

Мнрослава Пстришак, 
Олена Бенцаль-Карпяк, 
Катерина Гуцал, Віра Гри-
нишин, Люба Менжега, 
Валентина Єрмоленко, і 
знову перейняла головство 
від 1959 року й до сьогод-
ні (18 р.) Мирослава Пет-
ришак. Ювілейний бенкет 
провадили в ресторані. 
Членок і представників ор-
ганізацій було понад 85 

Д. Петрівського. УкраІнсь-
кий національний гимн в 
кінці академії співали з хо-
ром всі присутні. Програ-
ма пройшла успішно, була 
гарно удекорована сцена, 
але незрозуміло, чого ще й 
досі наш національний 
гимн ми співаємо вкінці, а 
не на початку програми. 
Це ж не пощана до самих 
себе. 

У неділю, 12-го червня 
заходами Українського 
Конгресового Комітету 
відбувся „Український 

осіб. Відкрила свято і вела День" на дозвіллі в гарно 
програму інж. Валентина 
Єрмоленко. Голова Миро-
слава Петришак прочитала 
молитву союзянок. Вшану-
вали хвилиною мовчанки 
померлих членкннь: Анну 
Вовчак, Олю Таратулу і 
Одарку Король. Хор із со-
юзянок і всі присутні від-
співали гимн СУА. Діюча 
голова звітувала з діяль-
ности Відділу. Нагородже-
но срібними відзнаками 
СУА 20 членок, які безпе-
рервно на протязі 25 літ 
були членкинями. Хор со-
юзянок під керівництвом 
Олі Луцик відспівав пісні 
„Тихо, тихо Дунай воду 
несе", гарм. Гайворонсь-
кого, „Ой, Дністре, мій 
Дністре", муз. Монастир-
ського і „Злетів кіс на 
покіс" сл. О. Луцик. У 
міжчасі, перед вечерою, В. 
Єрмоленко прочитала свій 
фейлетон ,,Дрібничкові 
справи", Катря Гуцал свій 
твір „їх було семеро". На-
дійшло 18 привітань від: 
Окружної Ради СУА і oco– 
бисто від голови Окружної 
Ради Марії Юзифович, се-
натора Венделя Андерсо-
на, Олі Амброзяк з чеком 
25.00 дол. і всіх місцевих 
українських організацій, 
що знаходяться на терені 
Твін-Ситі, а також особис 
те привітання з віршова -
ною присвятою прочитала 
проф. Олександра Костюк. 
Після закінчення офіційної 
частини, настоятель укра-
їнської католицької парафії 
св. Константина о. д-р 
Степан Кнапп поблагосло-
вив трапезу і всі споживали 
приготовлену страву, об-
мінюючись думками про 
Гарвардський університет. 

му Міннегага парку в Мін-
неаполісі. Від 12-ої год. 
виставлено: книжки, аль-
боми з цікавими знімками з 
життя української грома-
ди, кераміку, вишивки, 
різьбу і головну атракцію 
- мапу України, на якій 
ті, що загубилися у чужому 
оточенні знаходили себе. 

Старші американці 
люблять подивитися на ук-
раїнські танці наших дітей. 
Від наших доповідачів во-
ни почують правду про 
Совєтський Союз і тамош-
ні умови. Цього року в 
парку було понад 1200 осіб, 
поміж ними представники 
різних етнічних груп. До 
початку офіційної nporpa– 
ми на цілий парк переда-
валась українська музика 
(Марко Данилюк). Оля 
Амброзяк — організацій-
ний референт УККА зі 
своїми помічницями з па-
рафій св. Михаїла і св. 
Юрія Переможця зоргані-
з увал а буфет. Біля них, 
наче бджоли біля рою кру-
тилися покупці вже навіть 
після закінчення програми. 
Офіційна програма була 
відкрита сольо-співом Сла-
вомира Луціва державних 
гнмнів: американського 
і українського, під аком-
паньямент Кіри Царег-
радської. 

Вступне слово по-укра-
їнськи сказала голова 
УККА мгр Люба Менжега. 
Після неї виступив КОЛ.ПО-
садник Міннеаполісу Ел Го 
фстед. Він вітав усіх укра-
їнським „Добрий день", 
підкресливши, що українці, 
як етнічна група зробила 
великий вклад в розвиток 
стейту Міннесоти. Приві-

ч майбутню працю і про„ тальне слово по-англійськи 
приємно проведений час. 

У неділю, 5-го червня, в 
парафії св. Юрія Перемож-
ця було закінчення учбово-
го року. Після вдячного 
Молебня о. настоятеля, 
прот. Микола Ярмолович 
запросив всіх на обід, до 
церковної залі, що Його 
приготовили матері й ба-
буні дітей. Перед обідом 
була невелика програма у 
виконанні дітей школи. Ке-
рівник школи інж. Вален-
тина Єрмоленко в своєму 
вступному слові підкресли-
ла необхідність для збере-
ження української ідентич-
ности вчити своїх дітей 
української мови, допома-
гати дітям в цьому, роз-
мовляючи вдома з ними і 
між собою по-українськи. 

Дуже добре вив'язалися 
діти-внконавці з nporpa– 
мою. Деклямували і співа-
ли хором і сольо. Взяли 
участь: Джої і Джіммі Мо-
роз, Петі Безуська, Грег 
Проценко, Таня, Христина 
і Роксоляна Епліот. Запро-
шені батьками учителі з 
американських шкіл, дяку-
вали п-і В. Єрмоленко за 
приємно проведений час, за 
гарну працю з дітьми, під-
креслюючи, що ці діти в 
школі роблять кращі пос-
тупи. 

О 4-ій год. цього ж дня, 
в Украінсько-Американсь-
кому Домі відбулася ака-
демія присвячена Героям 
поляглим у боротьбі за во-
лю України. Академію ула-
штовували ООЧСУ і СУМ. 
Програму Академії відкрив 
голова СУМА Богдан Ман-
дибур. Дівчатка юного СУ-
МА роїв „Лисички" і „Дні-
прові хвилі" виконали збір-
ну деклямацію „Хто зберіг 
любов до краю" О. Олеся. 
Інж. Ярослав Карпяк у ко-
роткому рефераті окреслив 
тяжкий шлях визвольної 
боротьби за волю України, 
після чого хлопці юного 
СУМА рій „Орли" вико-
нали також збірну декля-
мацію „Тарасові Чуприн-
ці" Марка Боєслава. Пані 
Галина Левицька продек-
лямувала „Поклін і шана 
вічним духом Провідникам 
-Героям" і на закінчення 
хор СУМА відспівав (дири-
гент інж. Є. Карпяк, муз. 
супр. І. Кушнір) „Украї-
на" муз. М. Гайворонсь-
кого, „Виростеш ти сину" 
муз. А. Пашкевича, „Чом 
тужиш" - стрілецька піс-
ня; „Журавлі" - арр. інж. 

сказала культурно-освітня 
референтка УККА Міка 
Янович-Реймонд. Прот. о. 

ками та хлібом з сіллю, 
Таня Вовк і Юрко Каркоць 
(від парафії св. Арх. Миха-
Іла) під акомпаньямент ба-
ндур протанцювали ,,Гор-
лицю". Проф. Володимир 
Анастас англійською мо-
вою виголосив гарно onpa– 
цьовану, змістовну і корот-
ку доповідь на тему „В 
обороні прав людини". Го-
лова Комітету Понсволе-
них Націй Ерік Дундурс 
доповнив доповідача до-
датковими даними про 
умови життя в Совєтсько-
му Союзі „Слухайте нас, 
ми вам скажемо правду" 
були його слова звернені до 
американської публіки. В 
кінці свого виступу він про-
енв всіх присутніх разом з 
ним виголосити тричі 
„Хай живе Україна". Піс-
ля нього виступив прези-
дент Міннесоти проск-
ту американських Етніків 
п. Шерлворд, знайомлячи 
вкоротиі з їх наміченим 
пляном праці з етнічними 
меншинами в розбудові 
культури Міннесоти. ВІД-
так промовляв проф. Ру-
дольф Віколі — директор 
Еміграційного Архіву при 
Міннесотському універсн-
теті, дякуючи за цінний ма-
теріял, що його вклала ук-
раїнська група, а також за 
грошову підтримку цього 
архіву. Познайомив з пля-
ном праці в майбутньому. 
Міка Янович-Реймонд за-
читала привітання від бага-
тьох офіційних осіб СТЄЙ-
тового і федерального уря-
дів, між ними були від 
віцепрезидента Волтера 
Мондейла, сенатора В. Ан-
дерсона, посадників міст 
Міннеаполіс — Ст. Пол. 
Таня вовк проспівала жар-
тівливу пісню „Посіяв му-
жик просо", акомпанью-
ючи собі на бандурі. Тан-
цювальний ансамбль ,,Че-
ремош" (СУМА) молод-
ша, середня і старша гру-
па на закінчення програми 
протанцювали: „Гопак", 
„На вулиці скрипка грає", 
„Джиґун". Всі виступи на-
городжувались сердечнн-
ми оплесками. Місцевий 
Відділ УККА просив мене 
через часопис подякувати 
всім учасникам програми, 
всім, хто приймав участь в 
мистецькій виставці, у вис-, 
тавці літератури, в nepe–. 
веденні буфету, продажу 
відзнак Українського Дня, 

Михайло Куданович про- оформлення і писання про-
читав молитву. Старші ді- грамок, мікрофонне устат-
вчата танцювального ан-
самблю „Черемош" (СУ-
МА) виступили з приві-
тальним танком з рушни-

кування, Пласту і 110-го 
Відділу СУА за поміч. 

Валентина Єрмоленко 

Закінчення навчання у дитячому 
садку 

11-го червня ц. р. о год. 
11:30 перед полуднем від-
булося закінчення цілоріч-
ного навчання дитячого са-
дка школи св. Юрія в Ню 
Йорку. 

Навчання в садочку веде 
вже понад 25 років досвід-
чена і улюблена дітьми 
учителька Поля Книш. 

Програма почалася точ-
но урочистим походом ді-
тей. Під звуки маршу, який 
відограла градуантка Ака-
демії св. Юрія Марта Ма-
чай, ввійшли на залю одяг-
нені в голубі градуаційні 
одяги з шапочками на го-
лові діти. Ввійшли, устави-
лися рівною лавою, покло-
нилися присутнім, які наго-
родили їх рясними оплеска-
ми. 

Першою точкою була 
спільна деклямація „Боже 
на небі", виголошена рів-
но, чистою мовою зі зро-
зумінням змісту. Опісля 
діти відспівали „Боже От-
че". Вірш „Як була я ше 
маленька" виголосила най-
молодша і найменша учас-
ниця дитячого садка Магда 
Гойдиш. Вірш „Наша піс-
ня" виголосив Гриць Мок-
ляк. Відтак слідувала пісня 
„Пішли діти в ліс гулять". 
Вірш „Не дармуйте, все 
працюйте" виголосив Ро-
ман Пиль. Опісля пісня 
„Гей вставайте". Вірш 
„Що я маю" виголосила 
Христя Бенджоля. Відтак 
слідувала пісня „Раз ми 
діти". Вірш „Гляньте ді-
точки довкола" виголоси-
ла Христина Ярош. Пісня 
„Веселімся, заспіваймо" 
співали всі діти. Вірш „За-
кінчився рік шкільний" ви-
голосила Соня Богачсвсь-
ка. Вірш „Гей, яка чудо-
ва!" виголосив Ярема Ба-
чинський. Піснею закінчи-
лася дитяча програма. Від-
так пані Книш попросила 
о. Йосафата до слова. О. 
Йосафат привітав присут-
ніх, а в своїй промові до 
батьків підкреслив велику 

вагу навчання українською 
мовою, зокрема від най-
менших років. Висловив по 
дяку й признання за жерт-
венну працю учительці По-
лі Книш. Дітям побажав 
гарного відпочинку, щоби 
вони знову з новими сила-
ми повернулися до дальшої 
науки. 

Відтак наступила розда-
ча дипломів. Батьки і гості 
з подивом гляділи на тих 
маленьких градуантів, які 
здисципліновано чекали на 
виклик їхнього прізвища. 
Вони з повагою підходили 
по свої дипломи, а, отри-
мавши їх, схиляли голівки 
й виразне „дякую", раз-по-
раз розлягалося по залі. 

Зворушливу рецитацію 
„Прощання зі садочком" 
виголосили діти. Відтак пі-
сня „Школо, моя мамо" 
закінчила цілість nporpa– 
ми закінчення садочка. 

Діти відійшли під такт 
музики й рясних оплесків 
глядачів. Рівним вправним 
кроком маршувала група 
градуантів в голубих одя-
гах, тримаючи в руках дип-
ломи. З коридору заверну-
ли знову, несучи китицю 
червоних гвоздик своїй 
улюбленій учительці. Пані 
Книш з зворушенням дяку-
вала за квіти, а отцеві і 
батькам за їхню участь. 

Програма в цілості ро-
била дуже миле враження. 
Видно було вміле підібран-
ня деклямацій до цілости 
програми й до кожного 
учня зокрема, беручи до 
уваги можливості учнів та 
ЇХНЄ РОЗУМІННЯ, ВНГОЛОШЄ-
ного ними змісту. Кожна 
пісня була докладно вивче-
на, так що присутні були 
очаровані їхніми дитячими 
голосами та чистотою ме-
лодій. 

Українська громада, зо. 
крема молоді батьки по-
винні дуже поважно заста-
новитися над важливістю 
навчання в українському 
садочку. Український садо-

3 діяльности Літературно-
Мистецького Клюбу в Ню Йорку 

Вечір пам'яті маляра-
монументаліста 

Михайла Бойчука 
Старанням Літсратурно-

Мистецького Клюбу в Ню 
Йорку і Т-ва „Бойківщина" 
(Відділ „Маківка") у п'ят-
ниию 27-го травня 1977 D. 
відбувся вечір присвячений 
пам'яті визначного нашого 
маляра Михайла Бойчука 
(1882-1939), знищеного мо-
сковькими варварами під 
час погрому української 
інтелігенції в 1939-му році. 
Головну доповідь про по-
кійного маляра виголосив 
мистець Святослав Гордин-
ський, спомин про батька 
розказала донька Анна 
Бойчук-Щспко, а музичну 
частину вечора приготовив 
маестро Тсодор Терен-Ю-
ськів. 

праця противилася „проле-
тарській ідеологіГ. 

Після цього зворушли-
вого спогаду, п.Щепко вис-
вітлив декілька прозірок 
міста Київа І декілька світ-
лин-картин покійного мист-
ця - „Козак Мамам", „Ву-
ликн", і ще декілька картин 
про які в музею НІХТО ГОЛОС-
но не скаже хто є їхнім авто 
ром. На закінчення вечора 
приявні вислухали істори-
чну пісню „Ой Морозе, Мо-
розеньку", пісню про Дов-
буша хору з Англії гад дири-
гув. Бабуияка і пісню „Віч-
ний Революціонер" до слів 
Івана Франка. 

Вечір творів 
Лева Ревуцького 

Для вшанування недавно 
померлого видатного укра-

ідкриваючи вечір. мае- їнського композитора Лева 
стро Степан КрижанІвсь- Ревуцького Літературно-
кий щиро привітав виконав. Мистецький Клюб в Ню 
ців І пристутніх гостей, зо- Йорку влаштував у п ятни-
крема пані Бойчук-Щепко цю 3-го червня 1977 р. вечір 
та її чоловіка і голову Відді- його музичних творів з про-
лу „Маківка", інж. Миколу грамою: Слово про компо-
Турсцького зитора, і музичний KOMCH– 

На початку першої части- тар маестра Теодора Тсрсн-
ни ми почули відіграну в 
пошану мистця „ Увертю-
ру "Лятошинського ІЗ СТЄ-
реофонічного запису, про 
якого декілька слів сказав 
маестро Терен, про важли-
ве його місце в українській 
музиці, а також і в світо-
вій, куди ввійшов своїми 
музичними творами. 

Після музичного виступу, 
забрав слово мистець С.Го-
рдинський насвітлюючи о-
собовість небуденного ма-
ляра. М.Бойчука, що буду- реН назвав Левка Рсвуцько-

Юськова, 2-га симфонія Е-
дур, фортепіянові твори у 
виконанні Флоренс Бока-
ріюс-Сагайдачної і „Хусти-
на", кантата-поема на хор. 
сольо і оркестру із стерео-
фонічних записів. 

Вечір відкрив маестро 
Степан Крижанівський ві-
таючи організаторів вечора 
і приявних гостей, передаю 
чи дальше ведення nporpa– 
ми в руки маестра Терена.У 
своїй доповіді маестро Те-

вав образотворче мистец-
во на рідному грунті, opra– 
нізатор окремого напрям-
ку в малярстві, що нав'я-
зував до традиційного ма-
лярства давньої Руси. 

Михайло Бойчук наро-
дився в містечку Теребовлі 
у Західній Україні, і там по-
кінчив школи, опісля сту-
діював мистецтво у Львові, 
Кракові, Відні і Мюнхені, а 
в 1911 р. був на студіях 
малярства в Італії. Покли-
каннй до військової служби 
в австрійській армії, попав 
до російського полону, але 
вже в 1917 р. з'явився в 
Київі, там одружився і став 
професором київської Ака-
демії Мистецтв. Продовжує 
свою працю, станувши на 
чолі руху в малярстві, що 
його називали „неовізан-
тинізмом". Цей мистецький 
напрямок на українському 
національному підґрунті, -
йшов у розріз з пропагова-
ним совєтським соцреаліз-
мом, тому його арсштова-
но і 1939 р. розстріляно, 
також багато його наслід-
ннків і учнів, а малярську 
спадщину знищено. На за-
пит родини із закордону 
про спадщину мистця, го-
лова Спілки Художників 
відповів, що всю його ма-
лярську спадщину знищили 
німецькі фашисти під час 
окупації України. Та це ви-
явилось грубою неправдо-
ю, бо самі московські оку-
пантн вчинили таке варвар-
ське діло. Тільки дещо зали-
шилося в київських музеях, 
як також в Третяковській 
галерії в Москві. 

З черги пані Бойчук-Щсп-
ко з наявним зворушенням 
говорила про свого батька, 
якого вона ніколи не бачи-
ла, коли в 1939-му р. його 
арештовано як „ворога на-
роду". Загинув як жертва 
большевицького свавілля і 
московського шовінізму, 
що на українській спокон-
віку землі будує „COBCTCb– 
кий народ", а справді - мос-
ковський. Понищили MOC-
ковські гнобителі тисячі 
талановитих людей, пони-
щили їхні мистецькі праці, 
їхні образи і фрески, бо їхня 

чок - це перші кроки поза 
домом, це зв'язок першої 
клітини, що опісля творить 
громаду. Там діти вчаться 
молитви в рідній мові, там 
вчаться української пісні, 
там відкриваються незмі-
рені простори казкового 
світу в рідній мові й з 
рідною тематикою. 

Там слово „Україна" не 
мертвий звук, а дійсність. 
Там розбуджується любов 
до свого, що рідне - своє, 
там вчать любити батька, 
матір та шанувати crap– 
ших. 

Подумайте над тим мо-
лоді батьки. Загостіть зі 
своїми дітьми до дитячого 
садочка, а напевно будете 
очаровані ним, як були ми 
в дні П-го червня. 

Стяха Гойдиш 

го одним з найвизначніших 
подвижників української 
музики, починаючи з 20-тих 
років по сьогоднішній день 
Смерть його 28 березня ц.р. 
про що сповістила вся сві-
това преса з такими аме-
риканськими щоденниками 
як „Ню Йорк Тайме" чи 
„Дейлі Нюз" і багато інших 
— є для української музи-
чної культури важкою і не-
віджалованою втратою. 

Народився Левко Ревуць-
кий 20-го лютого 1889 р. в 
селі Іржавці на Полтавщині 
в самому серці української 
добірної мови і пісні. Коли 
підріс стає учнем гри на. 
фортепіяні великого Микр-
ли Лисенка, потім профе-
сорів Короткевича і Ходо-
ровського. Крім ЦЬОГО ВПИ-
сусться на правничий фа-
культет Київського універ-
ситету закінчуючи ці, а та-
кож музичні студії в 1916-му 
році. Після закінчення сту-
дій два роки відбуває вій-
ськову службу а після роз-
паду царату, повертає до 
рідних Прилук, де працює 
як педагог, піяніст та opra– 
нізатор музичного життя. 
Перші його композиції по-
стають вже 1908 р між ними 
1-ий фортепіяновий KOH-
церт EC-моль, відтак 1-а 
симфонія А-дур, що її при-
людно ніколи не виконано, 
бо композитор вважав її за 
молодечу спробу,пізніше 
десь загинула. У 1923-му р. 
створив велику хорову ком-
іюти цію. що й досі втішає-
ться загальним признанням 
кантату-поему „Хустина" 
до слів Шевченка на хор, 
сольо і оркестру, а крім 
цього композиції:„ОЙ чого 
ти почорніло , „нам'яті 
Лисенка", „Гукайте їх", 
„На кладйчці”тощо. 

Від 1924-го р. працює Рс-
вуцький керівником кате-
дри теорії і композиції в 
Київській консерваторії і в 
тому часі гармонізує чи-
мало народних пісень та 
опрацьовує цикл дитячих 
пісень у супроводі форте-
піяну під заг.„Сонечко". 
У дальшій збірці помішено 
„Галицькі пісні", в яку вхо-
дили такі відомі пісні, як 
„Червоная ружа"(в дійсно-
сті це лемківська пісня), 
„Ой сусідко, сусідко", „Я 
в кватиронці сиджу", „На 
вулиці скрипка грає", „їхав 
козак (замість стрілець)на 
війноньку" а навіть „Ой та 
зажурилась", що змінили на 
„Ох, і зажурилась',' само 
собою не подаючи авторів 
Р.Купчинського,(з цензу-
рних причин). Опрацював 
покійний композитор ще й 
іншу збірку під заголовком 
„Козацькі пісні" і ще один 
цикл народних пісень, в 
якому помістив пісню бра-
тів Богдана і Лева Лепких 
„Журавлі"(муз. Лева, слова 
Богдана), але і тут цензура 
вписала „народна пісня". 
. В часі 2-юї світової війни 
композитор був вивезений 
до Ташкенту в Азії, де очо-
лював катедру теорії музи-
ки і композиції. За взором 
українських пісень, onpa– 
цював ряд узбецьких, бал-

25-річчя „Години Українських 
Мелодій" 

В дні 6-го серпня ц.р. про-
минули 25-ті роковини з дня 
першої передачі української 
радіо-тслевізійної nporpa– 
мн „Година Українських 
Мелодій", що її веде Роман 
Маринович з Вашінгтону, 
Д.К., переданої в середу 6-
го серпня 1952 р. о год. 10-ій 
вечора з радіовнсильні 
WWRL в Ню Йорку. Про-
минуло 25 років маршу, 
покритого не раз терням, 
започаткованого в Ню Йор-
ку з радіовисилень WWRL, 
WEVD, WHOM, WNYC, 
WPOW, WRUL, WHB1 че-
рез Бріджпорт, Конн. (WN– 
AB), Трентон (WTNJ, WT– 
TM, WAAT), Балтімор 
(WFMM), Боффало, Ню 
Йорк (WJJL), Сан Франсіс-
ко (KBRG). Чікаго (WSBC, 
WEDC), Вашінгтон, Д.К., 
(WOL, WGTS), Фоле Черч, 
Вірджінія (WFAX), до Порт 
Джервіс (WDLQ і Елен-
вілл (WELv) ВКЛЮЧНО, увін-
чаного числом 2,871 радіо-
мовлень. 

Поставивши на першому 
місці загальне добро, по-
борюючи не раз великі ма-
ТСрІЯЛЬНІ ТРУДНОЩІ І ВНПИ-
ваючи неодну гірку чашу, 
„Година Українських Ме-
лодій Романа Марииовича 
своїми сміливими і одвер-
тими антикомуністичними 
та іншими коментарями, та 
виступами українською та 
англійською мовами проти 
ворожих сил стає в Амери-
ці, як твердить її грецька 
слухачка Г. Ворволякіс у 
листі до радіовнсильні 
WGTS у Вашінгтоні, „гим-
ном свободи", обороняючи 
права українського й інших 
народів та підтримуючи їх 
на дусі і даючи їм хоч кри-
хітку надії на краще май-
бутнє. 

„Година Українських 
Мелодій" не лише втримує 

карських і жидівських нар. 
пісень. У 1944 р. повернув 
до Київа на своє давнє ста-
новище. Коли йде про сим-
фонічну музику у світовому 
значенні - перший С. Лю-
дкевич створив симфонію-
кантату „Кавказ" до Шев-
ченкової поезії. Подібно -
лишень у менших розмірах 
мається справа з „Хустино-
ю. У чистій симфонічній 
формі без допомоги слова 
виступає композитор на 
музичну сцену в 1927 році із 
своєю величавою симфоніє-
ю ч.2 Е-дур. Цс найвизна-
чніший твір композитора, 
що прославив його ім'я та 
за який музикознавці дали 
йому найвищі оцінки. 
""Дальший визначний твір 
на симфонічну оркестру цс : 
„Козачок”та другий фортс-
піяновий концерт Ф-дур з 
оркестрою. Також треба 
згадати твір на скрипку і 
віольончелю - „Інтермец-
цо" та „Баляду", що також 
сперті на мотивах народної 
пісні. Крім двох фортепія-
нових концертів з ор-
кестрою треба ще додати: 
„Три прелюдії оп.7", "Два 
етюди", ,,Гумореску”оп. 
17, „Пісню", „Канон" і зна-
мениту фортепіянову тран-
скрипцію Баха органну 
„Прелюдію" і „Фугу" Ц-
моль. 

Його музичний талант і 
вплив на українську музику 
є справді дуже помітний 
вже через сам факт що, біль-
шість старших композито-
рів України - це його учні. 

Музично-громадська о-
пінія вважала, що він єдино-
гідний зредагування опери 
Лисенка „Тарас Бульба" 
чого й успішно доконав 
(інструментальну перерібку 
відтворив Б, Лятошинсь-
кий). Велика його заслуга в 
тому що він двигнув україн-
ську народну музику вперед 
и усучаснив. Все ж таки його 
музичний талант не розви-
нувся як слід і як повинен би 
при інших життьових об-
ставинах, і в іншій атмос-
фері у своїй рідній державі. 

Після доповіді були ВІДІ-
грані на стерео твори ком-
позитора, зокрема концерт 
п. Бокарюс-Сагайдачної із 
стрічки, що вона відігра-
ла в радіо 7-го травня цр. 
в пошану померлого ком-
позитора, а також твір 
„Хустина", у виконанні мі-
наного хору київської 
„Думки". Закінчуючи вечір 
в пошану музика-компози-
тяора Лева Ревуцького, ма-
естро Крижанівський подя-
кував музичному керівни-
кові ЛМК Терен-Юськові 
за наукову доповідь і музи-
чне оформлення, та всім 
приявним, що віддали по-
шану нашому визначному 
музикові. 

Б. Б. 

зв'язки з визначними амерн-
канськими особистостями, 
ЯК КОЛ. П р е з и д е н т о м АЙЗЄИ-
гавером. Фордом і Ніксо-
ном та сучасним Картером, 
в і це президентом Егню і Ро-
кефеллером, губернатора-
ми—Воллесом, Рокефелле-
ром. Ріґеном. Майнером. Ге-
рнменом. сенаторами - пок. 
Дірксеном, Персі, Тавером, 
Голдвотером, Баклі, кон-
гресменами - Бройгилом і 
Рариком, посадниками — 
Імпелітером, Вагнером й 
іншими стоячи в обороні 
українських інтересів та 
одночасно підтримуючи їх-
ні зацікавлення нашою 
спільнотою, а також, у дея-
ких випадках, якщо дехто 
не дотримав своїх обіцянок, 
„Година Української Ме-
лодій , не завагалась стати 
одверто в обороні припилів. 

Рік 1955 започаткував но-
ву еру — новий етап в історії 
„Години Українських Ме-
лодій" бож з маленькими 
матеріальними засобами і 
невеликим світом внконав-
ців, вона із 11 го червня 1955 
р. відкрила свої телевізійні 
передачі з русла 13 (WАТУ) 
в Нюарку-Ню Йорку, що 
викликали великі враження 
серед українців і неукраїн-
ськоі публіки і позитивну 
критику, доказом чого є 
численні листи і голоси пре-
си заховані в архівах про-
грами. Глядачі мали нагоду 
не лиш подивляти на екра-
нах телевізії українські та-
ланти мгра Романа Савнць-
кого, д-ра Андрія Шуля, 
Оксану Войновську, Павлю 
Юсович, Романа Осадчука, 
нині співачку у фільмі, ра-
діо і телевізії Оксану Совяк, 
професіоналів д-ра Зеновія 
Штокалка, проф. Романа 
Левицького, Володимира 
Юркевича, д-ра Бориса Ба-
залю, проф. Ваднма Кіпу, 
композиторів Івана Неділь-
ського, Ігоря Соневнцького 
і Миколу Фоменка, профе-
сорів Евгенію Чапельську, 
Зою Маркевич і Іванну 
Прийму, Аліцію Бучннську, 
Рафаїла Венке, Володими-
ра Бабяка, Галину Галій, 
Соню Сахно - Климець, 
Марту Кокольську, Іванну 
Кононів, Вероніку Цегель-
ську, Ганну Шерей, Ізабел-
лу Орловську - Фоменко, 
нині пок. Василя Тисяка,-
Василя Мельничина, Ми- , 
хайла Мінського, Анатоля 
Радванського, Лева Рсйна-
ровнча, сопрано Ганущак. 
Михайла Робіського, нині 
пок. Івана Самокішина, Ан-
ну Кругляк, нині пок. MHKO– 
лу Понеділка, Ярослава 
Рудакевича, Мирона і Яро-
славу Сурмачів, й інших, 
квартети „Бандура", „Bep– 
ховина", і „Волокити", хо-
ри „Боян" з Ню Йорку і 
Елизабету, „Трембіта" з 
Нюарку, „Св. Духа" у Брук-
лині, і інші хори, музичні 
школи і танцювальні студії, 
ансамблі музично-вокальні 
і бандуристів, танцювальні 
групи, драматично-xope– 
ографічні гуртки, акроба-
тів, оркестри, включно із 
Маммерс з Філядельфії, 
фільми продуковані тут і 
рідному краю - відкрива-
ючи їм закритий досі шлях 
до виступів на телевізії, щоб 
цим самим і не-українці 
змогли запізнаватись з 
культурними і націонал ьни-
ми надбаннями і досягнен-
нями нашого народу і його 
відвічним змагом до волі. У 
цьому поході започаткова-
ному з WATv русло 13 в 
Нюарку і WP1X з Ню Йор-
ку та перериваному з ма-
теріяльних причин, „Годи-
на .Українських Мелодій" 
прямує через Боффало 
(WGR), Скрентон (WNEP-
W1LK), Філадельфію (WY-
UE, WPHL, WTAF, WKBS) 
Чікаго (WC1U), до Вашінг-
тону (WFAN) і Ню Йорку 
(WBTB) включно, з рахун-
ком балянсу 254 телеба-
чень, успішно виконуючи 
важливу місію серед чужнн-
ного світу. 

В боротьбі за наші цер-
ковні привілеї і принципи, 
„Година Українських Ме-
лодій", як це мало місце в 
Чікаго, вступає в слушний 
мент в обороні правди, під-
трнмує Патріярхат Україн-
ської Католицької Церкви. 

На цьому твердому, але 
одночасно сміливому, шля-
чу „Годину Українських 
Мелодій" і її керівника не 
злякали ніякі злобні крити-
кн та погрози, і кермуючись 
словами Івана Франка „Ми 
мусимо дати отвіт за міліо-
ни" „Година Українських 
Мелодій з гордістю вступає 
у 26 рік свого існування. 

Н.Н. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 
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З журбою радість обнялась... 
10-го липня ц. р. на 

Українському Цвинтарі св. 
Андрія в Савт Бавнд Бруку 
Ню Джерзі, відбулось ypo– 
чисте посвячення пам'ят-
ника над місцем вічного 
спочинку сл. п. проф. Івана 
Трухлого і його дружини 
Катерини з дому Здорик-
Здориченко. Посвячення 
довершив Владика М и т р о 
полит Мстислав з асистою. 
Пам'ятник проекту митця 
Блакитного-Нолдсна з чор-
ного граніту справляє над-
звичайне враження npocro– 
тою ліній та символікою: у 
лівому горішньому розі вс-
ртикальної плити — ажу-
ровий православний хрест, 
а в центрі її нагорі — силю-
ета первісної будови Св. 
Софії в Києві, немов би 
пригадка того, що саме 
там молодим учнем гімна-
зіі в Києві незабутній дири-
гент 1. Трухлий почав спі-
вати в хорі, полюбивши на 
все пізніше життя україн-
ські церковні напіви і xopo– 
вий український спів узага-
лі. А на могильних плитах 
— у професора один акорд 
з аранжованої ним коляд-
ки, і в обох — і в п-ні 
Катерини — згадка про 
участь їх обох у Визвольній 
Українській Боротьбі. Так 
сини дорогих Покійників — 
обидва українські лікарі —' 
вшанували пам'ять своїх 
батьків та їхню невтомну 
життьову працю для У кра-
Іни і української справи. 
Але не лише сини вшанува-
ли своїх батьків — україн-
ське громадянство числен-
но прибуло з далеких око-
лиць вклонитись пам'яті 
незабутніх друзів, незрів-
няному диригентові та вчи-
телеві і видатній українсь-
кій громадянці й матері. 

Тризна відбулась у залі 
Сестрицтва при участи бі-
ля 60 присутніх.Там у теп-
лій і щирій атмосфрі прису-
тні згадали обох покійників 
,,не злим тихим словом". 
КОЛИШНІЙ Прем'єр — МІНІС-
тер Карпатської України 
Юліян Ревай відзначив їхні 
заслуги так у рядах Укра-
Інського театру в Ужгоро-

ді, як і в освітніх устано-
вах Карпатської України. 
Проф. Петро Стерчо. кол. 
учень Покійника, теплими 
словами згадав їх зокрема з 
бурхливих останніх днів 
Карпатської України. Інж. 
Леонід Романюк довголіт-
ній приятель родини Tpyx– 
лих розповів про важкий, 
але завжди творчий жит-
тьовий шлях Покійних і в 
часи нашої Визвольної Бо-
ротьбн, і в часи їхньої 
участи в закордонній иодо-
рожі Української Республі-
канської Капелі під бату-
тою Олександра Кошиця, і 
в часі їхньої невтомної пра-
ці в культурно-освітній, пе-
дагогічній і диригенській 
галузі в Карпатській Укра-
Іні, і на еміграції в Словач-
чині, Німеччині і ЗСА. 

На тризні були присутні 
українці зі всіх земель на-
шоі Батьківщини, але зок-
рема численно була заступ-
лена Карпатська Україна, 
що яскраво маніфестувало 
любов і глибоку вдячність 
Срібної Землі незабутнім 
Покійникам за їхній визнач 
ний вклад у відродження 
Закарпаття. 

Д-р Юрко Трухлий чулн-
ми словами подякував при-
сутнім за участь у посвя-
ченні пам'ятника і на триз-
ні. Зокрема склав він подя-
ку кол. учениці проф. Tpyx– 
лого Бланці Каган, пред-
ставнищ" ^цаїльтян—учнів 
Покійног^И її зворушливу 
згадку. щ 

Так поруч із журбою і 
жалем з нагоди смерти 
проф. Івана і Катерини 
Трухлих — вхшність і по-
шана до їхньЯ життьової 
праці для українського на-
роду виповнила серця їхніх 
синів з родинами та всіх 
присутніх. 

Л.Пав. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ І 

УНСоюзу! 

j^mmmmmm^mmmmmmmmmmmmiWM 
ф ' Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
4 в Клівленді, Огайо 4 І 

І 
р г . о л я . ' л і PI rwiwi . л и р ^ и ч т м и ” в і ^ ІІШЩЩ" j J А, І t І 1 ІИИЗ 

J в неділю, 11 вересня ц. p., о год. 4-ій по йол. і 

^ і. оімкрн і ія оиирів. 
Р 2. Обговорення передгонвенційноі осінньої організацій- ^ 

в залі СУМА (Школа св. Йосафата) 
прн 5720 Стейт РОВД, П А Р М А , Огайо 

відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГИ КЛІВЛЕНДУ 

ПОРЯДОК НАРАД 
Відкриття Зборів. 

і 

но! кампанії, метою якої с придбати З,ФМ членів д о Щ 
кінця року. 

3. Справа неактивних Відділів. d 
4. Внески і запити. 
5. Закриття нарад 

В Організаційних Нарадах повинні обов'язково взяти 4 
участь представники всіх Відділів, як: голови, секретарі, 4 
касири, члени Контрольної Комісії і делегати останньої 2 
Конвенції До участи запрошені також члени УНСоюзу. І 
(Не сміс бути ні одного Відділу, щоби не вислав своїх 

представників на ті важливі наради) 

В нарадах візьмуть участь: 
ЙОСИП ЛИСОПР - головний предсідник УНС 

ТАРАС ШМАГАЛА - головний радний УНС j 
БОГДАН ФУТЕЙ - головний рядний УНС І 

БОГДАН ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ - обласний організятор f 

ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: 
Інж. Іван Фур, голова 

Інж. Роман Возяаи Марія Федак 
секретар касир 

Увага! АУБУРН і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
ТОВАРИСТВО „ЗАПОРОЗЬКА СІЧ" 283 ВІДДІЛ УНС, 

СУМА 1 T-BO „ЛЕМКІВЩИНА" 
запрошує все Українське Громадянство на 

СПОРТОВИЙ 
ЗДВИГ і ЗАБАВУ 

що відбудеться 

27 серпня 1977 p., ня площі 
(Недалеко Клюбу 

„Кейсі Парк' 
Запорозька Січ") 

- North Division St., Auburn, N.Y. 
До танців приграватиме оркестре „ Сини Степів' 

Спортові гри почнуться о год. 1-9 веч. 
Забава від 9-ої год. веч. 

ЕВРОКОМУНІЗМ... 
(Закінчення зі cm. 2-ої) 

правдою тут скомпліковані 
ЩС й ТИМ, ЩО ТЄ, ЯК ВИСЛО-
вився один з дискутантів (не 
в „Свободі), засадничо є 
забава у „що би було, як 
би...", тобто, як будуть по-
ВОДИТНСЯ КОМУНІСТИ, КОН-
кретніше комуністи Італії і 
Франці ї , д і с т а в ш и с ь д о 
влади. 

Ті, які стають на захист 
еврокомуністів, не маючи 
прсцеденсу де комуністи, 
прийшовши до влади, при-
держуються засад лібераль-
ної демократії і шанують 
людські права, спираються 
на віру та на власну інтер-
претацію марксистської на-
уки. Противники ж ПОКЛИ-
каються на аналізу існуючої 
вже реалізації комунізму як 
суспільно — економічного 
ладу і на марксистську тс-
орію економічного детерм І-
нізму. 

Та найбільш емоційно 
наснаженим а р г у м е н т о м 
оборонців еврокомунізму с 
їхня „гіпотеза..., що евроко-
мунізм грізніший для Моск-
ви як для Заходу." Випливає 
вона з такого от міркуван-
ня: д о тітоїзму та маоїзму 
долучується щс одна 
„єресь"; це вказує на даль-
ше розбиття в'комунізмі; а 
кожне розбиття послаблює 
Москву бо, як каже П. Фс-
денко, „комуністична Мек-
ка втрачає віруючих." 

Для вуха все це звучить 
приємно, та факти, одначе, 
показують , що д о цього 
часу ані тітоїзм ані маоїзм 
не перешкодили Москві 
р о с т и в силу і о с т а н н ь о 
серйозно поставити під за-
грозу некомуністнчні ПОЗН-
ції в дуже важній стратегіч-
но й економічно частині 
світу — Африці І навіть 
прихильник еврокомунізму 
у французькому щоденнику 
„Ле Монд" (176777) твер-
дить, що хоч „маоїзм був та 
ще дальше є джерелом дип-
ломатичної і стратегічної 
небезпеки для Кремля, ...на 
ідеологічному фронті Moc– 
ква легко зуміла загрозу 
стримати. Китайський ,мо-
дсль' майже не має послі-
довників у світі, а навіть в 
Азії." 

Промовчують тут обо-
ронці еврокомунізму також 
факт, що засадничо евроко-
МуНІСТН ПІДТрНМуЮТЬ СВІТО-': 

ву політику Москви та й 
навіть в Европі їхнє стано-
вище щодо НАТО і Bap– 
шавського пакту ідентичне 
з московським. 

Каже П. Феденко: — 
„Треба правильно зрозумі-
ти вагу цього процесу виз-

волення комуністів у віль-
них країнах від послушен-
ства Москві" Власне тому і 
ведеться оця дискусія. Та 
щоб дискусія не сходила на 
манівці, необхідно пам'ята-
ти, що йдеться тут про офі-
ційні комуністичні партії, а 
не комуністів' як одиниць. 
Розчаровані комуністи, які 
„покинули віру у фальши-
внх пророків", ЯКИХ ТО ВИ-
числяє п. Феденко у своїй 
статті, є дуже важливими 
свідками, але не для згада-
ного вище „процесу". 

Дальше, є два дуже важ-
ливі питання. Перше питан-
ня — як далеко це „визво-
ления" зайшло. Сам М. Ба-
раболяк признає, що „ос-
карження еврокомуністів 
проти кремлівського кому-
нізму більш стримані (у 
порівнянні з маоїстськи-
ми)." А Флора Люіе, голов-
на дипломатична кореспон-
дентка на Европу щоденнн-
ка „ Н ю Йорк Тайме", яка 
то недавно у своєму penop– 
тажі подала лист Г. Сне-
гірьйова, твердила вже пі-
сля мадридської зустрічі і 
виходу книжки Курільйо, 
що найдальше в критиці 
Совєтського Союзу зайшов 
Курільйо, доказуючи, що 
СССР „не є ані демократич-
ний, ані комуністичний, ані 
навіть соціалістичний. Іта-
лійська партія обмежує себе 
д о позиції , що совєтська 
система була б зла для них, 
бо вони інші як росіяни, 
тоді як французи цього ро-
ду дискусії уникають." 

Друге питання - чи цей 
процес визволення (власти-
во, треба б казати „визво-
лювання", бо „визволення" 
вказує на завершення, дію 
вже доконану, а не процес) 
не іде занадто повільно. Чи 
заки він матиме якийсь біл ь-
ший вплив на боротьбу, яка 
тепер ведеться, не буде вже 
запізно? Або, парафразу-
ючи образну мову народу, 
чи заки зійде сонце не виїсть 
роса очей? 

гплшішшншіїшшіштшіпішіпі 
Микола Понеділок 

Р я т у й т е м о ю 
Д У Ш І У 
ПОВІСТЬ 

Обкладинка та ілюстрації 
ЕДВАРДА КОЗАКА-ЕКО 

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

SO MontKomery Street 
Jersey (My, NJ. 07803 

Мешканців стейту Ню Джерзі зо-
бов'язус 59t стейтового поіатку. 

ІШігаїІШІШІІШІІІШШІІІШІІПШШШШІІ 

Український Золотий Хрест 
повідомляє, що 

27-ий З'ЇЗД УЗХ 
відбудеться 

в днях 3. 4. 5-го вересня 1977 року 
на Оселі ОДВУ ім. О. Ольжича 

. в Лігайтоні, Па. 
В суботу, 3-го вересня - Ділові наради і вибір Нової У пря-

вн УЗХ. 
Неділя, 4-го вересня присвячена пам'яті ОЛЕНИ ТЕЛІГИ 

у 70-річчя з дня народження і 35-ліття з дня її героїчної 
смерти. 

Год 10-та рано: Служба Божа в українському православ-
ному обряді. 

Год. 11 -та рано: Служба Божа в українському католицько-
му обряді. 

Год 12:30 по пол.: Панахида по сл. п. Олені Телізі і всіх, що 
життя свос віддали за волю України. 

Год 2-га по пол.: Снмпозіюм - „Олена Теліга у живому 
слові". 

Год 5:30 по пол.: Спільна вечеря з мистецькою nporpa– 
мою, присвяченою сл. п. Олені Телізі. 

Закликаємо все Українське Громадянство і Друзів, 
численною участю звеличати постать героїні і 

поетеси. 

Адреса Оселі: 

Ukrainian Homestead 
RD. Jfc 2, Box 204, Lehighton, Pa. 18235 

Tel: (215) 377-4621 
Головна Управа УЗХ 

Замість квітів ва свіжу могилу 

св. п. Олени ГоловІд 
складаємо 30.00 доларів 

на Патріарший Фонд. 
Галина, Богдан ВОЛОШИНОВИЧ 

Політв'язень пише про трагічне 
становище Молдавії 

Ню Йорк (Пресова Служ-
ба ЗП УГВР). - У самви-
даві поширюється звернен-
ня молдавського полі"тіч-
ного в'язня Ґеорге Пь^пудо 
керівника Спілки письменн-
ннків Молдавії, в '.кому 
розкривається широка кар-
тина національного, полі-
тичного, соціального та 
економічного поневолення 
цієї „суверенної республі-
ки" СССР. Розповідь П м -
пу в багато дечому прига-
дуе становище в Україні та 
інших неросійських ресиуб-
ліках. 

Передаємо повний текст 
цього документу: 

Відкритий лист Георга 
Гімпу 
до Верховної Ради Мап-
давської РСР, Першого 
секретаря Спілки пись-
менників Молдавської 
РСР, Павла Боду 

Шановний Павле Боду! 
В „Литературной газете" 

з 9 березня и. р. я познайо-
мнвея з Вашими „Сторяд-
ками публіцистики". Ви 
виявили себе у новій ролі, а 
саме в ролі оборонця прав і 
свобод. Правда, я, як люди-
на, яка Вас знас, неабияк по-
червонів п е р е д м о ї м и 
товаришами -українцями, 
є в р е я м и , в і р м е н а м и , 
лотишами, росіянами та 
іншими, для яких доля їхніх 
народів, демократія, права і 
свобода людини не тільки 
слова. Питання чому прс-
зидент такої великої держа-
ви, як США, прийняв висе-
леного з СССР „відступни-
ка і кримінального злочин-
ця" Буковського, виправда-
ний з Вашого боку. Запев-
няю Вас, що ні президент 
Картер, ні Буковський не 
приділяють навіть уваги 
Вашому питанню. Але. як 
Ваш земляк, я міг би відпо-
вісти Вам частинно на 
нього, а можливо, і на інші 
питання, бо хоч з Буковсь-
ким я особисто ніколи не зу-
стрічався, я переходжу 
через ті самі місця, по яких 
ходив він; спілкуюся з тими 
самими політичними в'яз-
нями, з якими спілкувався 
він, сплю, можливо, на 
тому ж в'язничному ліжку, 
на якому спав він, — голод-
ний (тут годують за 10 
рублів на місяць), хворий, 
понижений і покривджений 
— тільки за тс, що домагав-
ся пошановання прав лю-
дини, домагався запевнення 
про те, що завтра не будуть 
розстрілювати невинних 
людей, як це було свого 
часу. А що це можливе в 
умовах правдивої демок-
ратії, він змагав до неї. 

Чи можете Ви це зрозу-
міти? Чи можете Ви зрозу-
міти, що від проголошен-
ня прав, про які Ви говори-
те, до дійсного здійснення 
їх, так само далеко, як 
далеко від землі до неба? 
Пригадайте хоч би про ту 
цензуру, що її перевели над 
кожним Вашим рядком, 
н а д к о ж н о ю В а ш о ю 
думкою редактор, главліт і 
інші особи. Пригадайте, як 
„легко" Ви і Ваші колегн-
письменники , ,пропиха-
ють" свої книжки. Прига-
дайте і добре обміркуйте, 
що означає Ваше „право на 
справжню свободу творчос-
ти . Далі Ви захоплюєтеся 
„найбільш передовою в 
світі демократією", вигуку-
єте, запитуючи: „А моя 
Молдавія?" 

Я приголомшений Ва-
шим дешевим криком „пат-
ріота". Дозовольте запита-
ти Вас, де Ви були, коли з 
тої „дорогої" Вам Молда-
вії вивозили на неминучу 
смерть в Сибірі цілком не-
винних людей? Або. коли в 
1946-47 роках Ваші земля-

ки пухли і вмірали в 
наслідок штучно виклика-
ного голоду? Де Ви були і де 
Ви є зараз, коли людей за-
проторують в тюрми і 
т а б о р и , з в і л ь н я ю т ь з 
роботи чи вузів, пришива-
ючи їм ярли націоналіста? 
Призадумувалися Ви над 
тим, що дії тих людей не 

виходять поза межі KOHCTH– 
туції чи норм і принципів 
м і ж н а р о д н о г о п р а в а ? 

- Більшість з них пересліду-
вали тільки за те, що вони 
люблять свою націю, свій 
народ, мову, культуру, 
свою історію. Невже ж Вас 
не хвилює вопіюще стано-
вище, що в Тирасполі, Бен-
дерах та інших містах Ра-
дянської Молдавії не має йі 
одного дитячого садка, або 
школи з навчанням на рід-
ній мові, а в Кишиневі їх 
тільки декілька? Встали Ви 
хоч одного разу з ліжка ран-
ком, щоб подивитися, як у 
відкритих, запорошених 
грузовнках везуть неначе 
худобу Ваших братів по 
крові (між ними і діти, яким 
далеко до 18 років) в Киши-
нів на найбільш важку 
роботу — на будівництво? 
А скільки з ннх отримує 
квартири в Кишиневі? 
Правдоподібно — 10-12 
відсотків. Більшість цілий 
час в дорозі, або живуть в 
підвалах, як наприклад, мій 
син. І таке становище не 
тільки в Кишиневі. Hape– 
шті. де Ви є шановний 
Павле Боду, коли діловод-
ство і судочинство, Bcyne– 
реч Конституції, прова-
диться російською мовою, 
або коли через накинуту 
нам силою і непридатну для 
нашої мови російську абет-
ку наші діти мають з пра-
вописом стільки труднощів 
і, сказавши правду, залиша-
ються у цьому питанні 
неграмотні. 

Усі подібні проолеми, як і 
в нашій Молдавії, так і в 
Україні, Вірменії, Литві, чи 
в Росії — Вас не хвилюють, 
а Буковського — так. Вас не 
хвилюють „мрії" і СПОДІ-
вання наших „дідів", наших 
предків. 

Предки? Двотисячні, од-
нотисячні, столітні предки, 
- всі вони закликали нас 
берегти як зіниці в оці 
ч и с т о к р о в н у є д н і с т ь 
народу: охороняти і берсг-
ти. сприяти розквітанню їх 
священної землі, їх мови, їх 
культури з найдавнішими 
традиціями і звичаями. Ось 
їх ідеал, їх мста, їх заповіт 
нам. 

Та Вам, шановний Павле 
Боду, байдуже хто Ви, якою 
мовою розмовляєте, які 
права Ваших земляків 
топчуть, де поховані Ваші 
предки, байдужа навіть тра-
гедія. що стрінула братів по 
крові по той бік Прута на 
початку березня ц. р. Вам 
байдужа доля і честь Бать-
ківщини-Матері, історія 
усього румунського наро-
ду. який віками пробивався 
важче і більш болісно ніж 
рослина скрізь окопи . 
Цілком можливо, що Ви 
навіть не признаєтеся... (не-
ясно). а де там, щоб 
докласті^зусиль, щоб відбу-
дувати єдність, з'єднати 
обидва береги Пруту під 
трикольоровим прапором. 
Але на тлі цього, з певністю 
можна сказати, що Вам 
б а й д у ж и й тільки пост 
к е р і в н и к а о р г а н і з а ц і ї 
письменників Радянської 
Молдавії, який Ви займає-
тс у висліді найдемократи-
чніших виборів, від 1965 
року. 

Треба сподіватися, що 
займаєте Ви його через oco– 
бливі заслуги. 

Ваш земляк 
Ґеорге ГІмпу 

Замість квітів на свіжі могили 

св. п. Евгеніі Макарушки і 
св. п. Ольги Коренець 

складає 20.00 толарів ^ 
на Український Науковий Інститут 

Гарвардського університету -
Марія КАРПЕВИЧ 

т 
Ділимося сумною ВІСТКОЮ 

з Родиною, Приятелями І 
що в суботу, 20-го серпня Х9ТЇ 

відійшов у Вічність на І9-му році 
наш Дорогий БАТЬКО і ДІДУНЬО 

бл. П. 
Проф. ЮРІЙ 

СПІЛЬНИЧЕНКО 
ПАНАХИДА - в понеділок, 22-го серпня 1977 p., о 

год. 7:30веч.уСв.-ТроІцмсійцеркяіпри359Брумвул.вНю 
Йорку, H. Й. 

У вівторок, 23-го серпна 1977 p., о ГОД. 9-Ш ранку -
ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА в тій же вирвтві, ввели 
Служба Божої Тлінні Останки будуть перевезені на 
український православний цвинтар св. Андрія в Бавнд 
Бруку, Н. Дж. 

В глибокому смутку: 
донька - АЛЛА з чоловіком ІГОРЕМ 

ЧЕРНИ 
- НАТАЛОЧКА і АНДРІЙКО 

З волі Всевишнього, по короткій недузі, 
прийнявши Найсвятіші Тайни, 

16-го серпня 1977 року відійшов у Вічність, 
у Філадельфії, Па., на 91-му році життя, 
наш Дорогий БАТЬКО, БРАТ І Д1ДО 

бл. П. 

ІВАН ОСИП ТРИТЯК 
народжений 30-го січня 1М7 р. в Судовій 
Мостиська, Україна, абсольаевтт прав в У 
Тайяому Університеті у Львові, колвш 
організатор читалень „Просвіта", „Соколів", „СЬвввГ І 
кооператив, учасник процесу „101" у зв'язку зі смертю 
А дама Коцка на університеті у Львові, сотнях авирвУвВОІ 
армії, вязненнй в часі відплятних акцій проти польського 
ураду, управитель кооператив І фабрики в Судовая Ввивані, 
керівних фабрики „Суспільний Промнсл" у Львові і ва 
Шлеську, в'язень в Березі Картузькії, учасник 
Листопадових подій в Самборі й Судовій Вишні, б. член 
„Військової Управи", у ЗСА довголітній член управа 
„Українська Щадница" й працівник адмінігіИВцМ 
щоденника ,,Амеряхя", член українських товариств І 
організацій та колишній представник сватової 

,,ЕсперВшіи , 

ПАРАСТАС - в похоронному заведенні 
при Френклін І Брава вулицях у ОілядельфВ, Па., в неділю, 
21-го серпна 1977 р„ в год. 7:99 вечора. 

ПОХОРОН - в понеділок, 22-го серпня 1977р^з того 
ж похоронного заведення до українського католицького 
собору НЗПДМ, а опісля ва українському католицькому 
цвинтарі в Факс Чейсі. 

В смутку: 
ОЛЕГ - син 
і Рідні в Укрніиі 

Замість квітів на молив 

сл. п. інж. Василя Зяброцького 
сл. п. інж. Григорія Андрусишиня 

складають 59.99 доларів . 
на Український Науковий Інститут в Гврдвардсьхоаеу 

університеті. 
Д-р Юрій і Віра КУШНІР 

У глибокому смутку вад свіжою могилою 
нашого Неаіджалувааого Приятеля 

бл. п. проф. Івяия Повхв 
для вшанування Його св. пам'яті 

складасмо 99.90 доларів 
на Катедру Українознавства прн Гарварді. 

Осип і Ольга КОРОПИ 

Після тяжкої недуги, з волі Всевишнього, 
від нас у Вічність ня 76-му році життя, 

наш Найдорожчий, Незабутній 
ЧОЛОВІК, ТАТО і ДІДУСЬ 

бл. П. 

Інж. СЕРГІЙ 
ЗАХВАЛИНСЬКИЙ 

Майор Армії УНР, лицар Ордену Залізного Хреста, 
нар. в Носівці на Чернігівщині. 

ПОХОВАНИЙ вш Українському Православному 
Цвинтарі в Бавнд Бруку, Н. Дж., 6-го серпня 1977 р. 

в 
В 40-ий день Його смерти буде вадвввввяавв 

ПАНАХИДА 
ва місці Його Вічного Спочннху в неділю, 11-го аевасаві 

після Служби Божої. 
ВАЛЕНТИНА - дружная 
ГАЛИНА - дочка з чоловіком 

СТЕПАНОМ МАКСИМЮКОМ 
ІРИНА і БОГДАН - внуки 
В. ЯВОРСЬКИЙ з дружиною ВІРОЮ 

і донькою НАДІЄЮ 

t t t t U T W U U i i i i i i t H M t t t ^ H t t t t t t a i ^ ^ ^ i a t i t t t . t t i i t t t i t i t i t t t t . ^ i t i ^ t , t t i i i i . i t ^ . i ^ t t ^ t t i ^ i t t i t t i t t 4 t i t t H a 

Округи УНСоюзу Стейту Ню Джерзі 
Н Ю А Р К , Д Ж Е Р З І СИТІ, П А С С Е Н К 

І П Е Р Т А М Б О И 

- влаштовують -
в неділю, 28-го серпня 1977 року 

година 12-та дня 

в Українському Селі, Бавнд Брук, Н. Дж. 

гігьгіїгуггіі'ііігіігіУіггіліАїлігггігіїаУ 

сохириадвзсдв 

СТЕйТОВИй ДЕНЬ УНСОЮЗУ 
Програма дня: ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ СУМА з ДЖЕРЗІ СИТІ, 

Н А Ц І О Н А Л Ь Н І Т А Н Ц І СУМА З К А Р Т Е Р Е Т І Д У Т А О Р К Е С Т Р А 
Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К О Ї Ц Е Р К В И З Ю Н Ь И О Н . В И Г Р А Ш А Т А РІЗНІ 

Р О З В А Г О В І Н Е С П О Д І В А Н К И Д Л Я МОЛОДІ. 
9 З А Б А В А прн звуках оркестри „ В И Ш И В К И " - Б. ХОМУТ в 

i i n i w i i i i i n n i i i n i i i n n n m m m n n u m m m t m v 

Д О УЧАСТИ З АІІРОШУЄТЬСН 

ВСЕ У К Р А Ї Н С Ь К Е Г Р О М А Д Я Н С Т В О 

ТА Ч Л Е Н І В СОЮЗОВЦІВ 

УСІХ Д О В К О Л И Ш Н І Х Ш С Щ . В О С Т Е Я 

СТЕПТІВ Н Ю Д Ж Е Р З І , Н Ю ПОРКУ 

11 П Е Н С И Л Ь В Е Н И . 

i u u u u u m i u u u H u u n u u n w u u u i i m m T U 
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У Гантері відбувся... 
(Закінчення зі cm. 1-ої) 

ного комітету) - не могли 
помістити всіх прибулих. 

ДО ПОХОРОННОЇ UCPKOB-
ноі відправи стануло 5 ду-
ховників: о. декан Б. Во-
лошин, о. проф. М. Днр-
да, ЧСВВ, о. І. Жолкевич з 
Торонта, о. О. Гошуляк з 
Торонта і о. митрат В. 
Андрушків. Проповідь у 
церкві виголосив о. декан 
Б. Волошин. На поперед-
ній відправі в похоронному 
закладі і в церкві співав 
місцевий церковний хор, 
скріплений співаками з 
кількох великих хорів ЗСА і 
Канали. Вав шкалі, що їха-
ла на досить віддалений 
цвинтар між містечками 
Гантером і Тсннерсвіллем, 
де українці мають свою 
відокремлену частину і де 
спочиває вже мати по кін-
ного Івана Володимира, 
було — за підрахунком 
стейтової поліції — 360 
автомобілів, що їхня дов-
железна валка тяглася дві 
милі. Приявних було коло 
2.000 українських людей. 
Над свіжою могилою про-
мовляли п. Бігун з Клів-
ленду від проводу ОУН, 
ред. Мастикаш з Торонта 
передав привіт від хворого 
у шпиталі в Торонто го-
лови ПУН-У ред. Штуля-
Ждановича — і д-р І. Ма-
каревич - від Церковного 
комітету. Співом сумови-
того „Чуєш, брате мій" 
закінчився похоронний об-
ряд На традиційну тризну 
в мотелі ,,Ксеня" явилося 
близько 400 осіб: численні 
пані із сусідства допомага-
ли горем прибитій пані Олі 
Кобзяр та іншим паням з 
родини Покійного влашту-
вати традиційне післяпохо-
ронне прийняття. Майс-
тром церемонії був МИС-
тець Едвард Козак, який 
започаткував чергу промов 
зворушливою згадкою, як 
то Покійник передав був 
топірець для свого прав-
нука Марка (від найстар-
шої доньки Люби з свого 
першого подружжя і внуч-
ки Юліями) - і той прав-
нук разом із своєю все ше 
молодою бабунею вперше 
прибув до Гантеру - на 
похорон свого прадіда. 

Далі промовляли: Іван 
Кедрин (від приятелів По-
кійного), о. проф. Дирда, 
ЧСВВ (від парохіян), п. 
СтебельськиЙ з Ірвінгтону, 
Н. Дж. ( від ,,Чорномор-
ської Січі"), В. Гентіш (від 

Союзівки ), артист Пі-
ьот-Рудакевич (від діячів 
сцени), Ю. Савицький (від 
молоді). - д-р Гутник (від 
Спортового Т-ва ,,Ужго-
pofl"Jj. мнгтеиь М .лМороз 

кійного Андрій („Мак") 
подякував усім, шо вшану-
вали покійного Батька. 

Похорон попередили 
Панахиди в похоронному 
закладі у четвер і п'ятницю 
мин. тижня. Відправляли 
їх названі вгорі духовники. 
На Панахиді у четвер, 
18-го ц. м., промовляли о. 
Жолкевич, давній приятель 
Родини Покійного, який 
щорічно приїздив з Торон-
та до „Ксені", — п. Бук 
(від Т-ва св. Софії), о. кан. 
В. Андрушків і інж. Р. 
Рогожа (від Пласту). На 
Панахиді у мин. п'ятницю 
промовляли: п. P. Kpyn– 
ка (від ОДВУ), д-р В. 
Комаринський (від Kap– 
патського Союзу) і ред. О. 
Питляр (від родини). 

Майже всі промовці, 
крім прославлювання По-
кійного, як колишньогс 
підлі льн ика-бойови ка, 
спортсмена, що відіграв 
історичну ролю в історії 
українського спорту, зраз-
кового громадянина і xpyc– 
тально чесної людини із 
шляхетною вдачею та ма-
нерами джентельмена, апе-
лювали до Вдови і його 
дітей, шоби зберегли від-
починкову оселю „Ксеня", 
яка є чимось багато біль-
шим, як тільки мотелем і 
місцем відпочинку, бо це 
центр цілої української гро-
мади Гантеру і околиці. 
Вдова, пані Оля і діти Ан-
дрій, Юрко та Петро, як 
теж дочка Оксана і сестра 
Оля Черник, що живуть в 
ЗСА, як теж найближча 
родина вдови пані Олі, 
глибоко зворушені 
таким масовим виявом по-
шани до Покійного, який 
здвигнув і любив свою 
„Ксеню", рішили спіль-
ними силами продовж у ва-
ти те його діло. На цьо-
горічний зимовий сезон 
„Ксеня" буде закрита, але 
у літньому сезоні 1978 вона 
буде відкрита, і мистець 
Е. Козак заповів, що він 
знову переводитиме у 
„Ксені" свою індивідуаль-
ну виставку. Багато пос-
тійних відвідувачів тієї oce– 
лі, які прибули на noxo– 
рон, запевнили Родину По-
кійного і один одного, що 
вони надалі будуть nepe– 
водити свої літні ферії у 
„Ксені", бо так напевно 
бажав би собі незабутній 
покійний Іван Володимир 
Кобзяр. 

гантерських мистшв), 
мгр Стеткевич (від Брат-
ства 1 Української Диві-
зії), Уляна Старосольська 
(спомин про свою подорож 
автом з Покійним), о. 
крил. Смик; інж. Рогожа 
прочитав знайдений у мо-
литовннку своєї мами 
вірш. Найстарший син По-

Мілена Рудннцька 
Невидимі 

^^Гтигмати 
Кннжка у твердій темно-брон-
зовій обгортці Із золотими 
буквами. 552 сторінки із фо-
тографічною документацією. 

Ціна 15.00 долярів. 
SVOBOOA 

30 Montgomery Street 
Jersey Ctty, N J . 0730S 

Мешканців стейту Ню Джсріі JO-
бов'пус 59г стейтового податку. 
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11 Нема то як на Єоюзівці! jj 
Оселі 

Українського 
Народного 

Союзу 
в Кетскильських горах 

біля міста Керг ОНКСОН, Н . Й . 

П'ятниця, 26-го серпня, год . lft-та веч. -
З А Б А В А 

при звуках оркестри „Союзівки". 

27-го і 28-го серпня -
Гуцульський Фестиваль. 

Субота, 27-го серпня -
Гуцульський ансамбль „ Ч е р е м о ш ' 
з Філадельфії, Па. 
З А Б А В А - Оркестра Б. Гірняка. 

Неділя, 28-го серпня -
Виставка образів Л 

2-го ВЕРЕСНЯ 

Гуцалюка. 

ЗАБАВА - Оркестра І ' П'ЯТНИЦЯ 
СОЮЗІВКИ 

є СУБОТА. 3-го ВЕРЕСНЯ ЕД ІВАНКО, артист Брод-
вею і Голівуду. Акомпаньямент - Т ГРИНЬКІВ 
..ГЕНТІШ НА ВЕСЕЛО" 
ЗАБАВА - 2 оркестри ..ТЕМПСГ і „РУШНИЧОК" 

- НЕДІЛЯ. 4-го ВЕРЕСНЯ СВАТАННЯ Н А " С О Ю -
ЗІВЦІ у виконанні ансамблю СОЮЗІВКИ. 
ЗАБАВА - 2 оркестри ТЕМПО" і .РУШНИЧОК". 

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

є 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 

УВУ став місцем і осередком. 
, - (Закінчення зі cm. 1-ої) 

MM 

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

MtCS 34к: one з о с 9 0 С J 

темою та запізнатися із 
його тонким відчуттям пос-
зії. Проф. д-р С. Чорній 
доповідав вичерпно і систе-
матично про Леся Курбаса, 
як творця українського мо-
дерного театру (28.vil.), а 
черговий вечір (2.vill.) був 
присвячений постаті видат-
ного українського вченого-
педагога та виховника, 
проф. та поч. д-ра УВУ 
Григорія Ващенка — у де-
сятиліття його смерти. Зо-
крема важливо, що його 
заслуги накреслили два ви-
кладачі, які вже вийшли із 
УВУ: д-р О. Сидоренко-
Квірмбах із Чікаго) „Дум-
ки Г. Ващенка про естетич-
не виховання української 
молоді") та д-р О. Кисілев-
ська-Ткач із Мейплвуду, у 
Ню Джерзі („Г. Ващенко та 
його метода навчання"). 
Обидві прелегентки висту-
пили на тлі загальної снль-
ветки, накресленої у вступ-
нім слові ректором УВУ. 
Проф. д-р В. Янів читав теж 
чергову доповідь (5,viH.) 
про „Нездоланний дух ук-
раїнської жінки" — на під-
ставі документальної кни-
ги, опублікованої нсщодав-
но Українським видавнкц-
твом „Смолоскип" ім. В. 
Симоненка. Доповідь була 
ілюстрована численними 
діяпозитивами вишивок із 
тієї книжки та інтерпрета-
цією поезій Ірини Сеник, 
Ірини Стасів-Калинець та 
Стефаиії Шабатури, напи-
саних у лагері ч. 3. біля 
Барашева у Мордовії. Асис-
тент при катедрі мистецтво-
знавства УВУ д-р І. Шум-
ська - Мороз запізнала 
(7.viH.) мюнхенську rpo– 
маду із життям та твор-
чістю відомого нашого — 
сьогодні вже інтернаціо-
нально визнаного — маля-
ра Василя Курилика, на 
підставі висвітлення трьох 
документальних фільмів. 
Слідували дві доповіді рад-
ника Костя Варварова на 
дуже актуальну тему: „Пра-
ва людини у світлі Гельсінк-
ської угоди" (8 .vi l l . ) та 
„Арнольд Давидович Map– 
голін - у ІОО-ліття наро-
дин" (9.vill.) Цісю доповід-
дю нав'язав УВУ до циклу 
статтей, присвячених цій 
небуденній постаті, які були 
вміщені в останнім числі 
німецькомовних „Записок 
Товариства Сприяння Ук-
раїнській Науці", завдяки 
старанням проф. д-ра Й. Ліх-
тена із Риму, який тепер 

працює над жидівською 
проблематикою у творчості 
І. Франка. 

Зовсім інший характер 
мав авторський вечір пое-
тесси Зої Когут з Австралії, 
яку представив численно 
зібраній авдиторії Ректор і 
яка виявила свій небуден-
ний рецитаторський та дра-
матучний талант при рици-
туванні своїх сатир. Остан-
ній дотепер вечір був при-
свячений доповіді д-р Дарії 
Маркусь із Чікаго, яка пред-
ставила висліди своєї праці 
про проблему етнічного ви-
ховання - на прикладі ук-
раїнської спільноти у Аме-
риці(12.УШ.) 

В такий спосіб практично 
зарепрезентовано завдання 
УВУ, що має не тільки слу-
жити науці, але статися цен-
тром культури життя укра-
їнської діяспори, до чого ду-
же надавалися виступи на-
ших письменників, фільмо-
ві покази, ознайомлення з 
мистецькою творчістю на-
ших жінок-політ-в'язнів, чи 
тонка інтерпретація поетич-
ного слова модерних поетів, 
як теж ознайомлення із смі-
ливими спробами інновацій 
у нашому театральному 
житті. 

З наукового погляду ма-
ло незаперечне значення 
продовження праць семіна-
ра, присвяченого питанню 
українсько-польських від-
носин: 27.vi l . доповідав 
проф. д-р Б. Осадчук про 
„Польсько-українські сто-
сунки 1939-45 pp. у дзеркалі 
польської мемуаристики та 
публіцистики". Сконцен-
тровання уваги на псдаго-
гічні проблеми стояло у 
безпосереднім зв'язку із пе-
дагогічним курсом УВУ, 
який тривав в часі 18.vil. -
2 .v i l l . І закінчився това-^ 
риською зустріччю профе-
сорів та курсантів, що про-
вели декілька годин на 
дружній розмові за кавою 
та солодким. До речі, при-
їзд низки викладачів із Аме-
рики на педагогічний курс 
УВУ дав змогу організува-
ти Центральному Пред-
ставництву Українсьої Емі-
і рації у Німеччині, у співдії 
із УВУ, окрему педагогічну 
нараду (23.vil.) за участю 
делегатів із Німеччини, 
Франції, Бельгії та Англії, 
яка прийняла низку важли-
вих постанов, що матимуть 
важливе значення для укра-
інськоі діяспори у Европі. 

Пам'яті Михайла Шибінського 
Ембридж, Па. - Укра-

інська громада втратила 
загальновідомого, широго 
працівника на народній і 
церковній ниві, похоронив-
ши бл. п. Михайла Шнбін-
ського, який заснув вічним 
сном у четвер, 14-го липня 
ц.р. 

Бл. п. Михайло Шибін-
ський народився 14-го лис-
топада 1899 р. в селі Береги 
пов. Ліско, Західня УкраІ-
на. Був учасником наших 
визвольних змагань. До 
Америки приїхав вперше в 
1927 році. Заробивши тро-
хи грошей вернувся до рід-
ного краю, там побудував 
нові будинки і влаштував 
дешо до господарки, але не 
вистачало йому досить 
грошей, шоб це все запла-
тити і він вибрався знову в 
1932р. до Америки, до сво-
їх братів, які проживали у 
Джонставні,Па. Тяжко пра 
цюючи по копальнях твер-
дого і м'якого вугілля, він 
нарешті рішився осісти в 
Ембрнлжі. Тут, оселивши-
ся, бл. п. Михайло Шибін-
ськнй знайшов нашу укра-
їнську громаду, в якій щи-
ро працював ціле своє жит-
тя. Він очолював українсь-
кі організації, до яких і 
належав: як Братство св. 
О. Николая, Вілл. 276-ий 
УНСоюзу, Т-во П. Ulepe– 
мети, Відд. 5-ий УРСоюзу. 
Був основником і головою 
місцевого Відділу УККА 
при українській православ-
ній церкві. Був луже пра-
цьовитий і жертвенний на 
різні народні і церковні 
цілі. Коли був в Ембрид-
жі Відділ ОДВУ, він також 
був дуже діяльним членом 
цього Відділу. 

Покійний залишив у ве-
ликому смутку дружину 
Марію, синів Мирослава, 
Володимира і двох внуків у 
Львові, сестру у Перемиш-
лі. 

Похорон Покійного ВІД-
бувся у неділю, 17-го ЛИП-
ня ц. р. з української пра-
вославної церкви св. Воло-
димира, для якої він склав 
багато праці і пожертв. 
Майже ціла громада брала 
участь у похороні, а також 

були присутні громадяни з 
української католицької 
церкви. 

Тлінні останки Покійно-
го спочили на місцевому 
цвинтарі ,,Економі". Над 
могилою Захарій Коваль 
попрошав Покійного від 
нашої цілої громади. По 
похороні в церковній залі 
відбувся поминальний 
обід, а по обіді знову 3. 
Коваль згадав про заслуги 
Покійного для нашої rpo– 
мади. Наприкінці закликав 
присутніх, шоб вшановую-
чи Покійного дешо зібрати 
на народні цілі. Збірка при-
несла двісті долярів, які 
рішено розділити по ПОЛО-
вині: 100 долярів на Укра-
їнську Радіопрограму в 
Піттсбургу, а 100 дол. на 
фонд Катедри Украіно-
знавства при Гарвардсько-
му університеті. 

Вся наша українська 
громада з великим жалем 
прощає зразкового і добро-
го громадянина, який від-
дав дуже багато праці на 
громадській ниві. 

Теодор Грицик 

Д-Р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК 

На медичні 
Теми 

ЛІКАРСЬКИЙ ДОВІДНИК. 
Книжка у твердій темно-зеле-
ній обгортці Із золотими бук-
вамн роботи мистця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

S V O B O D A 
SO Montgomery Street 
Jersey City. SJ. 07S0S 

Мешканців стейту Ню Джсріі іо-
бов'яіус 5̂ t стейтового податку. 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
цулваших дітей з найстар-
июю, найбільшою й найба-
гатшою 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 eei– 

домого елена! 

Участь українців у фестивалю 
народів у Скенектаді 

У Скенектаді, Н. Й., 15 
миль на захід від Олбані, 
столиці Нюйоркського 
стейту, 14-го травня ц. p., 
відбувся третій фестиваль 
народів при участі біля 20 
національних груп. Захо-
дом 99-го Відділу СУА у 
Вотервліті, головно його 
культурно-освітньої рефе-
рентки, Іванни Бучак, і 
Відділу ОЖ ОЧСУ в Ам-
стердамі, його голови Д. 
Свідерської та членок обох 
Відділів, український па-
вільйон з українськими 
стравами й печивами, вис-
тавкою народного мистец-
тва звернув загальну увагу 
багатотисячної публіки, 
що заповнила площу му-
зею та його будинок. Були 
картини НаталіІ Содоль-
Дзядів, кераміки Люби 
Мицик, показ писання пи-
санок демонстрували Map– 
та Свідерська та Петро 
Шевчук. Перед у краї не ь-
кнм павільйоном, що був 
зараз при вході на площу, 
Я. Кушнір у козацькому 
одязі демонстрував гру на 
бандурі. В будинку були 
два манекени в українських 
одягах, полтавському й гу-
цульському, виставка укра-
ІнсЬких жіночих одягів, 
зразки вишивок, карта Ук-
раїни. Висвітлювано внсо-
комистецький фільм Свя-
тослава Новшдького ,,Пн-
санка" з поясненнями п. 
Міллср. Українська танцю-
вальна група ,,Верховина" 
у Вотервліті виступала дві-
чі з українськими танками 
при звуках оркестри І. Рот-
ка з Коговзу. Заповідав 
студент Степан Карабін, 
шо подавав деякі інформа-
ції про Україну та П enpo– 
тив проти московського 
комуністичного режиму. 
Виставлено літературу про 
Україну англійською мо-
вою. Виставку українсько-
го народного мистецтва 
зорганізувала Дарія Яку-
бович. У трьох числах міс-
цевої „Скенектаді Ґазетт" 
поміщено прихильні статті 
та інформації про участь 
українців у фестивалі. Ук-
раїнське жіноцтво вклало 
багато праці, щоб гідно 
зарепрезентувати українсь-
ку культуру. (І. Д.) 

Український фестиваль 
танку й пісні у Трой 

Трой, Н. Й. - Заходом 
гуртка любителів мистецт-
ва при Свято-Миколаївсь-
кій парафії у Трой та при 
фінансовій допомозі Мис-
тецької Ради Нюйорксько-
го стейту відбувся в Укра-
Інському Народному Домі 
у Трой курс українським 
танців під проводом маес-
тра Роми Прийми-Богачев-
ської та маестра Романа 
Строцького, що тривав 9 
місяців. У ньому брало 
участь біля 40 осіб молоді 
різного віку з Амстердаму, 
Вотервліту, Коговзу, Ол-
бані, Скенектаді і Трой. 
На закінчення курсу відбув-
ся фестиваль українського 
танку й пісні. 15тГО травня 
ц. р. у залі Гадсон Веллі 
коледжу у Трой. Програму 
почали привітом учасниць і 
учасників курсу, потім: 
„Козачок" і „На базарі" 
— хореографія Р. Богачев-
ської. Танкові точки чергу-
валися з виступами співо-
чого гуртка „Промінь" 
Святоюрської школи в Ню 
Йорку під керівництвом 
проф. Богданни Волянсь-
кої, шо відспівав низку 
пісень при супроводі гіта-
ристів О. Мандзія й Б. 
Прятки та акордеоніста Л. 
Рудзінського. 1 народні піс-
ні, виконані з чуттям, 
удуховлено, неначе ,,cnipi– 
чувл сонгс" і модерні ВЄСЄ-
лі, естрадні пісні, виконані 
з темпераментом, нагород-
жувано бурею оплесків. 
Наша молода диригентка, 
проф. Б. Волянська, відома 

з того, що вона штерпре-
тус наші пісні в оригіналь-
ний спосіб так, що вони 
звучать зовсім по-новому. 

Курсанти виконали за-
бутого аркана, шо його чо-
мусь так рідхо тепер внво-
дять на наших сценах. Гос-
ті танцюристи з Ню Йор-
ку: М. Комічак, Н. Лазір-
ко, М. МандзІй і Л. і Р. 
Строцькі виконали метели-
цю, Л. Лазірко відтанцю-
вала танок „веселе дівчи-
на", відтак, гості танцю-
ристки з Ню Йорку: Н. 
Лазірко, М. МаидзіЙ, С. 
Назаркевич і О. Яценко 
відтанцювали „гуцульську 
фантазію" — всі ці точки 
— хореографія Р. Богачев-
ськоі. Курсанти відтанцю-
вали гопачка, відтак гості 
танцюристи: М. Комічак, 
А. Цегельський, О. Русин-
ко, Л. і Р. Строцькі відтан-
цювали характеристичний 
танок І,козак Нитка", вкін-
ці гопака, гореографія Р. 
Строцького. Бандурист М. 
Комічак відіграв на банду-
рі в'язанку українських пі-
сень. Вкінці дві дівчинки 
вручили маестрові Ромі Бо 
гачевській китицю троянд. 

Після фестивалю відбу-
лося прийняття для roc– 
тей, курсантів і батьків. 
Промовляли: інж. М. Ге-
рсць, голова гуртка люби-
телів мистецтва, що вклав 
найбільше праці, який по-
дякував маестрові Р. Бога-
чевській і маестрові Р. 
Строцькому за ведення ку-
рсу танців та за фестиваль. 
Д-р О. Якубович подякував 
інж. М. Герцеві, директор 
курсу Я. Скларик дякував 
батькам, ред. І. Дурбак 
підкреслив незвичайну пос-
вяту для курсантів і висо-
кий професійний рівень 
провідників курсу: Р. Бога-
чевської та Р. Строцько-
го, як теж небуденний ДИ-
ригентський талант проф. 
Б. Волянської, що вишко-
лила свій молодечий хор, 
немов музичний інстру-
мент і вичарувала на' ньо-
му красу української пісні. 
Багато батьків причинило-
ся до успіху і курсу й фес-
тивалю, годі їх усіх вирахо-
вувати, але їм всім нале-
житься признання й подя-
ка. 

Цей курс українських 
танців сповнив своє завдан-
ня: підвищив рівень вико-
нування наших танців се-
ред існуючих українських 
танцювальних груп. Наша 
молодь з цілої округи мала 
добру нагоду ближче піз-
натися. ''".лтися, заприяте-
лювати. На жаль мало 
було, хлопців, більшість 
дівчат, шо стало вже за-
гальним явищем! Деякі на-
іігі хлопці з незрозумілих 
причин бокують від наших 
народних домів і імпрез. 
Варто створити постійну 
окружну танцювальну гру-
пу, що продовжувала б свої 
проби, свою програму та 
час-до-часу виступала пе-
ред нашою й неукраїнсь-
кою публікою в літніх фе-
стивалях і пописах молоді, 

чи поширюючи добру сла-
ву про українську спільно-
ту. 
щ У зв'язку з цим удатним 

курсом і фестивалем варто 
подати короткі дані про 
їхніх інструкторів. Рома 
Прийма-Богачевська поча-

на американських сценах і 
телебаченні. 

Вкінці варто згадати 
що цей курс танців продов-
жус світлі традиців курсу 
танців нашого першого ба-
летмайстра Василя Авра-
менка, що відбув у Трой 

ла свої виступи, як соліст- СВІЙ курс у 1928 р. Одним з 
ка балету Українського 
оперного театру у Львові в 
1943 р. Вона відбула потім 
кілька турне по західній 
Европі як солістка. До Ка-
нади прибула в 1949 р. і до 
1951 р. виступала в Монт-
реалі, Торонто, Вінніпегу 
із самостійними балетними 
вечорами. В 1951 р. прибу-
ла до Америки, де спершу 
виступала на телебаченні, 
брала участь в українських 
мистецьких імпрезах. У 
1960-63 pp. відбула турне 
по Европі, пізніше в Серед-
ній Америці із самостійни-
ми виступами. В 1964 р. 
зал ожила в Ню Йорку ба-
летну школу, веде її вже 13 
років з великим успіхом. 
Вона поставила балети: 
„Попелюшка", „Квіт па-
пороті", „Пер Гюнт", ви-
ступала на трьох фестива-
лях у Гарден Стейт Парк-
вею (Ню Джерзі), у 200-
ліття ЗСА зорганізувала 
балет „Змагання за волю" 
й виступала з ним у Вашін-
гтоні, і в Гарден Стейт 
Парквей. Крім Ню Йорку 
вела балетні курси у Ілен 
Спей, Ірвінгтоні, Трой. Во-
на хоче передати своє про-,, 
фесійне знання танкового р 

мистецтва на високому рів-
ні молодому поколінню. 
Вона вишколила багато ін-
структорів танців, що з 
успіхом продовжують ук-
раїнське танкове мистецт-
во. Цього літа вона вела 
школу українських танців 
на Верховині, Глен Спей, 
Н. Й. від 17 до 31-го лип-
ня. Добре було б, щоб 
курси українських танців 
відбулися в кожному нашо-
му осередку, під керівницт-
вом вишколених інструк-
торів. 

Роман Строцький від 
молодих літ мав замилу-
вання до танців, від 16-го 
року життя виступав у 
Пассейку в танцювальній 
групі Зайченка, потім О. 
Гензи, Р. Стеткевича та 
Роми Прийми-Богачевсь-
кої. В Европі студіював у 
балетній школі Д. Конс-
гантинова, в Мадріді. В 
1969 р. виступав в Австра-
лії в Перті, Мелборні, Го-
барті, Сиднеї, Аделайді. 
Від 1970 - 73 pp. працю-
вав як інструктор танців. В 
роках 1973—74 виступав в 
Радіо Сіти Ню Йорк в 
Рокфеллер центрі. Учив 
танців у Віллімантику, 
Конн., Філядельфії, Трен-
тоні, Пассейку, Ірвінгтоні. 
Мрісю Р. Строцького с 
створити об'єднання укра-
їнських танцювальних 
груп, відбувати фестивалі 
українського танку щороку 
на професійному рівні. Він 
старається вишколити про-
фесійних інструкторів тан-
ців, щоб могли вчити тан-
ців, наших дітей у школах 
від 8-го року життя, плянує 
вибрати найкращих наших 
танцюристів для виступів 
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учасників того курсу був 
Ярослав Склярик, дирек-
тор курсу в 1976-77рр. 

Наші мистці танку: Ро-
ма Прийма-Богачевська та 
Роман Строцький, продов-
жують традиції В. Авра-
менка, що відновив укра-
Інський танок, показав йо-
го на сцені і здобув приз-
нання цілого світу, захо-
пивши українську публіку і 
неукраїнську українськими 
танцями, що у збереженні 
нашої самобутности відіг-
рають значну ролю. Якщо 
всі українські діти мати-
муть змогу відбути курс 
українських танців, то вони 
цього ніколи не забудуть, 
що вони українського роду. 

В далекій Австралії, в 
кожній католицькій пара-
фії, є „Айріш денс енд 
драм бенд", шо виступає 
щороку на великій параді в 
день св. Патрика, патрона 
Ірляндії. Ірляндці втрати-
ли свою мову, але зберег-
ли свої народні танці („ай-
ріш джіг") і це їх тримає 
разом і не дає забувати про 
свою батьківщину. 

Іван Дурбак 
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ДО ВИНАЙМУ 

УМЕБЛЬОВАНА КІМНАТА 
з холодільнею. Спільна кухня і 
лазничка. Осібний вхід. 
Поблизу укр. церкви в 
Нюарку. Тсл. під час тижня по 

6-ій год. веч. 
(201) 374-2970 

Вауоппе. NJ. 
APARTMENT FOR RENT 
5 Rm.. 1st ft, H7Hot witer. 

Cat! Mon.-Fri. anytime, 
after 3:30 p.m. 

(201) 330-7125 

REAL ESTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, БИЗНЕХ2. ЗЕМЛЮ 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКО! ФІРМИ 
GHM1N1 REAL ESTATE ООІ. 

9М — Second Aventw 
New York. N.Y. Tel.: 477-4400 

HOUSE FOR SALE 
in Eltenville. N.Y. Sacrifice. 2 car garafe. 
New appliances. Country setting. Ntar 
shopping. Many extras. Carpets, 

etc.immediate ocupancy.By owner. 
Tel. (914) 647-4425 

Ф PTTNERAL D1RECTORS Ш 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Л а г е т а 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

S1XKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

S5S5 East Tremont Avenue 
BRONX, N.Y. 10465 

Tel.: 888-2475 
9 

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

Тел.: 874-3630 
Директор ПОСИФ 

С Е Н К О И Г І , К И П 
Завідує влаштуванням по-
хоропів в каплицях, поло-
жеігах в кожнім ітЛовІ 
міста. Похороігн но МІІІ1-

мальїгмх цінах. 

ТАРЗАН, Ч. 7806. Крапля надії 

LET'S GO! 
LIKE THE 

MOVIES -THIS 
MAY END 
HAPPILY f 

Ти дійсно плянував 
застрілити нас, Помпусе?.. 

Я не міг зробити того. 
Терзане!...Також страшно 

мені жаль, що так поступив 
із Фавн! 

Замість безпечної гадю-
кн. я підставив отрутну... 

А може вони ще не філь-
мували „сцени самогубст-
ва”Ш 

Я все одно хочу вертати-

ся назад і прийняти заслу-
жену кару! 

Спішімся!...Може так як 
у фільмах і це закінчиться 
щасливо. 


