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ОЛЕКСІЙ ВОСКОБІЙНИК 
ПОДАРУВАВ 100,000 ДОЛ. 

НА УКРАЇНСЬКИЙ ГАРВАРД 

Гарвард приймає княжу пожертву - 100,000 доларів - на 
українські студії. На фото (зліва): жертводавець Олексан-
дер Воскобійник, проф. М. Воскобійник, проф. О. Пріцак, 
пані Галина Воскобійник і рекордовий секретар Гарварду 

Скайлер Голлінгсвортс. 

Кембрідж, Масс. (УНІ-
ГУ). - Відомий підпри-
ємець з Пенсильвенії Олек-
сій Воскобійник з дружи-
ною Галиною склали свій 
дар в сумі 100,000 дол. на 
українські наукові й стипен-
дійні цілі Українського 
Наукового Інституту Гар-
вардського Університету. 

Як заявив жертводавець, 
робить він цей дар, щоб 
стимулювати завершення 
2-ох мільйонової збірки на 
повну розбудову Україн-
ського Наукового Інститу-
ту в Гарварді, що забезпе-
чнло б у майбутньому без-
перебійне функціонування 
цього наукового центру. 
Також робить він цю по-
жертву як своєрідне ВИСЛОВ-
лення подяки країні свого 
поселеняЛ,-'ЩО' уможливила 
йому протягом 21-річного 
перебування в ній виявити 
себе як вільного громадя-
нина на полі економічної 
активності! й суспільного 
життя. 

Жертводавець вважає, 
що розвиток економічної 
активности української емі-
грації і українських науко-
вих економічних студій яв-
ляється ключем до успіху 
інших ділянок українського 
національного життя й нау-
ки. З цією метою Олексій і 
Галина Воскобійники жсрт-
вують на Український Гар-
вард в надії стимулювання 
студій, зокрема в галузі 
економіки України і еконо-
мічних проблем еміграції, 
як способу розвивати спів-
працю і взаємозв'язки між 
українськими науковими 
колами й українськими під-
приємцями. 

Панство Олексій та Га-
лнна Воскобійники заявили, 
що успіхи української науки 
в,Гарварді.спонукали їх 
включитися на більшу ска-
лю у справу фінансування 
УНІГУ, бо якраз тепер роз-
будова й ріст цієї наукової 
установи є передумовою 

(Закінчення на cm. 3-ій) 

Тройська Округа УНС 
відбула річні загальні збори 

З НАГОДИ 29-ОЇ КОНВЕНЦІЇ УНС У ПІТТСБУРҐУ 
БУДЕ „УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ" 

Вотервліт, Н.Й. (1. Дур-
бак). - Дня 23 квітня від-
булися тут у залі Україн-
ського Клюбу річні загаль-
ні збори Окружного Комі-
тету Відділів УНС Трой-
ської округи: Амстердам, 
Вотервліт, Гадсон, Коговз, 
Пітсфілд і Трой при участи 
24-ох членів. Голова Ок-
ружного Комітету, п. Пав-
ло Шевчук, відкрив збори, 
вітаючи гол. радного п. В. 
Запаранюка. обласного ор-
ганізатора п. В. Оріхов-
ського й нового секретаря 
Відділу в Амстердамі п. В. 
Варшону. Однохвилинною 
мовчанкою вшановано по-
мерлих членів. До президії 
зборів були обрані: голова 
— п. Є. Наболотний, секре-
тар - ред, І. Дурбак, що 
прочитав протокол з none– 
редніх річних зборів. Пер-, 
шим звітував голова п. П. 
Шевчук. 37 Відділів Трой-
ської округи 4 були активні: 
Амстердам, Вотервліт, Ко-
говз і Трой, а 3 неактивні: 

Павло Шевчук 
Пітсфілд і два Відділи в 
Гадсоні чч. 476 і 477, що не 
прислали секретарів. Ам-
стердам має тепер 341 чле-
на, нових 11, Вотервліт має 
291 члена, нових ІЗ, Гадсон 
ч 476 - 45 чл., Гадсон ч. 477 
- 32 чл., Коговз - 210 чл., 
нових 13, Пітсфілд - 70 чл. 
Трой - 464 чл., нових 11. 
Загалом придбано 48 нових 
членів, утрачено 32 члени. 

'(Закінчення на cm. 3-ій) 

В Мангаттен колледжі відбулася 
Українська Великодня Виставка 
Ню Йорк (В. С.) -

Заходами Студентського 
Східньоевропейського 
Клюбу, головою якого є 
панна Христя Винник, та 
82-го Відділу Союзу У кра-
Інок, а особливо його куль-
турно-освітньої референт-
ки пані Ірини Іванчишин, 
відбулась 16 березня ц. р. в 
Магаттен коледжі Україн-
ська Великодня Виставка, 
яку протягом дня відвіда-
ли численні студенти і про-
фесори, включала збірку 
ляльок пані 1. Кметик в 
українській історичній но-
ші та народних строях різ-
них частин України. Ви-
шивку — рушники, плахти 
та сьогоднішню ношу; пор-
целяну, різьбу і писанки. 
Експонати буди зі збірок 
пань Г. Кандюк, Л. Гу-
шовської та І. Семчишин, 
які також з пані О. Лесько 
брали участь при nepese– 

денні виставки і зі студен-
тами клюбу давали по-
яснення відвідувачам. Ат-
ракцією був показ, писання 
писанок, що його дала пані 
Леонтина Гушовська, біля 
якої завжди скупчувались 
студенти і професори. Від-
відувачі мали змогу часту-
ватись українським медів-
ником з кавою. Студент-
ська газетка „The Quadran– 

gleM з 6 квітня 1978 p. поміс-
тила звідомления з цієї 
виставки з численними 
знімками і дописом студен-
тки цього коледжу панни 
Марти Кушнір. 

Про успіх імпрези СВІД-
чить факт, що ці дві ор-
ганізаиії влаштовують в 
дні 13 травня ц. p., в 
зв'язку з обідом Дня Ма-
(тері організацій жінок при 
Мангеттен коледжу, ви-
ставку вишивок, показ но-
ші та виступ бандуристів. 

Піттсбург. - КОНВЄН-
ційний Комітет УНСоюзу, 
який займається підгото-
вою 29-ої Звичайної Кон-
венції, проголосив тиждень 
від неділі, 21-го травня, до 
суботи, 27-го травня, ,,Ук-
раїнським Тижнем в Піттс-
бургу" з нагоди століття 
українського поселення в 
цій ,,сталеварній столиці 
світу". У зв'язку з тим, 
Конвенційний Комітет, що 
його очолює радний Ан-
дрій Джула, заплянував 
ряд імпрез, в яких візьмуть 
участь місцеві громадяни і 
делегати та гості на 29-ту 
Конвенцію, яка відбудеть-
ся власне в тому тижні тут 
в готелі Гілтон. 

Згідно з історичними 
джерелами, першим укра-
їнським поселенцем в Піт-
тебургу був Андрій Ан-
дрейчин, який прибув до 
цього міста в 1878 році з 
трьома товаришами. Ці 
перші поселенці-піонери, 
які згодом відіграли про-
відну ролю в розвитку ttfp– 
ганізованого' громадського 
ЖИТТЯ В ПІТТСбурГУ І ОКО-
лицях, були урожденцями 
Лемківшини. Дочка А. Ан-
дрейчниа, Марія, була пер-
шою українською дити-
ною, яка народилась у Піт-
тебургу. Марія Андрейчин-
Рейда живе сьогодні в Мек-
Кіз Рокс і є членом 91-го 
Відділу УНСоюзу. 

Першою імпрезою, яка 
попередить офіційне ВІД-
криття Конвенції, буде 
концерт української музи-
ки, співу і танку, який від-
будеться в неділю, 21-го 
травня, в годині 6-ій по 
полудні в головній баловій 

Конвенційний Комітет УНСоюзу в Піттсбургу. У першому ряді сидять (зліва): 
Михайло Комічяк, Дмитро Головатий, головний предсідннк УНСоюзу Йосип 

Лнсогір, головний радний і голова Комітету Андрій Джула і Карло Сачко; другий 
ряд (зліва): Ольга Плішко, Карло Гованчак, Богдан Грищншнн, Іван Ярчак, Микола 

Мах, Микола Драпала, Патрнкія Борден і Юрій Мохінчак. 
В 

. і и і щ 

залі готелю Гілтон 
програмі концерту виступ-
лять: бас-баритон Мет-
рополітальної опери Ант 
дрій Добрянський, ПІЯНІСТ-
віртуоз Трма Гриньків, три 
місцеві хори і два танцю-
вальні ансамблі. Конфе-
рансьє вестиме інж. Ми-
хайло Комічак. 

Концерт попередить со-
борне Богослужіння в го-
дині 4-ій по полудні, прав-
доподібно в одному з пар? 
ків біля готелю Гілтон. В 
цій справі ведуться nepero– 
вори поміж; Конвенційним 
Комітетом' і м іськими 
властями, w ” 

У вівторок увечері, 23-
го травня, відбудеться про-
гулька кора”блем по ріці 
Огайо, під час якої делЬ; 

- - І - 4 . 
час 
4 

гати і гості зможуть огля-
нути кілька історичних па-
м'яток Піттсбургу. Цей 
,, Український вечір на ріці 
Огайо" включатиме вече-
рю, а опісля забаву. Кошт 
прогульки, включно з вече-
рею, виносить 1,0 дол. Зго-
лошення слід надсилати до 
Головної Канцелярії в 
Джерзі Ситі або телефону-
вати до інж. М. Комі-
чака на число (412) 281-1900 
між 9-ою і 5-ою год. дня. 

Конвенційний бенкет, з 
участю американських дос-
тойників, включно з пред-
ставШШШЩШпу прези-
дента Картера, відбудеть-
ся в четвер увечері, 25-го 
травня. В мистецькій час-
тині програми виступить 

сопрано Анна Чорнодоль-
ська. Вступ на бенкет — 20 
дол. від особи. 

Останньою імпрезою 
,,Українського Тижня" бу-
де виступ хору місцевої 
української католицької па-
рафії та танцювального ан-
самблю „Полтава" в рам-
ках Міжнародного фести-
валю, який відбудеться в 
суботу, 27-го травня, в Сі-
вік Арена. 

Конвенційний Комітет і 
його підкомісії докладають 
всіх старань, щоб в рам-
ках Конвенції гідно і ве-
личаво відмітити століття 
українського поселення в 
Піттсбургу та уприємнити 
делегатам побут в цьому 
місті. 

Японський прем'єр Фукуда 
відвідує ЗСА 

Вашінгтон. — Японський 
прем'єр Такео Фукуда, який 
прибув до ЗСА увечері в 
понеділок, 1-го травня, про-
тягом наступних кількох 
днів плянує переговорюва-
ти з президентом Джіммі 
Картером, державним сек-
ретарем Сайрусом Венсом, 
іншими членами уряду та з 
лідерами обох Палат Кон-
ґресу в справі поліпшення 
торговельних відносин між 
Японією та ЗСА, зокрема 
щодо питання надмірних 
експортів японських про-
дуктів і відносно питан-
ня дефіцитів ЗСА у між-
народній торгівлі. 

Як відомо, уряд прези-
дента Картера часто наго-
лошує факт, що Японія по-
вннна відігравати більш 
активну ролю в стараннях 
розв'язати спільні пробле-
ми країн вільного світу, 
замість зосереджувати ува-
гу на дальше збільшення 
своїх експортів. Минулого 
січня дійшло до тентатив-
ного погодження між Ва-

шінгтоном і Токіо, а під час 
наступних кількох днів Фу-
куда і речники уряду ЗСА 
розглядатимуть дальші 
можливі кроки ЩОДО ЛІКВІ-
дації непорозумінь на тор-
говельному відтинку. Пре-
м'єр Фукуда, однак, вважає, 
що торговельні проблеми 
ЗСА до великої міри спри-
чинені ситуацією в самій 
Америці, наприклад, над-
мірними імпортами нафто-
вої ропи і відсутністю за-
гальної енергетичної про-
грами, що спричиняє дефі-
цити в міжнародній торгів-
лі ЗСА і постійний занепад 
вартості! американського 
доляра на міжнародних 
ринках. 

Під час переговорів на-
певно теж будуть порушені 
питання, які стосуються 
оборонної спроможности 
вільного.світу на терені 
Далекого Сходу, зокрема в 
Південній Кореї, звідкіля 
президент Картер плянує 
відтягати американські пі-
хотинні військові частини. 

Мондейл знову наголошує 
права людини 

Беґін вдоволений переговорами 
з Картером і Венсом 

Лос Анджелес. - Прибу-
ваючи сюди у вівторок, 2-го 
травня, після нарад з прези-
дентом Джіммі Картером і 
державним секретарем Сай-
русом Венсом, ізраїльський 
прем'єр Менахем Бегін зая-
вив, що він вдоволений пс-
реговорами в Білому Домі, 
бо вони вказали на „значне 
поліпшення відносин між 
ЗСА та Ізраілеми. 

Бегін, який братиме 
участь у відзначеннях 30-
річчя існування Ізраїля в 
ряді американських міст, 
висловив надію, що пощас-
тить зліквідувати застій у 
мирових переговорах з 
Єгиптом, зокрема тепер, 
коли між Вашінґтоном і 
Єрусалимом настали „теп-
ліші відносини". Як відомо, 
коли Бегін відвідував ЗСА 
шість тижнів тому, атмос-
фера була дуже напружена, 
бо президент Картер і пре-
м'єр Бегін не могли дійти до 
порозуміння щодо звіль-
нення окупованих Ізраїлем 
арабських територій та що-
до розв'язки проблеми па-
лестинськнх арабів. Як вка-

зують дорадники Білого 
Дому і прем'єра Бсгіна, хо-
ча далі існують розбіжності 
між поглядами ЗСА та Ізра-
їля, то „атмосфера набага-
то краща". 

Того самого дня біль-
шість членів Комісії Пала-
ти Репрезентантів для між-

, народних зв'язків^рпідписа-
ли резолюцію, В ЯКІЙ ВИСЛО-
внли опозицію до пляну 
Білого Дому пов'язати про-
даж військових літаків для 
Ізраїля з продажем літаків 
для Єгипту та Савдійської 
Арабії. Конгресмени, в 
більшості прихильники Із-
раїля, твердять, що питання 
продажу літаків для кожної 
з трьох згаданих країн по-
винно бути вирішене окре-
мо, а президент Картер 
кілька разів зазначував, що 
не погодиться на продаж 
літаків тільки самому Ізра-
їлеві. Білий Дім вважає, що 
якщо всі три країни рдер-
жать американські літаки, 
то це запевнить дальший 
військовий баланс на Близь-
кому Сході і це буде запору-
кою, що на тому обширі не 
дійде до ВІЙНІ. 

Маніля, Філіппіни. -
Віцепрезидент Волтер 
Мондейл, розпочинаючи 12 
-денну поїздку по країнах 
Південно-Східньої Азії та 
Тихого океану, у вівторок, 
2-го травня, заявив на ле-
товищі в Манілі, що по-
шанування прав людини, 
встановлення дійсно де-
мократичних політичних 
систем і запевнення права 
народів на самостійне жит-
тя — це питання, яким 
Америка „присвячує осо5-
ливу увагу". 

Промовляючи в присут-
ності філіппінського прези-
дента Фердинанта Марко-
са, який 5 років тому про-
голосив , , вийнятковий 
стан", тобто обмежив по-
літичні та громадянські 
права, віцепрезидент Мон-
дейл недвозначно натяк-

нув, шо уряд президента 
Джіммі Картера затурбо-
ваннй фактом, шо на Фі-
ліппінах ці права обмежен-
но.Президент Маркос від-
повів, що старатиметься 
доказати, що його країна 
та уряд „мають історичне 
зобов'язання відносно по-
шанування прав людини". 

Близькі дорадники віце-
президента Мондейла ін-
формують, шо під час його 
перебування в Манілі він 
зустрінеться з кількома лі-
дерами опозиції, які висту-
пають не тільки проти 
,,вийняткового стану", але 
і проти загальної політики 
президента Маркоса. 

З Філіппін віцепрезидент 
Мондейл полетить до Тай-
ланду, а відтак відвідає 
Малайзію, Сінгапур, Індо-
незію, Австралію та Нову 
Зеляндію. 

Брежнєв погоджується на 
скорочення війська 

в Центральній Европі 
Бонн, Західня Німеччи-

на. — Ройтер інформує, що 
Леонід І. Брежнєв, гене-
ральний секретар ЦК 
КПСС і голова Президії 
Верховної Ради СССР, зая-
вив в інтерв'ю, опубліко-
ваному в західньонімець-
кій пресі у вівторок, 2-го 
травня ц. p., що Совєтсь-
кий Союз погодиться на 
обопільне 50-відсоткове 
скорочення військових час-
тин в Центральній Евро-
пі, з передумовою, що буде 
забезпечений балянс війсь-
кової сили між Сходом і 
Заходом. Інтерв'ю з Бреж-
нєвим появилося в органі 
Соціял-демократичної пар-
тії ,,Форвертс" напередод-
ні його приїзду до Захід-
ньої Німеччини. Загально 
передбачають, що совєтсь-
кий верховода приїде до 
Бонну в кінці цього, або на 
початку наступного тижня. 
Покликаючись на перегов-
ворн У Відні, які застряг-
ли на мертвій точці, Бреж-
нєв відмітив, шо Совєтсь-
кий Союз готовий в К0Ж-
ному часі поновити віден-
ські переговори і підписа-
ти договір про скорочен-
ня війська на 10, 20 або 
навіть на 50 відсотків. При 

тому він додав, шо СССР 
„не мас жадної інтенції 
нападу" на будь-яку захід-
ню державу — східню, пів-
нічну чи південну, і не має в 
пляні захоплення Західньої 
Европн. 

ВЕЧІР НА ПОШАНУ 
МИКОЛИ 

ЛЕОНТОВИЧА 
Філядельфія (А. М.) -

43 Відділ СУ А ім. Олени 
Пчілкн та Український Му-
зичний Інститут у ФІЛЯ-
дельфії влаштовують в су-
боту, 6-го травня 1978 p., о 
год. 7-ій вечора в залі УСО 
„Тризуб" при 4932 Н. 
Бровд вулиці, вечір для 
відзначення 100-річчя з дня 
народження Миколи Лсон-
товича. Слово про життя і 
творчість композитора 
прочитає гостя з Торонта, 
піяністка Оксана Бризгун-
Соколик. Вірші, присвячені 
пам'яті М. Леонтовича, чн-
татиме режисер Іван Прас-
ко. Ілюстрації з комента-
рями — висвітлить фото-
графії та передасть малень-
ку колекцію творів М. Ле-
онтовича зі звукозаписів — 
маестро Юрій Оранський, 
директор УМІ. 

ШЕФ ОБОРОНИ ВЕЛИКОЇ 
БРИТАНІЇ ВИКЛИКАВ 

ДИПЛОМАТИЧНУ БУРЮ 
ЗАЯВОЮ ПРО „СПІЛЬНОГО 

ВОРОГА" 
Пекін — В часі своїх 

відвідин в Китайській На-
родній Республіці шеф Ве-
ликої Британії і маршал 
королівського летунства 
Ніл Камерон, найвищий 
рангою старшина, який до-
сі відвідував комуністич-
ний Китай, заявив, що 
„наші обидві країни все 
більше й більше наближу-
ються у співпраці і це доб-
ре, бо ми маємо спільно-
но ворога перед нашими 
дверима, столиця якого є в 
Москві". Заява маршала 
Камерона, якою він дуже 
потішив китайських rocno– 
дарів, викликала великі 

контроверсії в Лондоні й 
інших столицях світу. Ев-
ропейська преса почала та-
кож цитувати інші вислови 
Камерона, які він сказав 
перед китайськими військо-
виками і у зустрічі з китай-
ськими політичними ДІЯ-
чами. Наприклад, лондон-
ський „Тайме" твердить, 
що виступи маршала Ка-
мерона були сильно оплес-
кувані китайцями, коли він 
заявив, шо Велика Брита-
нія і Китайська Народна 
Республіка повинні обмі-
нюватися не тільки воєн-
ним знанням, але також 
досвідом боротьби зі опіль-
ним ворогом І ТЄХНОЛОГІ-
єю, щоб унеможливити СО-
вєтський напад на будь-
яку країну. Дуже негатив-

но з образливим виступом 
проти Камерона виступила 
Москва, домагаючись від 
Лондону вияснення, а ліві 
лейбористські парл ямента-
ристи домагаються відкли-
кання Камерона з його ста-
новища. Консервативні 
посли натомість домага-
ються від уряду прем'єр-
міністра Джеймса Калла-
гена, щоб він повністю 
став по стороні Камерона, 
бо він перебував у Пекіні в 
характері приватної люди-
ни і як такий мав право 
висловити свою думку, 
тим більше, шо він не ГО-
ворив в імені НАТО, ані 
навіть в імені британсько-
го уряду. Дуже гостро за-

реагувала газета „Прав-
да", орган ЦК КПСС, яка 
порівняла Камерона з аме-
риканським секретарем 
оборони Джеймсом Фор-
рестелем, який поповняв 
самогубство в 1949 році. 
„Британський маршал зов-
сім не був оригінальним і 
осамітненим у своїй злоб-
ній пропаганді проти Со-
встського Союзу, — заяв-
ляє „Правда", — бо перед 
ним його попередники та-
кож викрикували ,,вже 
їдуть совєтські танки", а 
ОПІСЛЯ ОПИНИЛИСЯ У ПСИХІ-
ятричних шпиталях". LU-
сю небувалою у культурно-
му світі і брутальною CO-
встською заміткою обурн-
лась британська спільнота, 
яка листами і телеграмами 
ло прем'єра Каллагена до-
магається гострої відповіді 
уряду. Каллаген, побоюю-
чись, шоб така виміна гос-
трих слів не спричинила 
комплікаиій у відносинах 
між Великою Британією і 
Совєтським Союзом, на-
магасться зберегти спокій і 
закликає до поміркованос-
ти у висловах не тільки 
парляментаристів, але та-
кож пресу. Він запевнив 
членів свого кабінету, що 
заввага маршала Камеро-
на, напевно, не спричинить 
зміни у відношеннях його 
уряду до КНР і СССР. В 
тому самому часі Каллаген 
дав до зрозуміння, шо він 
не мас у пляні звільняти зі 
становиша шефа оборони 
маршала Камерона.Мініс-
тер оборони Великобрита-
ігії Фред Муллей заявив, у 
відповідь на ушепливі зав-
ваги у Палаті Громад, що 
він зверне увагу маршало-
ві, шоб він не вживав слова 
„вороги", але поза тим він 
має повне довір'я до Ка-
мерона.Маргарета Татчер, 
лідер британських консер-
ватнетів, домагається від 
уряду виразнішої позиції 
до заяви Москви, а один з 
послів, Роберт Адлей, у 
зверненні до Каллагена 
підкреслив: „Якшо Росія 
не с нашим ворогом, то 
хто с — Нікарагуа?". 

Комуністи проголосили 
Афганістан „демократичною 

республікою" 
Ню Делі, Індія. - Вій-

ськова хунта, яка під коман-
дою комуністичних заго-
вірників захопила владу у 
Афганістані минулого че-
тверга, 27-го квітня ц.р., 
вбиваючи тамошнього пре-
зндента Мохаммеда Дауда, 
проголосила Афганістан 
„демократичною республі-
кою", а революційна рада, 
покликана до життя вій-
ськовою хунтою, назначи-
ла цивільну особу Hyp Mo– 
хаммеда Тараккі на прези-
дента і прем'єра країни. 
СовстськиЙ Союз, кордони 
якого межують з ДЬганіс-
таном у північній, встині, 
негайно визнав новий ре-
жим в Афганістані, який, 
згідно з інформаціями роз-
відчих агенцій, симпатизує 
з СССР і шукає піддержки в 
Москві. Взоруючись на 
Москву, також Болгарія й 
Індія вже визнали диплома-
тнчно новий уряд військсн 
воі хунти Афганістану. ЗСА 
й інші західні країни поки-
що здержуються з визнан-
ням тамошнього уряду, на-
приямки політики якого 
покищо не відомі. Дипло-
матичні джерела з-поза Аф-
ганістану стверджують, що 

хунта, на чолі якої мав би 
стояти молодий старшина 
Абдуль Кадір, розправля-
СТЬСЯ ЗІ СВОЇМИ npOTHBHK– 
камн дуже жорстоко і, після 
розстрілу родини прези-
дент Дауда, переводить 
арешти у цілій країні, а 
видних противників прямо 
розстрілюють на вулицях в 
присутності перехожої пуб-
ліки. Досі розстріляно та-
кож понад 100 поліційннх 
старшин і кілька сотень 
поліцистів, які льояльно 
служили колишньому пре-
зидентові Даудові і не ба-
жали переходити на сторо-
ну заговірників. Новий 
уряд, який називає себе „ре-
волюційною військовою 
радою", зажадав також від 
американської амбасади в 
Кабулю визнання теперіш-
нього стану, або замкнення 
амбасади і виїзду персоналу 
поза кордони Афганістану. 
Речник Державного депар-
таменту ЗСА Годдінг Kap– 
тер заявив кореспондентам 
у вівторок. 2-го травня ц,р., 
що Державний департа-
мент студіює нововитворе^ 
ну ситуацію і в короткому 
часі займе до подій в Афга-
ністані офіційне становище. 

Чеський уряд „видворив" 
американського кореспондента 
Бонн. — Пресові аген-

ства повідомляють, шо до 
столиці Західньої Німеччи-
ни прибув „видворений" 
чеським урядом американ-
ськнй кореспондент Роберт 
Г. Рейд, призначенням яко-
го було писати пресові 
звідомлення про світові га-
ківкові змагання. Чеський 

уряд мотивував свій вчн-
нок тим, шо, мовляв, Р. 
Рейд був вмішаний в enpa– 
ви кримінальної поліцй. 
Але американський корес-
пондент твердить, що при-
чиною „видворення" було 
його інтерв'ю під час від-
віднн у домі Ладіслава 
Гейденека, лідера „Хартії 
77". 
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Совстські залицяння до Еспанії 
Віктор Афанасіев, головний редактор газети ,,Прав-

да", органу Центрального Комітету КПСС, описуючи 
свого часу свою першу поїздку до Еспанії після 
демократичних виборів, дуже позитивно висловлювався 
про еспанську Комуністичну партію під керівництвом 
Сантіяго Каррільйо, яка, на Його думку, „пройшла 
великий і славетний шлях і її сили, авторитет та вплив в 
народі зростають". Ломимо того, шо еспанська Ком-
партія одержала була тільки 9 відсотків голосів у 
виборах і не мала жадного практичного впливу на 
політику тодішнього уряду, а генеральний секретар цієї 
партії заявляв, що Советський Союз не є сошялістич-
ною державою, кремлівські ватажки вважали за потрібне 
устами Афанасієва морально піддержати еспанських 
комуністів з надією, шо в будучому їм пощастить 
підпорядкувати іх московському центрові і може навіть 
почерез них добитися більшого впливу на загальну 
еспанську політику. Цей останній момент був чи не 
найголовнішим у приватних переговорах Афанасієва з 
лідерами еспанської Компартії, а особливо з Каррільйо, 
який і по сьогоднішній день має великий вплив на 
провідну верству Комуністичної партії і вміло контро-
ліое усі її фракції, без огляду на те, як вони себе в 
останньому часі почали називати — ,,леніністами", 
.Марксистами", „демократичними революціонерами" 
тошо. Останній, 9-ий з'їзд цієї Компартії, який відбувся в 
кінці минулого тижня у Мадриді, був наявною демонс-
трвцією сили і впливу не тільки самого Каррілья, але 
цілого Центрального Комітету, форуму, який, згідно з 
прогнозами ортодоксальних комуністів, повинен був 
виступити проти теперішнього напрямку в політиці 

^рілья і його закликів до співпраці з теперішнім урядом 
:м'єр-міністра Адольфо Суареза. 
Очевидно, ще не все вирішено в Еспанії. Деякі лінії 

ійбутнього розвитку залишаються спірними, наприк-
і, взаємини зі З'єднаними Стейтами Америки, НАТО, 

іропейською Економічною Спільнотою і багатьма 
іншими бльоками та державами, включно з комуністич-

ш, дипломатичний зв'язок з якими був довший час 
:рваннй. Комуно-московські імперіялісти ввесь час 

далися, шо піддержувана ними раніше Комуністична 
гтія Еспанії стане їхнім природним союзником і через 

вони зможуть впливати на іспанську політику. А 
треба знати, що апетити в них неабиякі. Недавно 
еспанська газета ,.Ель Люча" інформувала, що Москва 
вимагає від еспанського уряду права на користуван-
ня пристанню Альхесірас, недалеко Гібральтару. Під 
плашиком розбудови ,,рибної бази", московські імперія-
лістн бажають влаштувати там свою точку опору для 
воєнної фльотн. Посилаючи чимраз більше своїх воєнних 
кораблів на Середземне море і Атлантійський океан, 
кремлівські верховоди намагаються посилити свій тиск 
на Еспанію. Також на Канарійськнх островах Москва 
зорганізувала свою „міжнародну" спілку, яка має 
зайнятися розбудовою „рибних баз", біля яких вже 
почали кружляти совєтські підводні човни. Крім того, 
Кремль постійно виступає проти приступлення Еспанії 
до НАТО, EEC й інших західніх економічних та 
військових бльоків, які унеможливили б Москві займати-
са безкарно інфільтрацією і розкладом Еспанії. 

Виглядає, однак, шо Каррільйо і лідери еспанської 
Комуністичної партії зрозуміли вчасно підступні ходи 
Москви, бо вони, майже одночасно з газетою „Ель 
Ірюча", заявили, що "для збереження національної 

:залежностн і суверенности Еспанія не потребує 
:ійських „рибних баз" і що Еспанія повинна тісно 

Ірівпрацюватн із Західньою Німеччиною. Треба надіяти-
ся, шо еспанці стоятимуть на цьому становищі і в 
Майбутньому. 

Коштовна „розрядка" 
В Недавно американська преса повідомила, що за остан-
юх два роки ЗСА дали Совєтському Союзові біля одного 
більйона долярів „допомоги" в готівці і кредитах на 
кращих умовах ніж вони доступні для амернкансь-
ких громадян. Совєтський Союз одержав коло 500 
Мільйонів позички на 6-7 відсотків, а в той самий час 
американці були змушені платити 8-9 відсотків за свої 
^іпотечні позички. Других 500 мільйонів долярів пішли 
до СССР у формі торговельних кредитів, що частинно 
кричинилося до погіршення інфляції в Америці, налрик-
Ьад, значно зросли ціни на різні харчові продукти. 
Потерпіла також американська будівельна індустрія, бо 
Через ті позички Й кредити для Совєтського Союзу в 
Америці зменшилося постачання грошей. 

Один коментатор заявив, що теперішній уряд прези-
дента Джіммі Картера продовжує підтримувати Цю 
„програму допомоги" для Совєтського Союзу, встанов-
Лену ще колишнім президентом Ричардом Ніксоном і 
його державним секретарем Генрі Кіссінджером, бо 
вважає, що ця допомога потрібна для дальшого 
Існування політики ,,відпруження". 
: Однак, як вказують різні аналітики, навіть з чисто 
економічних міркувань ця політика „відпруження" чи 
",,детанту" дуже коштовна для Америки. Коли до того 
додати, шо Совєтський Союз, одержуючи ці кредити і 
позички, використовує їх переважно для закупівлі різного 
технологічного виряду, а не американських продуктів 
широкої о вжитку, то звичайному совєтському громадя-
нннові немає з цього майже жадного пожитку. Користає 
тільки совєтська антинародна та імперіялістична систе-
ма і її верховоди. 

Позички і кредити для Совєтського Союзу в імені 
і,відпруження" потягають за собою також й інші 
иекорнсті для ЗСА. Америка висилає до СССР тяжку 
Машинерією.транспортне і сільсько-господарське устат-
Ісування. що в дійсності скріплює індустріальну базу 

S" отенційного ворога, зміцнює його економіку та дає 
Москві змогу присвятити більше уваги розбудові своєї 

-військової сили. Фабрики і науковці, які без цієї допомоги 
З боку ЗСА були б змушені продукувати ці невійсь-
кові машини, щоб задовольнити бодай мінімальні 
потреби населення Совєтського Союзу, тепер можуть 
бути використані для продукції нової і ще більш 
деструктивної зброї, яка може колись бути вжита проти 
самої Америки. 
: Американські позички і кредити для Совєтського 
Союзу, які мали запевнити продовження політики 
„відпруження", а разом з нею встановити „мир в світі", 
досі не принесли сподіваних наслідків. Коштовна для 
Америки політика „відпруження" не довела до миру, а 
.до дальшої комуністичної агресії, шо підтверджують 
останні події в Анголі та Етіопії, де Совєтський Союз і 
-Куба продовжують держати свої військові частини і 
різних „дорадників". Москва „віддячилась" Америці за 
всю економічну допомогу і доказала, як вона дійсно 
„прагне миру" 

о. Семен Гаюк 

ї? у ПРОВІДНІ дні..; 
Воскресення Христового". 

Св. Амвросій Мсдіолан-
ський говорить тут про свя-
тих мучеників, що постраж-
дали в часі переслідування 
християн в перших віках 
нашої ери. 

Як знаємо з Історії Хрис-
тиянської Церкви, ці nepc– 
слідування були тяжкі і 
жорстокі; За вірність Хрис-
товим заповідям про любов 
до Бога і до ближнього, цих 
первісних ісповідників роз-
пинали на хрестах, кидали 
диким звірам на розтерзан-
ня, рубали і четвертували, 
палили розпеченим залізом 
та взагалі піддавали різним 
невимовним мукам. 

Господь прикрасив її він-
цем слави, а вірні прибі-
гають до них з молитвами, 
прохаючи небесного за-
ступництва. 

Та слова св. Амвросія 
Медіоланського про те, 
щоб „розділити нашу всли-
кодню радість зі святими 
мучениками", мають непе-
рехідне значення для нашої 
доби — відносяться в такій 
само мірі до всіх тих, що 
перетерпіти великі муки і 
жорстоку мученицьку 
смерть від „язик безбож-
них" за свою ревну відда-
ність Богу, за свою любов 
до ближнього, за свою лю-
бов до рідної землі. І так, як 
в перші віки християнства, 
мучениками були люди ду-
ховні і світські, люди різне;: 
го стану і різного віку, так і 
в сонмі сучасних мучеників 
в народі нашому були люди 
різного стану і віку та чи не 
найбільше наших чесних, 
побожних і трудолюбивих 
селян, що в тяжких муках 
мільйонами загинули від 
лютого голоду в Україні та 
від голоду і холоду в без-
крайніх просторах далско-
го Сибіру. 

Сонми цих мучеників ще 
збільшились мільйонами 
розстріляних і тяжко зака-
тованих в жахливих підва-
лах безчисленних больше-
вицьких тюрем і катівень. 

Цим сонмам наших рід-
них мучеників і страдальців 
немає числа! 

Імена їх Господь лише 
знає! 

Отже, згадуючи своїх рід-. 
них, близьких і друзів у' 
Провідні Дні, не забудьмо 
молитовно пом'янути і всіх 
наших рідних страдальців 
та мучеників, так як про це 
вчив християн всього світу 
св. Амвросій Медіолан-
ський та до чого закликав 
нас своїм полум'яним сло-
вом у Вербну неділю Бла-
женніший Владика Мсти-
слав, Прсдстоятель нашої 
Церкви. ^ ^ ^ 

Щойно проминули СВІТ-. 
лосяйні дні Воскресення 
Христового, під час яких 
віруючі знайшли иотвср-
ДЖСННЯ ДЛЯ СВОГО НЄПОХИТ-
ного уповання в безсмерт-
ність людини та в її вічне 
життя. 

Насолодившись неви-
мовною радістю святкуван-
ня Великодня в оточенні 
родини і друзів, якже ж то 
не згадати і про тих своїх 
рідних і незабутніх, які ко-
лись святкували разом з 
нами, а тепер, по Волі Бо-
жій, в мирі спочивають сво-
їми тілами на кладовищах і 
цвинтарях, а душами сво-
їми перебувають в світі ду-
хів безтілесних. 

І не одна християнська 
любляча душа, в невимов-
ній скорботі за спочилими, 
силиться відповісти собі на 
постійно хвилюючі питан-
ня: Яка то участь цих наших 
дорогих в потойбічному 
таємничому світі духів? Як 
облегчити нам цей невн-
мовно гнітучий тягар туги 
постійної нашої розлуки з 
ними? Та й чим нам пораду-
вати світлі тіні дорогих нам 
покійників? 

Щоб полегшити нам 
свою тугу, щоб довести не-
розривність нашої любови 
ЗІ СПОЧИЛИМИ, ЩОб ПОДІЛИ-
тися з ними радістю про 
Воскресіння Христове, св. 
Церква в глибокій давнині 
встановила предивний і свя-
тий звичай: після радісного 
святкування Великодня, по-
чавши з неділі Томиної, іти 
на гроби покійників і тут 
поминати їх ревною молит-
вою та взагалі так, як кому 
любляче серце накаже. 

Древність поминовення 
померших саме в ці повели-
кодні дні потверджується 
свідченням св. Івана Золо-
тоустого на Сході та св. 
Амвросія Медіоланського 
на Заході проречисто тим 
виявляючи, що цей святий 
звичай молитовного поми-
новення егш,чилих був за-
гальним у Вселенській Цер-
кві Христовій. 

І колисв. ІванЗолотустий 
хвалить звичай християн 
залишати свої святині по 
містах і селах, щоб спільно 
мблитися на цвинта'ряхіїрй 
могилах спочилих xpHtf–" 
тиян на спомин зшестя Boc– 
кресшого Господа до гли-
бин підземних, то св. Ам-
вросій Медіоланський ще 
більше прославляє цей зви-
чай, кажучи так: „Достойно 
й праведно є, браття, після 
урочистостей Пасхи, яку ми 
щойно святкували, розділи-
ти радість нашу зі святими 
мучениками та спочилими і 
для них сповістити славу 

Родезійський уряд легалізує 
заборонені партії 

Солсбері. — У вівторок, 
2-го травня, тимчасовий 
уряд Родезії, до якого вхо-
дять члени дотеперішнього 
білого меншинного уряду 
прем'єра Іяна Смита і про-
відники поміркованих чор-
них фракцій, повідомив, що 
легалізує дві політичні пар-
тії, які були заборонені від 
1960-их років. Ці дві парти, 
що їх очолюють Роберт 
Мугабе і Джошуа Нкомо, 
постачають більшість воя-

ків-партизанів для ради-
кально-революційного Па-
тріотичного Фронту, який 
веде збройну боротьбу про-
ти-тимчасового уряду. 

Проголошуючи легаліза-
цію згаданих партій, тим-
часовий уряд закликав пар-
тизанів припинити воєнні 
дії і включитися в працю 
уряду, яка, за словами Іяна 
Смита, має довести до ncpe– 
брання влади чорною біль-
шістю в кінці цього року. 

1. Вовчук 

В АЗІЙСЬКОМУ ТРИКУТНИКУ 
(2) 

Переконавшись, шо, за-
кріплюючи „реальності", 
витворені Другою СВІТО-
вою війною, домовитись з 
Японією в договорі не 
можна, кремлівська дипло-
матія заговорила в пресі 
про відновлення в країні 
„самурайських традицій" і 
„мілітаристичного курсу" 
в політиці. „Самурайські 
традиції", їх „Ізвестія" на-
звали „закваскою", поба-
чили в ухвалі японського 
уряду про відновлення 
святкування японської дер-
жавности, свято якої було 
встановлено в 1872 році. 
Після поразки Японії в ос-
танній війні, американська 
окупаційна влада заборо-
нила його. А через 33 роки 
Японія свою силу незалеж-
ности і міці, відновила 
його. Свято японської дер-
жавности буде відбуватись 
в річницю вступу імпера-
тора на трон. З минулого 
року в усіх японських ШКО-
лах заведено вивчення наці-
онального гимну з про-
славленням монарха, а до 
того передбачено спешяль-
ні асигнування на утриман-
ня храму Ясукупі, присвя-
ченого тим, шо зі зброєю 
впали за Японію. В тих 
заходах московська преса 
вбачає „дух ультранаціо-
налізму", в якому вихову-
ється молодь, що не тільки 
унеможливлює добросусід-
ство, а й відбивається на 
взаєминах Японії з зовніш-
нім світом. 

В плеканні японських 
національних традицій 
Кремль вбачив небезпеку 
„самурайшини", а в імпер-
ському царстві СССР що-
року з величезними 
помпозностями органі-
зують святкування захоп-
лення влади большевика-
ми. З усього московського 
царства прибувають вель-
можі підопічних країн на 
поклін кремлівському хана-
тові. А разом з ними пред-
ставники комуністичних 
партій світу з своїми лібе-! 
ральними поплентачами на 
уряджений урочистостях 

вдивляться на військову тнк 
раду,-і-ви^валяючи-Жов-
тень, утверджують міт, що 
в Жовтні „відкрито нову 
еру в історії людства". 

Дипломатичним за-
скоком добросусідства 
кремлівська дипломатія 
пробувала перешкодити 
зближенню між Японією і 
КНР, на яке підштовхує 
московська політика не 
тільки утримати ,, реаль-
ності", витворені в остан-
ній війні, а й намагання 
поширити їх. В Японії з 
занепокоєнням спостері-
гали за посиленням озбро-
єння СССР, разом з яким 
„воєнізувалася" за сталін-
ськими зразками і Брежнє-
ва, перетвореного на мар-
шала і нагородженого звіз-
дою перемоги. Японська 
преса з вдоволенням від-
значала, що наступники 
МаоТсе-тунга не змінили 
свого відношення до 
СССР, як ворога число 1. 
Обережно і, по МОЖЛИВОС-
ті, непомітно Японія нама-
галася поліпшувати свої 

відносини з КНР. Затісню-
ючи і поширюючи торго-
пельно-економічні ВІДНОСИ-
нн, промощували дорогу 
політичному зближенню. 
Низка торговельних умов, 
підписаних між комуніс-
тичним Китаєм і Японією, 
створили клімат добрознч-
ливого сусідства. В люто-
му ц. р. підписано тор-
говел ьно-економічну умову 
на 20 мільярдів долярів і 
запрошено до КНР тисячі 
японських інженерів на 
працю над модернізацією 
китайської промисловості! 
і сільського господарства. 
При існуючій напрузі між 
КНР і СССР, виглядів на 
усунення якої не видно, 
Японія цілком логічно ба-
чить свою оборону ВІД МОС-
ковсько-большевицької 
„визвольної" агресії в 
зближенні з комуністичним 
Китаєм. 

Скоса поглядаючи на 
поширення китайсько-
японських торговельно-
економічних відносин, в 
Москві дуже занепокоїли-
ся, як почалися намагання 
укласти „договір про мир і 
дружбу" КНР з Японією, в 
якому обидві сторони 30-
бов'язувалися б протидія-
ти проти гегемонії третьої 
сили в Азії, ЯК ТОГО ДО-
магається Пекін. В закон-
них домаганнях Пекіну 
московські стратеги світо-
вого комунізму побачили 
бажання китайського ке-
рівництва втягти Японію в 
табір своєї антисовєтської 
політики. Три роки ідуть 
дискусії в Японії про той 
договір, а останнім часом 
московська преса заговори-
ла, і то дуже голосно, що 
між двома країнами скла-. 
лнсь особливі відносини, 
скеровані на те, щоб умож-
ливити підписання „дого-
вору про мир і дружбу" 
між Японією і Китаєм, 
який, за твердженням уря-
дових кіл Японії, стане 
підвалиною миру і ста-
більности в Азії. За допо-
могою Пекіну, твердить 
московська пропаганда, в 
Токіо активізувалися сили, 
скеровані на підтримку ки-
тайського домагання про 
спільну оборону від rere– 
монізму на азійських об-
ширах. 

Орган міністерства зов-
нішніх справ СССР, насвіт-
люючи небезпеку китайсь-
ко-японського зближення, 
твердить, що „договір про 
дружбу і співпрацю" збіль-
шить напругу в Азії", бо 
китайська політика неспо-
лучна з інтересами миру. 
„Зовсім ясно, що коли Пе-
кін досягне своєї мети ВІД-
носно Японії, то це ТІЛЬКИ 
збільшить його апетити" 
(„Міжнародне Життя" ч. 
4). Японію лякають, що, 
підписавши договір, вона 
втратить незалежність сво-
єї зовнішньої ПОЛІТИКИ, ВО-
на буде впряжена в китай-
ський віз. „Підписання 
цього договору З ВКЛЮЧЄН-
ням в нього зобов'язання 
про виступ проти т. зв. 
гегемонії втягне Японію в 
: (Закінчення на cm. ^zlpjj^ 

Василь Федорончук 
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КИТИЦЯ СПОГАДІВ НА 
МОГИЛУ 

t""""f у ІИНІЦЮТЧЛ'ІГІМР' ."' попиті 'h 

У 90-нх роках минулого 
СТОЛІТТЯ няня молодої вчи-
тельки Ганни Сидоренко 
благословила її іконою св. 
Бориса і Гліба на тернис-
тнй шлях — до театру під 
проводом Марка Кропив-
ннцького. З вірою в ДОПО-
могу цих святців Ганна 
вписалася золотими бук-
вамн в історію українсько-
го театру під псевдонімом 
Ганна Борисоглібська. 

У 1918 році ця заслуже-
на артистка вирядила дві 
свої доні — Софію та 
Олену — до „Молодого 
театру", що його ОЧОЛЮ-
вав Лесь Курбас. Молодо-
театрівці радісно зустріли 
у своїх рядах цих представ-
ннць другого покоління 
славної генерації подвиж-
ників українського теат-
рального мистецтва. 

Інтуїція Леся Курбаса 

Лена Голіцинська 
артистка українських 

театрів 

догледіла в зовнішніх та 
внутрішніх прикметах дочок Ганни Борисоглібської 
небуденний акторських хист. Режисер та чутливий 
педагог з великою увагою й посвятою старався спря-
мувати їхню іскру Божу на правильний творчий шлях. 
18-літня Лена своєю зовнішністю і лірично-мелодійним 
голосом відповідала уяві інтерпретатора трагедії Шек-
спіра „Ромео і Джульєта для ролі юної героїні. Лесь 

Курбас з великою уважливістю старався підготовити 
молоду Лену до її дебюту на українській сцені в цій 
клясичній ролі. На превеликий жаль, воєнні події 
спрямували шляхи молодих ентузіястів по непередбаче-
них напрямках. Наступи ворожих армій та часті зміни 
урядів не дали змоги „Молодому театрові" здійснити 
запляновану виставу. 

Тим часом молоденька акторка покохала українського 
дипломата Євгена Голіцинського, який запропонував їй 
руку й серце та становище дружини посла Української 
Народної Республіки в столиці ЗСА. 

Мистецький керівник „Молодого театру" віщував їй 
краше майбутнє на оновленій українській театральній 
сцені. Одначе, усвідомивши непереконливість своїх 
аргументів, Лесь Курбас у ролі весільного боярина 
привів молоду Лену до Троїцької церкви в Києві для 
вінчання з Євгеном Голіцинським. 

Три роки український дипломат з дружиною подоро-
жували по столицях Західньої Европи, переборюючи 
формалістичні ускладнення та протидію ворогів. За час 
тих митарств по столицях європейських держав Лена 
мала змогу познайомитися з кращими зразками світово-
го театрального мистецтва. У 20-их роках глядачі 
Західньої України з захопленням прислухалися до 
милозвучного співу Лени ГоліцинськоІ в театрі Йосипа 
Стадника, з подивом приглядались до П мистецьких 
креацій під режисурою Олександра Загарова. її акторсь-
кий хист високо цінив' керівник театру ім. Івана 
Тобілевича - Микола Бенцаль. А в театральному 
сезоні 1930 року харків'яни сердечно привітали дочку 
Ганни Борисоглібської на сцені театру „Березіль", у 
музичній комедії англійського композитора Суллівана 

,^Мікадо" в ролі „гейші" Юм-Юм, із-за якої князь-npec– 
толонаслідник Нанкі-Пу відрікся від імператорського 
трону вишнево-квітучої Японії. Лесь Курбас щиро вітав 
Pjia сцені свого театру. Але політична ситуація в Україні 
9930 року різко змінилася після процесу СВУ. На щастя, 
колишня дружина дипломатичного корпусу У HP актор-
ка Голіцинська встигла своєчасно повернутися в Захід-
ню Україну, де чекала на П допомогу й опіку малолітня 
сестрінка Валя Калин. 

Після короткого перебування в Харкові й успішного 

ФРАНЦУЗЬКІ ВИБОРИ І 
ЕВРОКОМУШЗМ 

Перемога політики Валсрі Жіскар д'Естена 

П 
Різні помилки, в тому і 

промова Жіскар д'Естена в 
радіотелевізії 22 березня, 
дозволяють передбачати, 
що президент у скорому 
часі заініціює низку ре-
форм, які б принаймні час-
тково задовільнішії ту час-
тину населення, яка бажає 
змін, і здобули б більше 
довір'я до реформістських 
намірів його й французь-
кого демократичного сою-
зу. Насправді Жіскар д'Ес-
тен, щоб подолати делі-
катну фазу, в якій. нахо-
диться країна, мусить прн-
йняти деякі реформістські 
пляни СОЦІАЛІСТИЧНОЇ пар-
тії, в якій переважає по-
міркована течія, і почати 
здійснювання органічної 
соціяльної політики. Роз-
слідування громадської 
думки виявило, що 63 відс. 
французів бажає зниження 
пенсійного віку до 60-ти 
років для мужчин і до 55-ти 
років для жінок; 59 відс. 
бажали б мінімального за-
безпеченого місячного при-
бутку 3,500 франків для ро-
дин з трьома дітьми; 58 
відс. — мінімального за-
безпеченого місячного при-
бутку (відомого СМІК) 
2.400 франків, а 43 відс. — 
п'ятого тижня ферій. При 
цьому варто нагадати, що 
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ діяч Мі-
шель Рекар, полемізуючи з 
комуністами, обстоював 
погляд, що мінімальна мі-
сячна платня 2.400 фран-
ків була б нестерпною для 
французької економіки, а 
відомий політичний пись-
менник Ремон Арон твер-
див, що надлишок купі-
вельної спроможності! зар-
платень прискорив би ін-
фляцію і запровадив би 
Францію на „італійський 
шлях''. В кожному разі 
вищенаведені сошяльні до-
магання французів були ці-
Лями, за які боролася лі-
виця у цих виборах. Час-
тково також Жіскар д'Ес-
тен і французький демок-
ратичннй союз виявили бу-

1 Ли тенденцію в цьому сенсі 
під час виборчої кампанії. 

Жіскар д'Естен, як єди-
ний політичний перемо-
жець цих виборів, мусити-
ме зформулювати лінії 
французької політики. Як-
що б була перемогла лі-
виця, то відкрилася б була 
важка інституційна криза, 
бо уряд1 (лівий в такому 
разі) вимагав би таких пов-
новажень, які заторкнули б 
традиційні привілеї голови 
держави. Президент pec– 
публіки є переможцем та-
кож у відношенні ДО НЄО-

: голлістів Жака Шірака, 
t котрі втратили 20 манда-
і тів порівняно з попередні-
ми виборами, зберігаючи, 
однак, таку силу, яка їм 
дозволяє достатньо обу-

- мовляти дію урядової біль-
; шости. Жіскар д'Естен є 
і врешті переможцем тому, 
І що, як писав , Діє монд", 
„утрутився був доволі ви-

і разно, щоб успіх урядової 
більшости був також його 
особистим успіхом, але до-
сить обережно так, що 
збер іг МОЖЛИВОСТІ ВІДОМО-
го відкриття" (в напрямі 
соціялістів). 

Політична поразка 
Франсуа Міттерана 

З такою ж самою очевид-
ністю великим переможе-
ним є Франсуа Міттеран. 
Він намагався поширити 
СОЦІАЛІСТИЧНУ виборчу базу 

як у напрямі центру, таж і в 
напрямі лівиці, але з обох 
сторін громадська думка не 
пішла назустріч його нама-
ганням зробити з соціялк-
тичної партії нову підйомну 
вісь французької політики. 
Комуністи різко зареагува-
ли і хотіли уникнути втра-
тити грунт на користь со-
ціялістів. І насправді кому-
ністична виборча база ще 

Еаз виявилася стабільною. 
Іе зважаючи на це, і ця пар-

тія мусить розв'язати нелег-
кі проблеми політичної ль 
нії, про що СВІДЧИТЬ ПОЛЄМІ-
ка в її середині про виборче 
„самогубство" лівиці. 

Політика Міттерана заз-
нала поразки також на по-
міркованому боці: громад-
ська думка обережно рефор. 
містська не почувалася до-
статньо заспокоєною пози-
ціями соціялістичянх ЛІДЄ-
рів і воліла жіскардівськнй 
французький демократнч-
ннй союз. Результати внбо-
рів загострили полеміку 
між різними течіями СОЦІЯ-
лістичної партії, зокрема 
між лівою течією СЕРЕС 
(Центр соціялістинних сту-
діЙ і дослідів) і поміркова-
нимн колами партії. З свого 
боку, Робер Фабр, лідер 
руху лівих радикалів, зразу 
після того, як результати 
виборів стали відомими,. 
заявив, що його група ува-
жається вільною від усяко-
го зобов'язання супроти 
„спільної програми і П 
союзників та ще наміряєть-
ся реорганізувати свою пар-
тійну групу на базі ново! 
повної незалежності!. По-
дібний намір відмічається в 
заявах деяких соціялістнч-
ннх керівників, котрі розу-
міють, яку грубу помилку, 
вагітну в наслідки, зробила 
соціялістична партія, зачіп-
ляючися, з мотивів вибор-
чого розрахунку, за міт сд-
ностн лівиці. Адже ж було 
ясним уже від 1972 року, —і 
у вересні м.р. з нагоди так 
зв. „реактуалізації спільної 
програми" поведінка кому-
ністів це. підтвердила, — що 
реформізм^.. соціял істинної 
партії є абсолютно неспо-
лучний з комуністичним 
пляном переходу до бюро-
кратичного суспільства ле-
нінського зразка. Висліди 
виборів створили стан поді-
лу Франції на чотири справ-
жні політичні угруповання: 
прожіскардівський фран-
цузький демократичний со-
юз, неоголлістський pec– 
публікаиський збір, соція-
лістинна партія й комуніс-
тична партія, та на два фік-
тнвні, бо необ'єднані, бльо-
ки: центро-правий і лівий. 

Щодо результатів голо-
сування 19 березня, треба 
ще відзначити, що високий 
відсоток голосуючих спри-
яв французькому демокра-
ТИЧНОМу СОЮЗОВІ Й НЄОҐОЛ-
лістському республікан-
ському зборові. Інформа-
ційна кампанія, яка припн-
сувала перемогу Лівому со-
юзові, зрушила до голосу-
вання громадян поміркова-
ного або консервативного 
на ставлення, котрі не були 
звичні брати участь в голо-
суванні. Голос тих, хто звн-
чайно втримувався Від го-
лосування, в багатьох вн-
падках був. рішальний 19 
березня в обранні кандн-
датів французького демо-
кратичного союзу й рсспуб-
ліканського збору. В помір-
кованому бльоці функціо-
нування системи „desiste– 
ment" (зняття слабших кан-
дидатур) в загальному було. 

(Закінчення на cm. 4-ій) 

дебюту на сцені „Березоля", Лена Голіцинська випила 
свою гірку чашу акторки мандрівного театру в Чд^тН 
Україні, поки в 1941 році львівський театр широко не 
відкрив свої двері для українських скоморохів. На сцені 
Львова талановита акторка прикрашувала своїм чарів-
ним голосом партію ліричної героїні в опереті Легара 
„Циганська любов" та ролю субретки у „Скупому 
лицарі" Мольєра. У 

Воєнні події, злигодні мандрівних театрів, тяжкі 
таборові обставини та еміграційне заробітчанство внчер-
пували фізичні сили Лени і вкінці примусили П передчасно 
розпрощатися з дорогою кожному лицедієві театраль-
ною сценою. 

Химерна доля жреців Мельпоменн! Поки вони 
лицедіють, поки вони заманюють своїх сучасників у світ 
вимріяної краси т- доти їх оплескують та славлять. Як 
же тільки перед ними закривається завіса, як тільки воші 
зійдуть з-під променів сценічних рефлекторів — у тому ж 
моменті пелена забуття викреслює їх із пам'яті глядачів, 
земляків, ба навіть друзів-акторів. 

Коло 20 років Лена Голіцинська боролася з недугами, 
забута колишніми звеличниками Л таланту та своїми 
театральними співробітниками. Єдина невідступна роз-
радннця, сестрінка Валя Калин, внучка Ганни Борнсо-
глібської, облегшувала болісні дні своїй тітці й колишній 
опікунці. 

29 березня 1978 року в Савт Оренджі холодна весняна 
земля звільнила її від болів та життєвих розчарувань. 
Хай же ця земля буде їй легкою! 
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ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ 

пригадують, що 
в середу, дня 10-го травня 1978 року 

відбудеться у великій залі 
Пластового Дому в Ню Йорку 

ДОПОВІДЬ 
І Д-ра ІВАНА НОВОСІВСЬКОГО f 

на тему 
НОВА СОВЄТСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 

НА тлі дійсносте" 
Початок о год. 6-ій аеч. -

приблизно о год. 8-ій. 
Просимо про численну участь. 

?S"WfNJt tgMeg^MH^Jg 
DMC М І С М І С МІС 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

4. І 

СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ КУПЦІВ, 
ПІДПРИЄМЦІВ І ПРОФЕСІОНАЛІСТІВ 

в Чікаго, Ілл. 
відбудуться 

в понеділок, 8 травня 1978 p., год. 7:30 веч. 
в залі Дому УНСоюзу 

при 843 N. Western Ave., CH1CAGO, 11L 
Запрошується всіх Членів взяти участь у Зборах. 

Інж. ІВАН ДЕРКАЧ, голова 

КОМІТЕТ ГРОМАДЯН та МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УЛТПА - ВІДДІЛ НЮ ЙОРК - НЮ ДЖЕРЗІ 

запрошують Членів і Громадянство на 

ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 
для вшанування 

50-річчя лікарської практики 
і громадської діяльности 

Д-ра МИРОНА ЗАРИЦЬКОГО 
яка відбудеться 

в суботу, 20 травня 1978 p., о год. 7-ій вечора 
в Українському Інституті Америки 

в Ню Йорку, Н. Й. 
В програмі: Вступне слово. Слово про Ювілята, привіти, 

-” мистецькі точки і прийняття. 
УПРАВА ВІДДІЛУ 
За КОМІТЕТ ГРОМАДЯН: 

д-р Ромян Осіячук, інж. Юрій 
Гончаренко, Юліян Реваа, д-р Іван 
Флис, Лев Рейнароанч і д-р Василь 
Верет 

Тройська Округа УНС... 
(Закінчення зі cm. 1-ої) 

Сподіється, ЩО новий сек-
рстар а Амстердамі, п. В. 
Варшона, побільшить член-
ство У НС. Округа висилає 7 
д е л е г а т і в на конвенцію 
УНС. Відбудеться перед-
конвенційна нарада. За ста-
ном 31 грудня 1977 р. окру-
га мала всіх 1,453 члени. 
Три Відділи не придбали 
ніодного члена. — Скарб-
ннк п. М. Савків подав, що 
приходів було 406.92 дол., 
розходів 40 дол., стан каси 
366.92 дол. Потім звітували 
секретарі 4-ох Відділів: Ам-
стердам, Вотервліт, Коговз 
і Трой. — В дискусії про-
мовляли пп.: Р. Маселко, В. 
Запаранюк, В. Варшона, П. 
Шевчук, І. Дурбак, Є. На-
болотний, А. Урбан, М. 
Демчар, Я. Кушнір. — Го-
лова Контр. Комісії п. А. 
Урбан поставив внесення 
уділити абсолюторію усту-
паючій управі, що прийнято 
одноголосно. — П. Є. На-
болотннй поставив BHCCCH– 
ня, щоб переобрати дотепе-
рішню управу, що прийня-
то, але з деякими змінами, 
бо не було присутніх членів 
управи. Затверджено нову 
управу в такому складі: го-
лова — п. П. Шевчук, заст. 
голови — п. Й. Білинський, 
секретарі: пп. В. Колодій і І. 
Дурбак, скарбник п. М. Сав-
ків, орг. реф. п. В. Варшона, 
імпрезові реф.: Р. Маселко і 
М. Демчар . Контрольна 
Комісія: А. Урбан, Є. На-
болотннй і Я. Кушнір. 

Головний радний п. В. 
Запаранюк з'ясував сучао 
ний стан УНС, велику пра-
цю, що її ведуть Екзекутива 
й Відділи УНС. Фінансова 
сторінка УНС добра, майно 
зоосло до понад 42 мільйо 
ни. Господарка УНСоюзу 
добра, стабільна, зате opra– 
нізацінна ділянка упадає, 
незначно зменшується член-
ство з браку нових членів. 
Всі поверхи хмарочосу 
УНС винайняті. Плянуєть-
ся велика розбудова Сою-
зівки, мотель на 100 кімнат і 
дім для старших. Достава 
„Свободи" кульгає, бо пош-
та погано працює. Цього 
року припадають три юві-
леї: 85-ліття „Свободи", 45-
ліття „Юкраїніян ВіклГ та 
25-літтЯ „Веселки", що їх 
треба спільно гідно відзна-
чити. В 1979 р. припаде 
ювілей 30-ліття поселення 
нової нашої еміграції в 
Америці . Історія україн-
ської еміграції в Америці 
нерозлучно зв'язана з УНС, 

Платне пол. огол. 

УВАГА! УВАГА! 

Платне пол. огол. 
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Мешканці Ірвінґтону, Н. Дж. 
9-го травна ц. р. відбудуться вибори до Управа Міста. 

НАШИМ, ЄДИНИМ УКРАЇНСЬКИМ КАНДИДАТОМ 
НА ПОСТ 

Г О Л О В Н О Г О Р А Д Н О Г О 
C o u n c i l m a n - a t - L a r g e 

є молодий професіоналіст 

Адвокат РОМАН ШТЬО 
а Кількість українців в Ірвінгтоні вповні заслуговує на 

те, щоби в Управі Міста мати свого представника на виборному пості, 
а Роман Пітьо, як місцевий ядвокат і мешканець міста — с в центрі проблем української 

громади, 
а Роман Пітьо доказав вже. шо вміс відстоювати інтереси вашої громади, репрезенту-

аатя П, здобувати їй приятелів серед інших еі нічник груп та прокладати дорогу нашим 
громадянам в адміністрацію міста, 

а На протязі 4-ох років, адв. Роман Пітьо призначив десять українців на відповідальні 
і престижеві п о с т в різних комітетах, урядах і комісіях, 

а В дальшому плані праці радного Літа - це розв'язка наступних проблем: Приміщен-
на емернтів а старечому домі Збереження низьких податків від реальностей, а разом 
з тям і низьких чиншів за помешкання. Поправа системи шкільництва та затруд-
нення в середній школі учнтеля-українця. Розбудова Олімпік Парку. Планування і 
реалізація перебудови міста, 

а Пам'ятаймо, що найбільше причинимося до успіху, до вибору Романа Пітя, коли в дні 
виборів, у вівторок, 9-го травня - УСІ, ЯК ОДИН, ВІДДАМО ДЛЯ НЬОГО СВІЙ 
ГОЛОС. 

В зв'язку з великими коштами передвиборчої кампанії, звертаємося цією дорогою до 
всього Українського Громадянства прийти нам з матеріальною підтримкою. Кожна. 
навіть найменша пожертва буде прийнята з вдячністю, бо дозволить Комітетові ще 

краще й успішніше розгорнути передвиборчу кампанію. 

Пожертви просимо слати на адресу: 
РІТІО E L E C T I O N C O M M I T T E E 

1347 Springfield Ave., irvington, N.J. 07111. Tel. (201) 399^067 
ЗА ВИБОРЧИЙ КОМІТЕТ: 

Василь Я нюк Юрій Прове 
Михайло Литвин Адам Горднясьянй 

Анна Дубас Борис Процюк 
Нестор Олесницьхяй Данило Гуляк 
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всі ми повинні гордитися, 
любити УНС і працювати 
для нього, бо тим самим ми 
працюємо і для себе самих! 

Обласний організатор, п. 
В. Оріховський, з'ясував 
проблеми Тройської окру-
ги, як теж і загальні проблс-
ми УНС. Треба притягати 
всіх, і давних емігрантів і 
найновіших, молодь і дітей. 
Труднощі існують у всіх 
наших установах, церквах і 
школах, не тільки в УНС. 
Доповідач навів кілька при-
кладів, що ілюструють 
добре велике значення У НС”І 
для всіх нас. Під час його 
численних поїздок він зус-
трічав: католиків, право-
славних, галичан, волння-
ків, лемків, бойків, гуцулів, 
наддніпрянців, закарпатців, 

Їусинів, але... не українців! 
рс ба вже раз стати направ-

ду наперед українцями, а 
потім усім іншим! Згадав 
про фільм „Голокаст", що 
поширює неправду про У к-
раїну, Гол. Управа УККА 
запротестувала, треба, щоб 
і наш загал протестував, бо 
це кривда для українців. У 
Бабиному Ярі німці роз-
стріляли більше українців, 
як жидів! Пригадав обов'я-
зок для делегатів придбати 
10 нових членів. Пояснив 
нову дитячу термінову rpa– 
моту для дітей до 15-го року 
життя. Запити ставили: Р. 
Маселко, М. Савків, І. Дур-
бак, М. Білинський, і ін. 
Відповідав п. В. Запаранюк. 
Ф о н д Н а г л о ї П о т р е б и 
постав з пожертв малих 
чеків, зібрано 42,000 дол. їх 
вислано на допомогу жерт-
вам землетрусу в Ю ґ о -
славії, жертвам повені в 
Пенсильвенії. Х м а р о ч о с 
УНС приносить півтора 
мільйона'річно д о х о д у . 
Конвенція буде коштувати 
понад пів мільйона дол. В 
майбутньому конвенції бу-
дуть відбуватися на Сою-
зівці, після її розбудови . 
Друкування повних прото-
колів із засідань Гол. Уряду 
У Н С домагаються всі її 
члени. Справа організато-
рів у Канаді повинна вирі-
шитися на конвенції. „Сво-
бода" має замало друкарів, 
тому нс може збільшити 
числа сторінок. . 

П. Шевчук обговорив 
плян праці в 1978 р. Треба 
здобути 100 нових членів, 
пожвавити працю у Відді-
лах, відбувати частіше exo– 
днни членів та різні імпрези. 

Вкінці подякував за nepe– 
вибір на голову Окр. Комі-
тету і запросив на перекус-
ку, що її зорганізували чле-
ни-УНС. Серед розмов з 
обома делегатами проми-
нув мило час у дружній ат-
мосфері взаємної співпраці 
та вияснювання різних 
проблем часу. 

ДОлена Рудницька 
Невидимі 
СТИГМАТИ 

Книжка у твердій темно-брон-
ЗОВІЙ ОбГОрТЦІ ІЗ ЗОЛОТИШ' 
5уквамн. 552 сторінки із фо-
тографічною' докуй "нтацісю. 

Ціна 15.00 доларів. 
S V O B O D A 

SO Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07S03 

Мешканців сгейту Ню Джери iff 
бов'туг 5ст стсйтового полатіп, 
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ОЛЕКСІЙ ВОСКОБІЙНИК... 
(Закінчення 

для її існування. На початок 
передають суму сто тисяч 
долярів (кілька років тому 
вони склали 5,000 дол.; ра-
зом 105 т и с ) . Свій крок 
вони вважають за подяку 
країні свого поселення і як 
подяку всім тим, що без-
коштовно вклали свої сили 
й час в розбудову внзначно-
го Українського Наукового 
Центру в Гарварді. Ця кня-
жа пожертва тим приємні-
ша, що допомагаючи звели-
чатн українську науку, що 
через УНІГУ виходить уже 
на світову арену, вони допо-
магають і провідному аме-
риканському університето-
ві, а цим і країні, що дала їм 
притулок. Треба сподіватн-
ся, що і другі українські 
підприємці підтримають 
остаточне забезпечення 
Українського Інституту 
Гарварду фінансовими за-
собами. 

Директор рекордового 
секретаріяту Гарварду, п. 
Голлінгсвортс, що прийняв 
гостей, представлених йому 
директором УНІГУ, проф. 
Омеляном Пріпаком, склав 
від себе і від імени прези-
дента Гарварду вислови 
признання Олексієві і Гали-
ні Воскобійник за їхню кня-
жу пожертву. Факт, що ук-
раінський підприємець ро-
зуміс потреби науки, є за-
порукою розвитку україно-
знавчнх дисциплін, якими 
Гарвард може похвалитися 

Ставши успішним під-
присмцем, п. Олексій Boc– 
кобійник з дружиною ПІД-
тримують різні громадські 
та наукові інституції, а се-
ред них УВАН у ЗСА, yxpa– 
інські церкви, ОДУМ, „Ук-
раїнські Вісті", Фундацію 
ім. І. Багряного та різні 
видавничі проекти, що діс-
талн не раз від них щедрі 
пожертви. Як підприємець і 
як колишній студент Укра-
їнського Технічно-Госпо-
дарського Інституту в 
Мюнхені , він спеціяльно 
зацікавлений тим, щоб 
УНІГУ опрацьовував та-
кож проблеми економічних 
наук в Україні, місце Укра-
їнн в міжнародних відносн-
нах та історію української 
еКОНОМІКИ. АДЖе, ВИВСДСН-
ня української великої иау-
ки на світову арену — це 

зі cm. 1-ої) 
найвищий творчий акт, 
який американці україн-
ського походження можуть 
зробити для добра своєї 
старої батьківщини. 

Оцінюючи біжучу ситуа-
цію, О. Воскобійник вва-
жає, що українська слабість 
в історичному розрізі ЯВЛЯ-
ється наслідком недостат-
ньої концентрації україн-
ських сил і засобів на роз-
внток двох найголовніших 
ділянок: української науки і 
економічної та комерційної 
діяльности, як основи для 
розвитку інших ділянок. 
Українство, щоб існувати і 
йти вперед, мусить скріп-
лювати свою теоретичну й 
економічну базу. Україн-
ська наука за кордоном му-
сила б створити цілу книгсь 
з б і р н ю наукових праць, 
ОСНОВНИХ ДОВІДНИКІВ, MOHO-
графічних творів та забез-
печитн, щоб повсякчасно 
існували кадри молодих , 
висококваліфікованих спе-
ціялістів у всіх ділянках, 
включаючи й економічні 
науки. Таке завдання вико-
нус уже на широку скалю 
Гарвардський Центр. Тому 
найважливіше завдання ук-
раїнців Америки тепер до-
кінчити велику справу — 
вивінування фінансовими 
засобами Українського 
Наукового Інституту в Гар-
варді. 

Свою, дійсно княжу по-
жертву —сто тисяч долярів 
— О. Воскобійник уважає 
найкращим вкладом капі-
талу, бо йде цей вклад на 
приготування талановитої 
молоді, що продовжувати-
ме дальший розвиток укра-
їнських позицій у світі. Не-
має сумніву — на думку 
жертводавця — що Гар-
вардський Центр україн-
ських студій під проводом 
визначних науковців-opra– 
нізаторів проф. О. Пріцака, 
проф. І. Шевченка та інших 
спеціялістів являється міс-
цем, що найкраще служить 
цьому завданню. Тому пср-
ше й основне завдання укра-
їнських професіоналістів і 
підприємців підтримати іні-
ціятнву бл. п. Володимира 
Юрковського, який запо-
чаткував декілька років то-
му клюб стотисячників на 
українську науку. 

Замість квітів на могилу 
бл . п. П л а т о н а Русинка 

даток иа Патріарший Фонд зложили: 
1. Фрянц Колодій 525.' 
2. Юрій Колодій 25.і 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

бл. п. 
МИКОЛИ БІГУНА 
БОГОСЛУЖЕННЯ і ПАНАХИДИ 

будуть відправлені 
в К Е Р Г О Н К С О Н І , Н. Й. - в церкві Преса. 

Трійці в суботу, 6-го травня 1978 p. , о г о д . 
9:30; 

в К Л І В Л Е Н Д І , О. - в церкві св. Петра і Павла 
в неділю, 7-го травня, о г о д . 12-ій; 

в В А Ш І Н Ґ Т О Н І , Д . К. - в церкві Преса. Р о д н -
нн а неділю, 7-го травна, о г о д . 11:30. 

Про молитви просить — 
Родина 

Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями і Знайомими, 
що у вівторок, 2-го травня 1978 року, упокоїлась в Бозі, 

ваша Найдорожча ДРУЖИНА і МАМА 

бл. П. 

СТЕФАНІЯ СНІГУР 
з дому КУЗЕМКО 

ПОХОРОН - у суботу, 4-го травня 1971 p., з української католицької церкви 
Богоявлення в Рочестсрі, Н. Й. 

Бл. п. Стефаяія залишала в глибокому смутку родину: 
мужа - МИХАЙЛА 
синів: 

ЕВГЕНА з дружиною ЛЕСЕЮ 
БОГДАНА з дружиною ГАЛИНОЮ 

Брата та ближчу і дальшу Родину в Україні 
ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ! 

В ст. Петерсбурзі відзначено 
Ювілеї Патріярха Йосифа І 

Ст. Петерсбург, Фла. 
(М.К.) - В неділю, 12 бе-
резня ц.р., тут у церкві Бо-
гоявлення Господнього о 
год. 10-ій рано, Благодар-
ственну Св. Літургію у на-
міренні Блаженнішего Па-
тріярха Йосифа з нагоди 86-
ліття його життя і 15-ліття 
визволення з каторги віл-
служили: о. парох С. Ада-
мяк, о. крилошанин Ю. Га-
брусевич і о. крилошанин В. 
Жолкевич. 

Після Св. Євангелії, о. 
крилошанин Ю. Габрусе-
вич виголосив проповідь, 
описуючи 18-ти літню ка-
торгу Блаженнішого Па-
тріярха на сибірському 
засланні та його подиву-
гідну і успішну працю для 
д о б р а Української Като-
лнцької Церкви у вільному 
світі. 

Д о Служби Божої співав 
мішаний хор під днригенту-
рою п. Б. Бемка. Після 
Служби Божої і перекуски, 
яку підготовили панство 
Вертипорохи на церковній 
залі, відбулися святочні 

сходини, на яких о. крнло-
шанин В. Жолкевич відчн-
тав святочну доповідь про 
важливі події з життя Д о -
стійного Ювілята. 

Після святочної частина, 
гостюючий у Ст. Пстеро-
бурзі п. М. КурилякізФілн-
дельфії коротко поінформу-
вав присутніх про Патріяр-
ший Ф о н д та д іяльність 
Товариства за Патріярхат ” 
під цю пору. ' 

ГііііііііііІІіІІіІІІПІІІііІШНіїТіШіИІНІІІШвІ 

Д-Р МИХАЙЛО Д А Н И Л Ю К 

На медичні 
Теми 

Лікарський довідник. 
Синжка у твердій темно-зсле-
іій обгортці із золотими бук-
іами роботи мнетця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

S V O B O D A 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07SOS 

Мешканців CTCATN Ню Джсріі Ю-
бов'яіуі 5fr СТСЙТОВОГП HO.TJTirj 

ІІІІІІІІПІІШШІІІІІІІІІІІІ1ШІШШШІІПШИ1 

По довгій і тяжкій недузі, помер, дня 1-го травня 1978 p., 
на 71-му році життя 
ваш Найдорожчий 

МУЖ, БРАТ, ШВАҐЕР і СТРИЙКО 

бл. п. 
ЕМІЛІЯН САЛИК 

ПАНАХИДА в четвер, 4-го травня 1978 p., о год. 
8-ІЙ веч., в похоронному заведенні П. Яремя в Ню Йорку. 

ПОХОРОН в п'ятницю, 5-го травня 1978 p., о год. 
18:30 ранку, з того ж похоронного заведеная до церква св. 
Юра, а потім на цвинтар St. Raymond у Бронксі, Н. Й. 

Просимо про молитви. 
В глибокому жалю: 

дружина - ОЛЕКСАНДРА 
брат - СТЕПАН з родиною в Америці 
Брат і Сестра в Україні 
Ближча і дальша Родина 

Ділюся сумною вісткою 
з Рідними, Приятелями і Знайомими, що 

в понеділок, 1-го травна 1978 року, 
після важкої недуги, відійшла у Вічність, 

моя Найдорожча ДРУЖИНА 

бл. п. 

ТЕКЛЯ КАФТАН 
В глибокому смутку -

ЮРІЙ - муж 
m– 

ПОХОРОН в п'ятницю, 5 травня 1978 р. з noxopoa– 
ного заведення П. Яреми, о год. 9-ій ранку, до церкви св. 
Юра в Ню Йорку, а опісля на цвинтар Оливка Гора в Брук-
лині, Н. Й. 

З глибоким жалем повідомляємо 
Родину, Приятелів і Знайомих, що 

в четвер, 27-го квітня 1978 року, по важкій недузі. 
відійшов у Вічність 
наш Найдорожчий 

МУЖ, БРАТ, ШВАҐЕР І ВУЙКО 

бл. п. 
ПЛЯТОН РУСИНКО 
член Сокола у Львові, директор Центросоюзу в Бібрці. 

ПОХОРОН відбувся у вівторок, 2-го травня 1978 p., 
з похоронного заведення Слотюк. до церкви св. Миколаа, 
а після ЗАУПОКІЙНОЇ БОГОСЛУЖБИ на цвинтар 
Мовит Кальварія. 

Горем прибиті: 
ВОЛОДИМИРА'" дружина 
ЛОНҐІН - брат 
проф. ІВАН РУДАКЕВИЧ - швагер 
еестріиок - інж. ВОЛОДИМИР 

РУДАКЕВИЧ з дружиною ДАРІСЮ 
і дітьми 

МИХАЙЛИНА - швагерка 
кузен - д-р ОСИП КРАВЧЕНЮК 

з дружиною ОКСАНОЮ і дітьми 
тіточний еестріиок - інж. ЗЕНОН 

САЛЕВИЧ з дружиною ВІРОЮ 
і дітьми 

тгточний швагер - ФРАНЦ КОЛОДІЙ 
зі сином ЮРІСМ, з дружиною 
ІРЕНОЮ і дітьми 

Ближча 1 дальша Родина в Краю 
і в Америці 

Боффало, Н. Й. 

мйвшїіваіа^віМ^ 
в ^ ^ . . і „ . - „ - - . - s А — . 1 - 11 „ , . - ЯКЕ ВІДБУДЕТЬСЯ В 

в днях 13 та 14 травня 1978 р. на Оселі УНС Братство кол. Вояків 1-ої Української Дивізії Української Національної Армії 
Головна Управа і Крайові Управи ЗСА й Канади 

2 мають шану запросити всіх Побратимів, Комбатантів- Українців та все Українське Громадянство на 

І ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ 
І 35-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ УНА 
2 
в Г і а в а в в я в в а в в а а я в я а н в я а в а я а н а н а н в н а я а а а а і а н а н в н а в а н в я в а а і 

Субота, 13-го травня : 
год. 6-та вечора -

, С О Ю З І В К А " , К е р г о н к с о н , Н . Й 
З ТАКОЮ ПРОГРАМОЮ 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ л мистецькою програмою, в якін виступлять 
п-і МАРІЯ ЯСІНСЬКА-МУРОВАНА. п ВОЛОДИМИР МОЇ А, побр. ТАРАС ЛОҐУШ 
п-ні МОТРЯ СЛУПЧИНСЬКА та КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ при Станиці Нюарк 

гол 9-та вечора - ВЕЧЕРНИЦІ. 
Неділя, 14-го травня: год. 10-та ранку - СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА 

Під час Святкувань будуть відкриті виставки видань Братства 
та „Дивізія в знімках 1943-47pp." 

івявявяаяаявивиоия'і 

” : 1 . 



СВОБОДА, ІГЯТНИЦЯ, 5-го ТРАВНЯ 1978 Ч. 100. 

В АЗІЙСЬКОМУ 
(Закінчення зі cm. 2-оі) 

р у с л о ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ, 
ворожої Совстському Со-
юзові, світові і безпеці на-
родів" (,,Новое время, ч.8 
ц. р.)-

Вже тепер, за тверджсн-
кям московської преси, в 
игтайсько-японських вза-
єминах помітні виразні 
прояви антисовстизму. Ви-
датні японські генерали 
часто відвідують Китай, їх 
запрошують на військові 
вправи. Торік то були при-
ватні відвідини, а цього 
року, твердить ,,Міжна-
родне Життя", Пекін від-
в і д у ю т ь п р е д с т а в н и к и 
японських збройних сил. В 
посиленні військових зв'яз-
ків кремлівські стратеги 
бачать намір підготувати в 
Японії умови, сприятливі 
для створення японсько-кн-
тайського союзу проти 
СССР. Тому, мовляв, і 
заговорили в урядових ко-
лах про те, що володіння 
атомовою зброєю для обо-
ронн не є порушенням KOH-
ституції", за якою японці 
відмовились від участи в 
зовнішніх війнах. 

Японські військовики 
уже говорять про викорис-
тання сил ,,самооборони" 
за межами країни. ,,Tene– 
рішні японські ,,сили само-
оборони", пише ,,М. Ж.", 
нараховують 260 тисяч во-
яків, вони мають сучасні 
літаки, ракети тактичного 
призначення, танки, під-
водні човни, есмінці й іншу 
бойову техніку". Високий 
відсоток офіцерів в цій 
армії дас можливість легко 

довести Гі чисельність до 
мільйона і більше вояків 
(,,М. Ж.", ч. 4). Відно-
еннн в азійському трикут-
нику (СССР, КНР і Японія) 
у с к л а д н и л и с ь , напруFa 
зросла. Агресивний курс 
СССР з його глобальною 
стратегією ,.визвольного" 
підкорення світу, сприяв 
зближенню між двома ін-
шими в азійському трикут-
ннку. 

Якби не розглядати за-
риси змін в ньому, що так 
непокоїть володарів мос-
ковського царства СССР, 
безсумнівно, шо для Moc– 
кви комуністичний Китай 
так само с ворогом ч. 1, як і 
для Китаю СССР. Тому 
так занепокоївся ханат ЦК 
ПСС зарисами японсько-
китайського зближення. 
Щоб перевірити бойового 
духа совстських армій, роз-
мішених на китайському 
кордоні, на Далекий Схід 
вибрався Л. Брежнєв зі 
своїм міністром військових 
справ Устіновим. їхня по-
дорож вказус на переполох 
у Кремлі у зв'язку з по-
теплінням у відносинах 
між Пекіном і Токіо. Перед 
Вашінгтоном зарисовуєть-
ся можливість великої ДИП-
ломатичної ініціятиви, в 
якій кремлівські стратеги 
почули б: досить визволь-
ної агресії! А це оживить 
надії поневолених народів. 
Хочеться вірити, що адмі-
ністрація президента Kap– 
тера не змарнує цієї на-
годи. 

ФРАНЦУЗЬКІ ВИБОРИ... 
(Закінченн 

справне. Кандидати, котрі в 
першій турі (12 березня) 
отримали менший відсоток 
голосів, регулярно ВІДІЙ-
щли, а виборці ДИСЦИПЛІНО-
шшо додержувалися вказі-
вок партій, тому кандидати 
французького демократич-
ного союзу й республікан-
ського збору могли зібрати 
всі голоси, які обрахували 
на підставі результатів пср-
шої тури. 

Цілком інакше пішли 
справи у лівому бльоці. Со-
ціалістичні виборці не голо-
сували масово за комуніо 
тнчного кандидата у випад-
ках, в яких належалося ко-
муністичному кандидатові 
протиставитися кандидато-
ві центрово-правого бльо-
гу. В цих випадках помірко 
вані соціялісти голосували 
за кандидата цснтрово-пра-
вого бльоку, тим більше, 
якщо йшлося про канднда-
та жіскардівського фран-
цузького демократичного 
союзу. Більш ДИСЦИПЛІНО-
ваними виявилися комуніс-
тичні виборці також у ви-
гіадках, у яких лівицю рсп-
резентував соціялістичний 
кандидат, особливо неприй-
нятннй для комуністичної 
партії. 

Провал мл у 
еврокомунізму 

Виборча поразка лівиці 
являє також провал евроко-
муністичного міту. Союз 
лівих партій у Франції осно-
вувався на ілюзорному пе-
реконанні, що комуністич-
на партія нібито змінилася. 
Від'кількох років СОЦІЯЛІС-
тнчнин лідер Франсуа Міт-
теран ставив ставку на ypo– 
сне оновлення комуністич-
ної партії і намагався nepe– 
конати широкі кола помір-
кованих соціялістичних і 
радикальних виборців, що 
країна могла дозволити со-
бі розкіш мати ліву урядову 
коаліцію. Розумування 
Міттерана було наївне. Він 
уважав, що еврокомунізм 
Жоржа Марше глибоко змі-
ннв стару сектарську пар-
тио Тореза й Вальдск-Ро-
ик; усунув зі статуту фран-
цузькоі компартії догму 
диктатури пролетаріяту; 
прилюдно викрив деякі ,,не-
ліберальні риси" совєтсько-
го суспільства; проголосив, 
що прагне соціялізму з „ко-
льорами ФранціГ, тому, на 
його погляд, французи мог-
ли голосувати спокійно за 
об'єднану лівицю і допрова-
днти u до перемоги без TO-
го, щоб ніщо суттєвого не 
змінилося в ліберальній 
традиції країни. 

Раніш ніж від виборців, 
заперечення ілюзій Mirre– 
рана прийшло від самого 
Марше. Від вересня м.р., 
коли, різко поставивши пн-
тання про націоналізацію 
широкого промислового 
сектора, викликав був пер-
ший злом у фронті лівих 
партій, Марше зірвав із себе 
маску з людським облич-
чям, щоб показати злісне 
обличчя евросталініста, ко-
трнй побоюється передо-

я зі cm. 2-ої) 
всім суперництва й примату 
соціяліста. З традиційною 
нахабністю він повів грубі 
атаки проти соціялістичної 
партії і Міттерана, засуджу-
ючи його як , ,клясового 
співробітника". Марше во-
лів розколоти лівий фронт, 
покарати власного союзни-
ка, принизити й може полі-
тично знищити назавжди 
Міттерана радше як бачити 
його головою уряду завтра 
й президентом Республіки 
післязавтра. Одним сло-
вом, французька компартія 
воліла спричинити безпосе-
редньо поразку лівого 
ф р о н т у СКОрІШе ЯК ЗГОДИТИ-
ся на тс, щоб, з виборчою 
перемогою і здобуттям вла-
ди, закріпилася в ньому 
соціялістична й ревізіоніст-
ська гегемонія. Передумови 
цієї гегемонії існували в 
чисельній перевазі соціяліс-
тичної партії, в її незрівнян-
но більшій культурній жва-
вості й в її здатності здобу-
ти прихильність серед СС-
редніх верств населення. 
Соціялістична партія є та-
кож европеїстична, про-
атлантійська, непротиаме-
риканська, немарксистська, 
радикально критична д о 
СССР і ворожа до „демо-
кратичного централізму". 
Співучасть в уряді з такою 
партією суперечила б ідсо-
логії, політичній практиці, 
соціяльно-економічній про-
грамі й закордонній полі-
тиці свросталіністської пар-
тії Жоржа Марше. 

Усвідомлення керівною 
групою французької соція-
лістичної партії антикому-
ністичного наставлення со-
ціялістичних виборців, яке 
виявилося під час виборів, і 
більша вага, яку в ній набу-
вають представники її по-
міркованого компонента 
(того, що походить від ста-
рої соціялістичної партії -
СФЮ), зможуть мабуть 
створити конкретні МОЖЛИ-
вості для поширення урядо-
вої більшости чого, здаєть-
ся, прагне і Валері Жіскар 
д'Естен. 

При цьому варто відзна-
чити, що в низці західньо-
европейських країн (від 
скандинавських до серед-
земноморських) виборчі ре-
зультати останніх років 
виявили зміцнення помір-
кованих і центрових полі-
тичних тенденцій, з вираз-
ним відкиненням як лівого, 
так і правого екстремізмів. 
В Голландії створився ЦЄН-
трово-правий уряд; в Ес-
панії центровий с о ю з 
Адольфо Суареза без oco– 
бливих труднощів править 
країною; в Греції лібераль-
ний демократ Караманліс 
стоїть міцно при владі, а в 
Португалії соціялістичний 
лідер Маріо Соарсс присд-
нав до уряду католицький 
соціяльно-демократичний 
центр. Єдина Італія nepe– 
живає глибоку моральну, 
політичну й економічну 
кризу, становлячи сьогодні 
найелабший компонент за-
хіднього бльоку. 

Збори Відділу УККА Центрального 
Квінсу 

Відділ УККА Централь-
ного Квінсу в Озон Парку 
відбув і 6-го квітня ц. р. 
річні — треті з черги за-
гальні збори. Збори від-
крнв голова Вас. Босак, і, 
вітаючи делегатів місцевих 
організацій, місцевого па-
роха о. крилошаннна Д. 
Мудрого, попросив його 
провести молитву. З черги 
обрано Президію Зборів — 
мгра В. Захарчука на пред-
сідника та В. Сметанюка 
на секретаря. На зборах 
було 44 особи. Наради від-
бувалнея справно і речено. 
Зі звітів Управи й дискусій 
над звітами було видно не-
звичайно корисний вплив 
заснування Відділу для по-
жвавлення всього органі-
заційного і культурного 
життя околиці. Збірка На-
ціонального Фонду побіль-
шнлася вшестеро, яка до-
сягла квоту 1,100 долярів. 
В осередку Відділу про ук-
раїнській католицькій пер-
кві в Озон Парку відбули-
ся заходами Відділу три 
дуже вдалі імпрези, а са-
ме: новорічна зустріч. Свя-
то Незалежності! й Шев-
ченківські Роковини. ІТОИ 
участі запрошених із ін-
птих теренів великого Ню 

і г іирку 1ІЄрЄДОаііІ MUt ІСЦІ.-
кмх аисамолім і громадсь-
ких діячів. 

.УСІ імпрези Відділу ВТІ-
шалися великою фреквен-
цю-ю учасників. У вислові 
признання аа пророблену 
працю Збори перевнбралм 
з малими змінами Управу 
на наступний рік. Зокрема 
привітали акламацією пе-
ревибір популярного ГОЛО-
ви Відділу, В. Босака. Го-
ловою Контрольно! комісії 
переобрано мгра О. Пнтля-
ра, а головою Товарисько-
го суду - В. Скомського. 
У внесках і побажаннях 
порушено справи збіль-
шення Народного Фонду та 
підмоги місцевій Шкоді 
Українознавства. Д о за-
крнття зборів предсідннк 
попросив переобраного го-
лову В. Восака до слова, 
котрий подякував прнсут-
нім за участь і довір'я до 
нього та обіцяв дальше 
працювати для добра гро-
мадя по змозі якнайуспіш-
ігіше. 

Ділові й речеві Збори за-
кінчено відспіванням наці-
онального гнмну „Ще не 
вмерла Україна..." 

а 
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HNIZDOVSKY 
WOODCUTS. 1944 - 1975 
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THE UKRAINE, 1917-1921: A STUDY 
IN REVOLUTION 

Edited by TARAS HUNCZAK 
with the assistance of JOHN T. von der HE1DE 

Cimbridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research institute 1977 

424 pages - hard bound. Price J15.00 
Postage and handling one dollar. New Jersey residents add !ft sales tax. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
30 Montgomery Street Jeney City, NJ. 07302 
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УВАГА! УВАГА!!! 

Новинка на книгарських полицях! 
' ВОЛОДИМИР ЯНІВ 

НІ1ІТТІІ 
4-та книга лірики 

Портрет автора - ЛЮВОСЛАВА ГУЦАЛЮКА 
В книжці ЗО ілюстрацій ГАЛИНИ МАЗЕПИ 

Сторін — 120. Ціна — 6.00 дол. (з пересилкою) 
КНИЖКА ЗУСТРІЛАСЯ З ВИСОКОЮ 

ОЦІНКОЮ КРИТИКИ! 
І' Замовляти можна в кннгарському відділі при „Свободі , 
і! пересилаючи чек або поштовий переказ: 

" S V O B O D A " BOOKSTORE 
!: 30 Montgomery Street Jersey City, N.J. 07303 ! j 
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THE USSR vs. DR. M1KHA1L STERN 
SOVIET "JUSTICE" VS. HUMAN RIGHTS 

The only tape recording of a trial smuggled out of the Soviet Union. 

4 EdlW.by.AueuST ш , ш - -
Translated from the Russian by MARCO CARYHNYK і 

267 pages - hard bound. Price J9.95 
Postage and handling one dollar. t. 

Hem Jersey residents add 54 sales tax. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
30 Montgomery Street ^^Jersey CHy, NJ. 07302ЦП 

Уп:іга: иже появилася двомовна 
збірка вибраних творів 

ВАСИЛЯ ГИМОНКНКА 

^ГРАНІТНІ ОБЕЛІСКИ'' 
в українському оригіналі та англійському переклпді 

Андрія М. Фр.-Чировського 
Книжка ілюстрована мнстеїгькими рисунками 

Мотрі ХодноЬської 
М4 сторінок. Люксусове видання, на кредовому папер 

Ціна 5.00 дол. з пересилкою. 
Мешканців стейту Ню Джерзі лобов'язус 5^, 

стейтового податку. 
Замовляти: книгарський відділ гїрн ..СВОБОДІ" 

Sff Montiponwry Stif!f it , J e r w y C i ty . Х Л . 07SOS 
Яешпішії creflry Ню Джерзі іобоі'пус 5^ стсйтоіоготіолапу 

УВАГА! УВАГА! 
Вже появилися друком два превш. -шві історичні 

документи: ,' 

„Денник Начальної Команди 
УГА" і суд над генералом 

М. Тарнавським 
r D1ARY OF THE SUFKJSSfE COMMA XD OF THT. 

UKUALNXA '̂ OALK 1AN ARMY 
Сторінок 326 тверда оправа. Ціна 10.00 дол. 
Замовляти можна в кннгарському відділі при „Свободі". 
пересилаючи чек або поштовий переказ, долучуючи 0.7v 

центів на кошти пересилки. 
1 SO Mnnttrorrmry S t r r M Jersey Ct ty . SJ. 07303 
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Рік-річно українська че-
стерська громада звели-
чус нам'ять найбільшого 
нашого пророка і генія Та-
раса Григоровича Шевчен-
ка святочними Академіями, 
зміст та форма яких чер-
гуються, залежно від об-
ставин та спроможносте, 
цьогорічні святкування 
відрізнювалися від none– 
редніх в першій мірі тим, 
що учасниками виконання 
Академії була ціла грома-
да, тобто всі її прошарки, 
а саме діти наших шкіл, 
студіююча молодь, а також 
старше громадянство. 

Шевченківська академія 
відбулася у неділю, 16-го 

І квітня ц. р. в просторій ав-
днторії Школи св. Духа 
при участи понад 170 осіб, 
але беручи до уваги вели-
ку кількість виконавців 
Академії — можна сміло 
подати загальну кількість 
присутніх на Академії на 
220 осіб. 

Академію розпочав внс-
туп мішаного хору, що під 
керівництвом Володимира 
Корчинського проспівав 
безсмертний „Заповіт" Т. 
Шевченка, музика Кошн-
ця. Цей самий хор висту-
пив рівнож у дальшій час-
тині Академії, виконуючи 
по-мистецькому і такі точ-
кн: „Отелися барвінку", 
иуз. Давидовського, „Ой 
у полі", музика Леонтоан-
ча і на закінчення, може 
найбільше вдалу і ніколи 
незабутню арію Лнсенка 
до слів Тараса Шевченка 
„Встає хмара з-за лима-
ну". 

Нещодавно створений 
жіночий ансамбль під ке-
рівннцтвом того ж дири-
геита, який рівночасно с 
культурно - освітнім рефе-
рентом місцевого Відділу 
УКІСА, проспівав гарно дві 
пісні, а саме: „Думи мої", 
слова Шевченка в опрацю-
ваині Повелячека та „Са-
док вишневий коло хати", 
слова Шевченка, 

Хоча поява мішаного хо-
ру, так своїм добором осіб 
і зовнішнім виглядом ВИК-
ликувала великий ентузі-
язм серед глядачів, то поя-
ва жіночого ансамблю в їх-
ній чудовій народній ноші 
викликала бурю оплесків, 
ще перед виконанням їх-
ніх точок. 

Відділ УККА, який cnoH– 

Честерська громада вшановує 
великого Кобзаря 

зорував Академію вирішив фортепіяиі короткі 
запросити до активної уча-
стн нашу . студіюючу мо-
лодь і дати їй можливості 
„зідентифікуватн себе". 
Промову українською мо-
вою виголосила панна Лю-
ба Лесик, докторантка Пен 
сильвенського універснте-
ту у Філядельфії, яка по-
мистецькому передала 
Шевченкове живе слово 
присутнім. Вона в короткій 
промові проаналізувала 
всю творчість Шевченка, 
вона вказала на його жн-
вучість і безсмертність ЙО-
го великих ідей, що не 
тільки поривали за собою 
Шевченкових сучасників, 
але вони, ті ідеї просвічу-
ють і сьогодні всім тим, що 
караються, але не каються 
по далеких тайгах Сибіру 
чи місць строгої ізоляції. 

Панна Люба Лесик — 
скромна, володіла пер-
фектно українською мо-
вою, повністю опанувала 
свій матеріал і його в дос-
тупній формі передала 
глядачам. 

Коротку промову по-ан-
глійському виголосила 
панна Таня Вакула, сту-
дентка середньої школи в 
околиці Честеру, яка в ду-
же короткору часі настіль-
ки опанувала літературну 
спадщину Шевченка, що 
змогла з добрим знанням 
матеріалу представити 
Шевченка і як найбільшо-
го нашого Пророка, і як 
борця за волю ПОНЄВОЛЄ-
ного нашого народу. 

Великою атракцією був 
виступ нашої молодої со-
лісткн - драматичне conpa– 
но — Параскевн П. Прас-
ко, що по-мнетецькому від-
співала „Утоптала стежеч-
к у , музика Овчареика, „У 
неділю вранці рано", урн-
вок з поеми „Наймичка та 
„Минули літа молодіГ', му-
зика ВВжанковського. Фор-
тепіяновнй акомпаьямент 
професора музики з Віл-
мінгтону Керен Геплер. 

Львину частину nporpa– 
ми Академії виконали таки 
діти цілоденної школи при 
церкві св. Духа і Школи 
Уїсрашознавства. 

Студенти місцевого му-
знчного інституту, а саме: 
Давид Комоновський, Анд-
рій Болонка, Олег та А. 
Захаріясевич відогралн на 

g ї ї H^bttfW 
УВАГА! ОРИГІНАЛЬНА УВАГА! 

МИСТЕЦЬКА НОВИНА! 
ВИШИВКИ ЗАХІДНЬОЇ 

УКРАЇНИ на ЛИСТІВКАХ 
Відбитки з оригіналів у збірці Українського 
Національного Музею у Львові (до 1939 р.) 

о Це оригінальне видання появилось у В-ві „Хвилі 
-Дністра" у Клівленді, Огайо. 

є Перша випродухувана серія складається із 16-тн карто-
чок з конвертами у коробці, під назвою „Із скарбниці 
Українського Мистецтва". 

в Продажна ціна одного комітету (16 листівок) 54.00. 
10 Це ідеальний подарок для кожного у кожний час! 
'в Замовлення просимо слати: 

DN1STER COMPANY 
BOOKS, RECORDS and UKRA1N1AN ARTS 

2399 West 11th Street 8. Kenilworth Ave.. CleveUnd, Ohio 44113 
Phone 1-216-771-2941 

або звертатись до усіх Українських Крамниць у ЗСА 
і Канаді. 

При більшім замовленні — знижка. 

т9в9т999999в9вШ9999Ш9Ф9^Ш9Щ99П9І9Ів99Ш90і 
У всіх правних справах,таких як: розводи, тестаментн, і 

І граційні справи, спадщини, випалин, справи зв'язані з і 
рухомостями, трансакція мастковнх справ кревних, які 

” живуть в Україні або в Польщі, прошу звертатися до: 
vyASYLNEZOWY 

consultant for 10U1S KONOWAL. attomty 
Години урядування тільки за домовлеяням. 

Room 803,1411 Walnut Street Philadelphia, Pa. 19102 
Telephone (215) 563-3332 
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пісні. 
Всі вони в учнями класи 
пані Лідії Грабової 

Миле враження зробили 
на глядачів виступи дітей 
школи св. Духа, які під ке-
рівннцтвом пані Грабової 
відспівали дві пісні, а са-
ме: „Тече вода is-aa 1^^)", 
народна пісня І „Наш Ота-
ман Гамалія" музика Гай-
вороиського. Крім цього ті 
самі, діти віддеклямували 
збірно „Зоря моя вечір-
няя". у внконвяні І. Гав-
пиляка. Л. Мялґи, М. Ию-
поя. К. Дявнд і Ю. Рнджик. 
ЛПУТУ деклямапДю „Тобі 
Тяпасе" слова М. Дяченко. 
вяконяли Л. Степів і if. 
Кіаюк. 

Усі дитячі точки були 
виконані вміло та я вели-
ким вклядлм ттпапі ггровіл-
иикя пігТ rnvrm пані Гпя-
плиоТ. 
Діти Школи Українознав-

ства, під керівництвом Іх-
ньої управителькн відспі-
валн рівнож дуже добре 
дві пісні, а саме: „Поклін 
Тарасові" музика Тарвав-
ського і „Весна" музика 
Залеського, прн акомпаиь-
ямтені пані ЛідЯ Грабової. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

HELP WANTED - FEMALE 

NEED DAY WORKERS 
Live ins, for good jobs, in 
good homes. Good sabry.– 
Call (201) 763-0707 
between 1 p.m. - 5 p.m. 

Tuesday - Saturday 

ПОШУКУЮ 
СТАРШУ ЖІНКУ 

яка може жити даром і харчу-
вання, за поміч в провадженні 
дому або за заплатою. Прошу 

дзвонити 3-ій пов. 
W. SCHUKOWSKY 

27 Rich Street 
irvington, N.J. 07111 

REAL ESTATE 

KERH0NKS0N, N.Y. 
By owner, 75' RANCH, blue stone front, 
7 rooms, 3 bed rooms, 2 full tied baths, 
sunken living rm, full basement 2 car 
heated garage, many more extras, near 

Soyunvka, middle 50's. 
(914)626-7758 

Open House Fri-Sat, Sun. - 1 1 to 6 p.m. 

В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ -
НА ФЛОРИДІ ' 

придбайте ділянку під хату. 
50x110 ВІД 55,000 
85 х 120 від 57,500 
100 х 110 на 2 родини 510,000 

НОВІ ХАТИ 
5 кімнаті лазннчка, гараж, 

від S25.500.. 
7 кімнат. 2 лаз., гараж на 2 акта 

від 540,500. - ^ ^ 
SUNNYLAND REALTY 

Stephen Kowalehuk - . Realtor 
855 N. Park Aw.) Apopka. Fla. 32703 

(305)^86-3060 

рггшпзгі 
REAT ESTATE О Ш Й І С Ї 
1733 Springfield Avenue 
Maplewood, N.J. 07040 

(201) 761-7500 
ПРОПОНУЄ: 

iRviNGTON - 1-РОД.МО-
дерна раича, 6 кімн., З 
спальні, додатково 2 вн-
кіичені кімн. в пивниці, га-
зове огрівання. 

І MAPLEWOOD - Tudor, 
в д. доброму стані, б кімн., ' 
Щ лазннчкн, внкін. пив-

. ииця, 2 гаражі. Ціна по-
І міркована. 
J M1LLBURN - Tudor - 1 і 
j бл. від бизнесового ЦСН- І 
І тру, 8 кімнат, 3 спальні, і 
t дуже догідно до транспор-
? та піГ 

Крім цього ці самі діти ви-
конали дні: збірні декляиа-
ції, а саме: „Наш Тарас 
Шевченко", слова Ганни 
Черінь і „До Основяненка" 
слова Шевченка. 

Академію закінчено від-
співанням національного 
гимну. 

мґр Володимир Сшч 

аввиеиенеиевиевввиеиФиеиеваИеи9 
ДО ВИНАЙМУ 

ДОВИНАЙМУ 
У приватнім домі, Jackson 

Hghts, L.L 
4 КІМНАТИ 1 ЛАЗНИЧКА 
Проситься дзвонити 6-9 веч. 

(212) 1L 7-4829 

т FARMS 8Г CO. HOMES 

COUNTRY FARM 
11 secluded acres, large 14 room, 2 family 
country home. Brook. AH utilities. Few 
minutes from Soyuzivka. Permanent or 

vacation paradise. 539,000. Terms. 
KOPP OF KERHONKSON. N.Y. 

Dial: (914) 626-7500 
іиеиеввяівиемевиеіиеиеимиеиеиеиі 

HELP WANTED 

Приймемо ПРОДАВЦІВ 
НЕРУХОМОСТЕЙ 

(Real estate personnel) на догід-
ннх умовах. Гблоситись до: 

А Е. SMAL AGENCY 
Maplewood. NJ. (201) 761-5500 

LEATHER CUTTER'S lSEWlNQ 
M A C H I N E OPERATORS 

Steady work. Full time. 
Call 589-7790 

- Between 8 a.m. a 4 p.m. 

- ^ 
rlELrvWANTED MAtf FEfJlAU 

" H I M 

ПОМІЧНИК ПЕКАРЯ 
Досвід в пекарні. Ten. між 12 
дня і 2 по пол. Питайте за: 
M1CHAEL in Kew Gardens -

(212) 849-3656 
тштшштттшшшттт^Шт 

РІЗНЕ 

В Лос Анджелес, Каліфорнія, 
потрібна лагідної вдачі, здо-

рова, середнього віку 
ЛЮДИНА 

з відповідними кваліфікаціями 
до опіки над старшого віку 
хворим. Життя на місці, або за 
доїздом. Платня за умовою. 
Прошу писати, подаючи^ 
основні кваліфікації, на адресу: 

1546 Calroir Court 
Los Angeles. Calif. 90024 
або телефонувати: 

(213) 581-2618 or (213) 556-2S40 
WMMMMiaHWWHABHHjHjvHjaMajvpjv)jT 

FUNERAL MRECTORS 

LYTWYK ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DlRECTORS^ 
л т CONDITIONED l 

Обслуга ЩІІРА t ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
вами на цвинтарі в Вавид 
Бруку і перенесенням ТЛІН-

ких Останків з різних 
Мкра,Ін світу. 

801 SpHngfled Avenue 
l H W W T O N , N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. Л О Г Р Е Б Я І І К 
Заимастьсіґ Похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
.ТЕМПЕРАТУРА 

Ф 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

vi 

"5555 

ТАРЗАН, 4 . 7944. Несподіванка 

Це чиста глупота трима-
ти варту серед ночі... 

„Пірат" Роджерс не сві-
домий того, що мої люди не 
нападають вночі... wmm. 

Вони 
духів... 

Xa!Xa! 

бояться злих 
1 


