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HATO ВИМАГАЄ ВІД 
СОВЄТСЬКОГО БЛЬОКУ 

ЯСНОГО СТАНОВИЩА 
Відень, Австрія. - Рой-

тер інформує, що евроией-
ські держави — члени 
Північно-Атлантійського 
Оборонного Союзу, у ПО-
в'язанні з .новою совєтсь-
кою пропозицією скоро-
чення військових частин в 
Центральній Европі до 
700.000 вояків по обох 
боках східньо-західнього 
кордону, вимагають від 
Варшавського Пакту ясно-
го становища, - а головно 
подання правдивого числа 
вояків, які входять до цього 
пакту і стаціонують в Цент-
ральній Европі. Досі ці 
справи були суперечними, 
бо східньоевропейські кра-
іни мабуть приховували 
правдиве число збройних 
сил, якими вони розпоряд-
жають. Московські джере-
ла твердять, що Варшавсь-
кий Пакт нараховує 805.000 
вояків, а західні військо-
ві розвідки стверджують, 
що це число є набагато 
вищим. Лондонський Ін-
ститут для стратегічних 
студій, каже, що країни 
Варшавського Пакту нара-
ховують біля одного міль-
йона вояків, враховуючи 
сюди наземні, повітряні і 
морські сили. На роз-
зброєневій конференції у 
Відні, яка триває вже понад 

п'ять років, СОВЄТИ ПОГО-
дились, базуючись на числі 
805.000; що східньоевро-
пейські держави скоротять 
свої військові частини на 
105.000 вояків, за дещо 
більше скорочення західніх 
військових контнгентів. 
Таким чином Варшавський 
Пакт, якщо тільки брати під 
увагу 905.000 вояків цього 
Пакту, перевищав би зброй-
ні сили НАТО на 150.000 
вояків в ключевих европей-
ських країнах. 

Білий Дім вже зайняв до 
цього своє становище, 
кажучи, що поки не буде 
розв'язана ця справа, то 
навряд чи можна буде 
приступити до кінцевих 
переговорів і підписання 
договору про скорочення. У 
вівторок, 13-го червня ц. p., 
представники НАТО на 
віденській конференції зус-
трінулись приватно з пред-
ставниками Варшавського 
Пакту, щоб вияснити цю й 
багато інших справ, пов'я-
заних з питанням скоро-
чення війська. Ці проб-
леми будуть також темою 
нарад конференції у черго-
вих днях, аж до часу 
повного вияснення і ПОГОД-
ження в, цій принциповій 
для Заходу справі. 

У Вашінґтоні холодно сприймають 
совєтську пропозицію про 

скорочення війська в Центральній 
Европі 

Відень, Австрія. — Аме-
риканська делегація на роз-
збросневін конференції у 
Відні висловила своє засте-
реження до ранішої COBCT– 
ської пропозиції відносно 
скорочення війська в Цент-
ральніЙ Европі, тому що 
Варшавський Пакт своїми 
заявами і поведінкою пос-
тавив пропозицію СССР 
під знак запиту. Раніше со-
вєтські представники заяв-
ліли,що обидві сторони CKO-
ротять свої військові KOH-
тнгенти до числа 700.000 
вояків і цю пропозицію бу-
ло прийнято у Вашінґтоні, 
як дуже сприємливу, тим 
більше, що Віденська кон-
ференція безуспішно ра-
дить вже від 1973 року. Бі-
лий Дім мав тільки, засте-
реження щодо числа вій-
ськових частин Варшавсь-
кого Пакту, але були добрі 
інтенції в безпосередніх пе-
реговорах цю справу вияс-
нити.Тепер, держави Bap– 

шавського Пакту, довідав-
шись про американську нас-
танову, настоюють на то-
му, щоб держави Північ-
но-Атлантійського Обо-
ронного Пакту (НАТО) 
прийняли беззастережно 
твердження совєтських пре-
дставників, що східній і 
західній бльоки мають рів-
ну кількість вояків і від цієї 
„рівности" треба починати 
скорочування. Речник Дер-
жавного департаменту Ау-
реліус Фернандез поінфор-
мував кореспондентів, що, 
практично беручи, тепер 
дещо зменшились вигляди 
на підписання договору про 
скорочення війська в Ев-
ропі, хоч спеціялісти НА-
ТО студіюють ще пропози-
цію Варшавського Пакту. 
Йдеться тільки про ВИЯС-
нення різниці 150.000 воя-
ків, з боку східнього бльо-
ку до чого не признаєть-
ся Варшавський Пакт. 

В Ню Йорку відбувся Міжкрайовий 
вишкіл зв'язкових Пласту 

Ню Йорк (С.Р.) - В днях 
10-11 червня 1978 р. відбув-
ся тут Міжкрайовий вишкіл 
для здобуття ступеня зв'яз-
кового, в якому взяли 
участь кандидати-виховни-
ки із ЗСА та Канади. Перед-
умовою прийняття на ви-
шкіл було успішне закінчен-
ня кореспонденційного кур-
су на ступінь зв'язкового. 
Вишкіл підготовив і перевів 
провід Скобиного Круга, а 
саме — провідниця Люба 
Крупа, заступник Петро 
Содоль та референт вишко-
лу Мирослав Раковський, з 
участю таких прелегентів: 
Ю. Ста росо льський — На-
чальний Пластун. Ганя 
Шиптур — крайова булавна 
юначок в Канаді, О. Кузь-
мович — редактор журналу 
„Юнак", Р. Рогожа - був-
ший голова Гол. Пл. Була-
ви і Ксеня Одсжинська -
крайова референтна юначок 
в ЗСА. Від Гол. Пл. Булави 
були ще ,— голова Любо-
мир Романків та заступник 
голови для виховних справ 
- Слава Рубель. 

На вишкіл прибули ви-
ховники з осередків: Торон-
то, Вашінгтон, Чікаго, Ню 
Гейвен, Нюарк, Ню Йорк. 
Ціллю цього вишколу було 
— підготовити пластунів і 
пластунок до відповідаль-
ної виховної праці на пос-
тах зв'язкових юнацьких 
куренів та поглибити сві-
домість відповідальности 
за рівень виховної праці з 

пластовою молоддю. 
У програму вишколу 

увійшли: доповіді, гутірки 
та дискусії світоглядового 
характеру, психологічного 
(зокрема беручи до уваги 
психологію сучасної моло-
ді), як рівнож гутірки, зв'я-
зані з виконуванням зав-
дань і обов'язків зв'язково-
го, та практичні майстерні, 
які брали під увагу різні 
ситуації, з якими зв'язковий 
може зустрінутися у ВИКО-
нуванні своїх обов'язків. 
Були також гутірки про ве-
дення пластового цсремо-
ніялу, про мірило поступу 
юнака, плямування nporpa– 
ми праці для куреня та про 
програму праці зі старшим 
юнацтвом. 

Такі міжкрайові вишко-
лн як цей на ступінь зв'язко-
вого, що є найвищим ступе-
нем виховника в Пласті, 
запевняють одностайність 
пластового вишколу у по-
одиноких краях, запевня-
ють на дальше високий рі-
вень виховання молоді у 
Пласті, а рівночасно дають 
запевнення, що Пласт в 
майбутньому зможе дати 
українській громаді повно-
вартісних громадян-інте-
лектуальних провідників, 
які займатимуть чільні та 
провідні становища в укра-
їнських громадських, про-
фесійних, спортових, ЛІТЄ-
ратурно-мистецьких, куль-
турно-освітніх та церков-
них установах. 

Картер і Десаї наголошують 
поліпшення відносин 

Прем'єр Мараджі Десаї в оточенні президента і пані 
Картер під час церемоніального привітання 

в сад і Білого Дому. 

Вашінгтон.-Закінчуючи 
свої 7-дснні відвідини ЗСА, 
індійський прем'єр Mopap– 
джі Десаї минулого четвер-
га, 15-го „червня, наголо-
шуваь факт, що протягом 
останнього року відносини 
між Індією та Америкою 
значно поліпшилися, бо 
усунено головну причину 
непорозуміння: у виборах 
населення Індії відсунуло 
від влади прем'єра Індіру 
Ґанді, яка старалася обме-
жити демократію в тій краі-
ні та своїм зближенням до 
Совстського Союзу фак-
тичнб відійшла від п6Лгги-
ки невтральности, яку Ін-
дія займала від початку 
свого існування як нсзалеж-
на держава. 

Під час прощальної цере-
монії в городі Білого До-

му президента Джіммі Kap– 
тера теж наголошував по-
ліпшення відносин між 
ЗСА та Індією, внслов-
люючи надію, що та тен-
денція продовжуватиметь-? 
ся і в наступних роках. 

Хоча уряд Індії далі не' 
хоче погодитися на інспек-
цію атомових інсталяцій на 
індійській території, які 
продукують нуклеарну ене-г 
ргію для мирних цілей, то 
уряд президента Картера 
зобов'язався продовжувати, 
постачати Індії збагачений 
уран, а'справу інспекції пля-
нус розв'язати згодом. 
Уряд ЗСА побоюється, щоб 
атомовий матеріял, замість 
для мирних цілей, не був ви-
користаний для розбудови j 
нуклеарної зброї. , 

Білий Дім оприлюднив докази про 
причетність Куби до нападу на Заір 

Вашінгтон. — Минулої 
середи, 14-го червня, Джо-
ді Повсл, пресовий секретар 
Білого Дому, передав ко-
респондентам копії звіту, 
що його Герберт Гету, ди-
ректор інформаційного від-
ділу Центральної Розвід-
чої Агенції (Сі-Ай-Бй), до-
ручив Білому Домові і в 
якому підсумовані докази, 
що Куба, не зважаючи на 
заперечення з боку Фіде-
ля Кастра, таки були при-
четна до недавньої інвазії 
катанґських партизанів на 
південну частину африкан-
ської держави Заір. 

У звіті зазначено, що по-
чинаючн з 1975-го року ку-
бннські вояки і „дорадни-
кн" вишколювали катанґ-
ськнх повстанців ;На TCpH– 
торії сусідньої Анголі, де 
при владі є марксистський 
уряд Аґостіна Нето. Сам 
Кастро признався, що в 
1975-му році його вояки 
вишколювали катанґців, 
хоча заперечує, що вишко-
лювання продовжувалося і 
в наступних роках. 

Літом 1976-го року ку-
бинські та советські дорад-' 
ники закликали президента 
Нета підтримувати наско-
ки катанґців на Шабу (ко-
лишню Катангу), півден-
ну провінцію Заіру. 

У половині 1976-го року 
кубинські та східньоніме-
цькі „дорадники" вишко-
лювали катанґських парти-
занів в ангольській провін-
ції Лунда. 

У березні 1977-го року 
відбулася перша інвазія ка-
тангців на Заір, яка три-
вала два місяці. Перед по-
чатком інвазії кубинські 
вояки супроводили парти-
занів аж до границі Анголі. 

Після цього першого на-
паду, що його заірськс вій-
сько відбило з допомогою 
деяких африканських і за-
хідньоевропейських країн, 
кубинські та східньонімець-
кі вояки і ,дюрадники" про-
довжували вишколювати 
катанґців в північносхідній 
частині Анголі, а крім того 
кубинські та ангольські воя-
ки перевезли з Луанди, сто-

лиці Анголі, до катанґсь-
ких військових баз біля міс-
та Казомбо велику кіль-
кість зброї, переважно со-
вєтського виробу. 

На початку 1978-го року 
Натаніел М'Бумбо, лідер 
катанґців, повідомив про 
свої пляни напасти знову на 
Заір у листі до уряду су-
сідньої Замбії, в якому заз-
начив, що кубинці вишко-
люють його партизанів і 
озброюють їх. 

У той самий час кубинці 
допомагали при транспор-
тації катанґців з північно-
східньої Анголі до теренів 
біля границі Замбії, через 
яку катангці переходили до 
Заіру. 

Сі-Ай-Ей у своєму звіті 
підсумовує: вплив кубин-
ців в Анголі дуже великий і 
уряд Аґостіна Нета внко-
нує доручення кубинських 
„дорадників" і військови-
ків; протягом останніх кіль-
ка років кубинці ісхідньоні-
мецькі „дорадники" виш-
колюють катанґських пар-
тизанів, а цю діяльність 
пУдтримує ангольський 
уряд і Москва; найновіший 
напад катанґців на Заір у 
травні ц. р. відбувся зі спів-
працею уряду Анголі та 
кубинських військовиків і 
„дорадників" 

ПОМЕР СВ. П. 
ПЕТРО В. БАКОВИЧ 
Ню Йорк. - Св. п. Петро 

Бакович, сотник УГА, 
інспектор Ревізійного Со-
юзу Українських Koonepa– 
тив у Львові, активний член 
багатьох товариств і opra– 
нізацій. помер тут несподі-
вано на 85-му році життя 
минулої суботи, 17ьі-го 
червня 1978 р. 

Панахида за спокій душі 
Покійного була заповідже-
на на понеділок, 19-го черв-
ня в год. 8-ій ввечорі в ПОХО-
ронному заведенні Петра 
Яреми в Ню Йорку, a noxo– 
рон у вівторок, 20-го 
червня в год. 9.30 рано з 
церкви св. Юра на українсь-
кий православний цвинтар 
в Бавнд Бруку. 

ПРЕЗИДЕНТ ІТАЛІЇ 
ЗРЕЗИҐНУВАВ ЗІ СВОГО 

СТАНОВИЩА 
Рим. Італія. — 3 кінцем 

минулого тижня пресові 
агентства інформували, що 

Зрезидент Італії Джованні 
еоне, виступаючи в чет-

вер, 15-го червня ц. p., на 
державній телевізії, nporo– 
лосив свою резиґнацію з 
посту президента держави. 
Сталося це кілька годин 
після того, як керівництво 
італійської Комуністичної 
партії, закинувши йому фі-
нансове замішання в аферу 
американської летунської 
компанії „Лакгід" і зансд-
бання плачення податків, 
дораджувало йому уступи-
ти зі становища президента 
і не допускати до започат-
кування судової процедури 
супроти нього. Очевидно, 
президент Леоне категорич-
но заперечив і відкинув ви-
сунені проти нього комуніс-
тами обвинувачення, заяв-
ляючн, що він на протязі 
останніх шістьох років, як 
президент держави, служив 
народові чесно, згідно з 
конституційними вимогами 
і моральною гідністю. Лео-
не, проти якого велася кам-
панія в пресі вже від яко-
гось часу, думав, що це 
тільки пресова кампанія 
проти нього, але коли пі-
дозріння і обвинувачення 
ВИСунуЛИ ЛІДерИ ПОЛІТИЧ-
ної партії, він змінив свою 
думку, бо продовження та-
кої кампанії могло б пош-
кодити не так йому особис-

то, як передусім ПОЛІТИЧ-
ннм лідерам, які співпра-
цювали з ним. При тому 

Леоне відмітив, що до цьо-
го висновку він прийшов 
сам і ніхто його до цього не 
намовляв, як цс твердять 
комуністи й інші ліві дрібні 
партії 

Покищо на наслідників 
Джованні Леоне висува-
ються три ПОЛІТИЧНІ ДІЯ-
чі з Християнсько-дсмок-
ратичної партії, а саме: Бе-
ніґно Заккагніні, секретар 
партії, Джуліо Андрсотті, 
теперішній прем'ср-мініс-
тер італійського уряду, і 
Амінторе Фанфані, прези-
дент сенату. Уго Ля Маль-
фа, голова Республікансь-
кої партії, також, між ін-
шим, згадується, як один з 
кандидатів на наслідннка 
Леоне. Політичні спостері-
гачі вважають Заккагніні 
найсильнішим кандидатом, 
але усі кандидати не мо-
жуть надіятися на вибір, 
якщо не одержать піддерж-
ки їхньої кандидатури від 
комуністів в парляменті. 
Раніше дуже поважним нас-
лідником Леоне вважався 
замордований червоними 
терористами колишній пре-
мЧ:р Альдо Моро, бо він 
власне мав піддержку май-
жс усіх політичних партій, 
включно з комуністами. 
Амінторе Фанфані, як пре-
зидент парляменту, вико-
нуватиме тимчасово функ-
цію президента країни. Згід-
но з конституцією, обидві 
палати парляменту мають 
до 15 днів обрати нового 
президента. 

Афганістанський режим затіснює 
зв'язки зі совєтами 

Кабуль, Афганістан. — 
Кореспонденти західньої 
преси інформують, що аф-
ганістанський режим, який 
прийшов до влади шість 
тижнів тому в наслідок кри-
вавого перевороту і замор-
дування королівської роди-
ни, членів уряду і багатьох 
тисяч цивільного насслен-
ня, розпочав конкретні за-
ходи для затіснення полі-
тичних, культурних І ЄКО-
номічних зв'язків зі Совєт-
ським Союзом, якого вони 
називають „великим північ-
ним сусідом". Поліційні 
чинники Афганістану у між-
часі переводять далі полі-
тичні чистки серед прихи-
льників усуненого уряду, ви 
кидають їх з праці і позбав-
ляють всяких соціяльних 
привілеїв, називають їх 
„контрреволюційними сле-
ментамн" тощо. „Метою 
нашої революції є цілко-
вите зірвання з минулим", 
— заявляє прем'єр-мініс-
тер теперішнього уряду 
Hyp Могаммсд Таракі, 
який виступає на радіо і 
телебаченні майже кожного 
дня, заповідаючи „справед-
ливий" розподіл землі для 
усіх прошарків населення, 
закінчення „клясової екс-
плуатаціГ і підтягнення на 
відповідний життьовий рі-
вень бідної верстви населен-
ня. Совєтського виробу 
танки, які допомогли пре-
м'єрові Таракі прийти до 
влади, зникли з головних 
вулиць столиці і розмісти-
лись на пагорбі королів-
ського палацу, який тепер 
переназваний на „Народ-
ний Дім". Таракі, який ви-
конує також функцію гсне-
рального секретаря Народ-
но-демократичної партії, 

твердить, що партія ніколи 
не називала себе комушс-
тичною чи марксистською, 
але на практиці такою її 
уважало населення Афага-
ністану від багатьох років, а 
практичні потягнення її 
проводу з наближенням до 
Москви вказують, що афга-
ністанський режим прихо-
вував назву і цілі цієї партії. 
Речник теперішнього режи-
му заявив, що нав'язаний 
тісніших зв'язків з Моск-
вою робиться з практич-
НИХ МОТИВІВ, бо CoBCTCb– 
кий Союз с сусідуючою кра-
їною з Афганістаном. 

У зв'язку з нововитворе-
ною ситуацією існують по-
боювання, зокрема в сусід-
ньому Ірані, головному по-
стачальникові нафти для 
З'єднаних Стейтів Амери-
ки, що росіяни спільно з 
афганістанцями можуть 
бльокувати морські шляхи, 
і займатися за підмовою 
СССР, підривною політич-
ною роботою в Ірані, під-
силюючи там рух проти 
теперішнього короля Шага 
Могаммсда Різа Паглсві. 
Індія, яка вважається поки-
що домінуючою силою в 
Південній Азії, побоюсть-
ся нестабільности у цьому 
районі, а може навіть вій-
ськового зміцнення Пакіс-
тану. Покищо до Афганіс-
тану прибувають все нові й 
нові советські ..техніки", 
„дорадники", військовики 
для перевишколу афганіс-
танської армії, ,,торговель-
ні місіГ тощо. Кореспон-
денти стверджують, ЩО ПО-
мимо того, що Таракі заяв-
ляс про свою невтраль-
ність, ного уряд тяготіе до 
Москви і фактично тільки з 
нею співпрацює. 

Захід дасть Заірові економічну 
допомогу 

Брюссель. - В середу, 14-
го червня, тут закінчилися 
дводенні наради представ-
ників 10-ох країн вільно-
го світу, між ними ЗСА, 
Канади, західньоевропей-
ськнх держав, як теж Япо-
нії та Ірану, на яких вирі-
шено дати 3-місячну еконо-
мічну допомогу Заірові, аф-
риканській країні, яка не-
давно потерпіла великі еко-
номічні втрати в наслідок 
інвазії катанґських парти-
занів із сусідньої Анголі. 

Західня Німеччина, Бель-
гія та Канада вже зобов'я-

залися дати Заірові допо-
моп в харчах, як теж дос-
тавити задовільну кількість 
пального і запасових час-
тин до різних машин, а 
Німеччина обіцяла ще до-
датково допомогти поліп-
шити транспортову систе-
му Заіру. ЗСА, Британія. 
Італія та Франція заявили, 
що в принципі погоджують-
ся допомогти тій африкан-
ській країні протягом при-
наймні наступних 3-ох мі-
сяців. але хочуть раніше 
одержати точніші інформа-
ціі про потреби Заіру. 

КҐБ ПЕРЕСТЕРІГАЄ 
НАСЕЛЕННЯ ЯКУТИ ПЕРЕД 

„ВОРОГОМ НАРОДУ" 
ЧОРНОВОЛОМ 

Ню Йорк. (Пресова 
Служба ЗП УГВР). - Псре-
дасмо звернення Вячеслава 
Чорновола до Генерально-
го прокурора СССР. Із 
змісту заяви видно, як, пі-
сля важких в'язниць і конц-
таборів СССР, і на засланні 
в Якутії він знаходиться 
далі під безнастанною „опі-
кою" органів КҐБ. 

Звернення Чорновола 
друкуємо в перекладі з ро-
сійської мови. 

„Генеральному прокуро-
рові СРСР 

від політичного заслан-
ця Чорновола Вячесла-
ва Максимовича(Якут-
ська АРСР, Ленінський 
район, пос. Чаппанда) 

З А Я В А 

Звертаю Вашу увагу на 
безвідповідальну діяль-
ність ленінських районних 
співробітників КГБ (Яку-
тія), які зневажають мої 
громадянські права і, між 
іншим, підривають і без 
того втрачену репутацію 
органів КҐБ. 

За вказівками і з безпо-
середньою співучастю ле-, 
нінського відділу КҐБ в селі 
Чаппанді, ще перем тим, як 
я приїхав сюди на заслання, 
ленінські районні співробіт-
ники КҐБ, прокуратура і 
міліція почали на широку 
скалю „обробляти" насе-
лення. На зібранні місцево-
го активу повідомили, що 
незабаром в селі з'явиться 
„ворог народу" (зверніть 
увагу на заховану в „глиби-
ні" сталінсько-беріївську 
термінологію), який хотів 
повалити радянську владу, 
за що дістав 7 років таборів 
і 5 років заслання (для біль-
шого застрашення, мій 
строк трішки збільшили)... 

І І 

Вячеслав Чорновії 
Місцевим жителям, під за-
грозою притягнення ДО ВІД-
повільности, наказано до 
мене не заходити, не всту-
пати зі мною у жадні роз-
мови. З людьми, які краще 
володіють російською MO-
во,ю'Г або з тими, які є на 
обліку міліції (раніше кара-
ними, порушниками cyc– 
пільного ладу, п'яницями) 
провадили індивідуальні 
розмови, в яких буде нама-
гатися використати їх (!П). 

Мені зокрема відомо про 
такі профілактичні заходи в 
Чаппанді прокурора Ленін-
ського району Вєшнікова, 
міліціонера дільниці Дор-
мідонтова і кагебіста, який 
приїздив в село з Лснінсько-
го району (прізвище уточ-
нюю). 

Налякані якути першого 
дня навіть не відповідали на 
мої поздоровлення, або на 
запити побутового харак-
теру, сторонили від мене як 
від хворого на чуму. Згодом 
набрали трохи відваги і з 

(Закінчення на cm. 3-ій) 

?5 Известия" лають В. Лупаня і 
Е. Масціоччі 

Москва. — Совстська га-
зета „Известия" надруку-
вала у числі з 7-го червня ц. 
р. довшу інформативну 
статтю свого київського 
кореспондента А. Доленка 
про сільськогосподарську 
виставку З'єднаних Стейтів 
Америки в Совстському 
Союзі, яка проходить там 
під кличем „Сільське гос-
подарство ЗСА". Доленка 
не так цікавить сама вис-
тавка, яка проходила в Кис-
ві від половини квітня до 23-
го травня ц. p., як люди які 
цю виставку обслуговува-
ли, а зокрема два гіди (ін-
форматори) Володимир 
Лупань і Ентоні Масціоч-
чі, проти яких виступила 
одностайно совстська про-
пагандивна машина, а міні-
стерство закордонних 
справ зажадало їхнього від-
кликання до ЗСА. Стаття в 
„Извсстиях" розпочинаєть-
ся цитатами численних лис-
тів нібито від відвідувачів 
виставки, які, побіч крити-
ки про саму виставку, вису-
нули ряд обвинувачень про-
ти двох названих гідів, які, 
на їхню думку, поводили 
себе дуже „провокативно", 
намагаючись ображати со-
встських відвідувачів та 
знеславити політичний й 
соціяльний лад в СССР. 
Один з авторів такого лис-
та, Олександер Іванович 
Маменчук, пише, що „ор-
ганізатори виставки, як виг-
лядає, не прив'язували ве-
ликої уваги до розміщення 
експонатів і розглядають 
їх, як щось другорядне; во-
нн намагалися використати 
виставку для наклепів на 
совєтську державну систе-
му і для антисовєтської про-
паганди". Автор, як і його 
попередники, називає поі-
менно В. Лупаня і Е. Mac– 
ціоччі, і дуже обурюється, 
що вони говорили про ВІД-
сутність прав людини в 
СССР і про брак засадни-
чих демократичних свобід, 
якими користуються ЛЮДИ 
на Заході. 

У заключенні київський 
кореспондент „Известий" 
намагається представити 
обох гідів ледь не фашис-

тами і заглиблюється у їхні 
автобіографії, кажучи, що 
батько В. Лупаня втік в 1944 
р. разом з фашистами на 
Захід та що його син Воло-
димир одружений з Ольгою 
Добуш, яка також є гідом 
сільськогосподарської вис-
тавки ЗСА і активно допо-
магас чоловікові у його „су-
мнівній" праці. Щоб знай-
ти причину такої „сумнів-
ноГ праці молодих інфор-
маторів, советські npona– 
гандисти вдаються до відо-
мих прийомів і кажуть, що 
батько „Володі" цс май-
же магнат, бо він в часі 
війни вдержував зі своїм 
братом Осипом склеп в 
Самборі, а Григорій Васи-
льович Добуш служив ПОЛІ-
цистом в часі фашистської 
окупації Західньої Украї-
ни, а потім виїхав до Німеч-
чини і ЗСА. Батьків Mac– 
ціоччі советські пропаган-
дисти не могли вбрати в 
поліційну форму, бож він 
народився і виріс в Бостоні, 
але вони йому причепили 
співпрацю з федеральним 
управлінням для закордон-
них зв'язків, щоб тільки не 
зарахувати його в катеґо-
рію пересічних американ-
ців. „Сам факт, що Лупань, 
син людини, яка втікла з 
батьківщини з фашистами, і 
тепер пропагує чужі нам 
ідеї, не викликає здивуван-
ня", - пише А. Доленко в 
,,Извсстиях". Він тільки 
дивується, чому організа-
торам виставки потрібний 
був цей „наклепник". 

Дальше у статті Долен-
ка вже йдуть ,.поученія" про 
те, що ЗСА не повинні ви-
користовувати культурної 
виміни для пропаіандив-
них цілей, які підривають 
довір'я між народами; що 
Совстський Союз систсма-
тично проводить ленінську 
мирну політику і робить всі 
заходи для покращання від-
носин між народами і т. д. і 
т. п. В кінці статті двома 
рядочками сказано, що мі-
ністерство закордонних 
справ СССР зажадало від-
кликання обох гідів і за-
протестувало проти їхньої 
поведінки. 
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Для самозбереження 
Недавно речники Департаменту оборони повідомили, 

шо Пентагон розпочне широкозакросну кампанію, яка 
має на меті переконати членів обох Палат Конгресу під-
трнмати пропозицію відносно розбудови нової „nepe– 
сувної" ракети (,,Ем-Екс"), яка мала б заступити доте-
перішню головну американську стратегічну ракету ,,Mi– 
нетмен". 

Хоча деякі законодавці з різних причин вже заявилися 
проти розбудови тісі нової ракети, треба ствердити, що 
,,Ем-Екс" таки конечно потрібна для запевнення безпеки 
ЗСА та цілого вільного світу. 

Очевидно, шо було б краще, якшо б ЗСА не потребу-
вали видавати великі суми грошей на нову зброю, а мог-
ли призначувати їх на щоденні потреби свого насе-
лення. Однак, з уваги на те, що Совєтський Союз, хоча 
переговорює з Америкою щодо нового договору від-
носно обмеження стратегічної атомової зброї (САЛТ 11), 
але в той самий час продовжує продукувати все НОВУ І 
більш деструктивну офензивну зброю, то ЗСА змушені 
реагувати, щоб не послабла власна оборонна enpo– 
можність, як і така ж спроможність цілого вільного 
світу. 

Згідно з твердженням Департаменту оборони, COBCT– 
ськни Союз до середини 1980-их років матиме вже так 
удосконалені міжконтинентальні ракети, що зможе 
попадати в майже усі „нерухомі" американські ра-
кетн, головним чином у ,,Мінетмени". Тому конечно 
треба розбудувати систему ,,пересувних" ракет „Ем-
Екс", які можна б вистрілювати з будь-якого пункту w 
підземному тунелі, завдовжки 10-12 миль. Таким чином, 
Америка мала б змогу перевести відплатну акцію, якщо 
Совєтськнй Союз розпочав би війну проти цієї країни, 
особливо коли б Москва заатакувала американську 
територію міжконтинентальними ракетами. Ракети 
,,Ем-Екс" були б не тільки „пересувними", але теж 
-точнішими та з більшою винищувальною спромож-
ністю, ніж будь-які дотеперішні американські ракети. 

Розбудова нової ,,пересувної" ракети конечна тепер і 
тому, шо президент Джіммі Картер, проти порад 
високих старшин американських збройних сил і багатьох 
членів самого уряду, вирішив припинити розбудову 
бомбовика ,,Б-1" і відкликав продукцію невтронної 
бомби, а цей літак і бомба значно скріпили б військову 
силу ЗСА. 

1 У світі навряд чи є яка умна людина, яка пові-
рила б совєтській пропаганді відносно американського 
,,імперіялізму", чи „мілітаризму". Але в обличчі 
постійно збільшуваної розбудови совєтської воєнної 
машини й арсеналу Америка не може і не сміє не робити 
всіх можливих заходів для власної оборони перед 
совєтською загрозою. Йдеться бо про нішо інше, як 
тільки власне самозбереження. 

Шпигуноманія в СССР 
Широкого розголосу у світі набрала наново започат-

кована в Совєтському Союзі шпигуноманія, звернена 
тим разом проти американських громадян у відплату за 
ув'язнення американськими поліційними чинниками двох 
совєтських шпигунів, ло речі, урядовців Організації 
Об'єднаних Націй, які піл теперішню пору перебува-
ють у федеральній в'язниці у стейті Ню Джерзі, чекаючи 
на суд. Доказом того, шо шпигуноманія в СССР набирає 
на силі, можуть послужити два брутальні випадки 
совєтських пропагандистів і Агентів КГБ. У першому 
випадку вони гостро виступили на сторінках газети 
,,Известия" проти вінеконсула Марти Петерсон, яка, 
бувши економічним дорадником американської амбасади 
в Москві в 1975-76 роках, була відкликана до ЗСА на 
бажання советського уряду, бо вона, мовляв, займалася 
шпигунством; у другому - агенти КҐБ брутально серед 
білого дня і на очах перехожої публіки витягнули силою з 
автомобіля американського бнзнесмена Франціса Джей 
Крофорда, репрезентанта великої кампанії сільськс-
господарських машин ,,,інтернешснел Гарвестер",заки-
нувши Йому заборонену торгівлю валютою, за яку в 
СССР максимально карають 10-ма роками в'язниці і 
5-ма роками заслання. 

Не допомогли, очевидно, гострі протести речників 
амбасади З'єднаних Стейтів Америки і нареченої Kpo– 
форда Вірджінії Олбріш. Як твердить кореспондент ,,Ню 
Йорк Таймсу" в Совєтському Союзі Дейвід К. Шігуїер, 
срвєтська преса, на всі лади коментуючи виступи 
президента Джіммі Картера і його політичного дорадни-
кав справах крайової безпеки проф. Збігнєва Бжезіньско-
гр, які сильно критикують Москву за її вмішування у 
справи Африки, систематичне збільшення військової 
сили, за порушення прав людини й інші аспекти 
советського поступовання, зумисно створює шпигунську 
гістерію. Ці й інші справи, до яких треба зарахувати 
арешт совєтських шпигунів в ЗСА, за яких сильно 
заступається совєтська пропаганда і міністерство закор-
діонних справ, створюють пригожу атмосферу для 
зростання полініяного терору і відплатних акцій органів 
КГБ проти американських громадян. Мало того, 
найвищі совєтські офіційні чинники, включно з міністром 
закордонних справ СССР Андреєм Громиком, вже 
раніше заповіли проведення відплатних акцій проти 
американських громадян н СССР, мовляв, у відплату за 
американські арешти громадян Совєтського Союзу. В 
Державному департаменті ЗСА існує навіть припущення, 
шо саме Політбюро дало дозвіл органам КГБ арешту-
вата американця, який не має пашпорту дипломатичної 
недоторканосте, щоб влаштувати проти нього процес, 
подібний до процесу совєтських шпигунів в Ню Джерзі, 
бо, як заявив Громико, „двох можуть грати цю саму 
гру". 

Трудно передбачити, чим закінчиться ця совєтська 

Олександер Татомир 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ОБРАЗКАХ 
Філадельфія.'- Недав- Дорогий Пане Струк: 

но українська преса поміс- д-р Ришард Ганусей поін-
тила вичерпний звіт про формував Відділ Суспіль-
завдання та діяльність Ук- них Студій про Вашу гото-
раїнської Інформаційної 
Служби.під головуванням 
дир. Івана Струка. Ця дуже 
потрібна та корисна інфор-
мація вже понад двадцять 
років скромно та без розго-
лосу стежить за українікою 
в американських та інших 
публікаціях і справляє 
фальшиві інформації про 
Україну. Цікавиться шкіль-
ними підручниками нижчих 
і середніх шкіл, періодика-
ми для молоді, альмана-
хамн та енциклопедіями, а 
останньо головну увагу зо-
середила на атласах і гло-
бусах з внрізненням мап 
Східньої Европн, а зокрема 
України. ; 

В часі своєї довголіт-
ньої праці УІС мала деякі 
невдачі, але багато осягів. 
Найбільшим успіхом було 
те, що Державний Депар-
тамент в офіційній публь 
кації ,, Статут оф ди 
Вордс Нейшенс" змінив 
своє традиційне становище 
і заявив, що Україна та 
Білорусь є членами ОН І 
республіками Совєтського 
Союзу, а не тільки його 
частинами. 

Щоб зацікавити нашу 
молодь і чужинців славним 
минулим України й таким 
чином протидіяти ворожій 
пропаганді, УІС виготови-
ла „Історію України в об-
разках", що складається з 
двох монтажів на лентах в 
українській та англійській 
мовах, і з 80 кольорових 
прозірок, ЩО ЇХ ВИСВІТЛЮ-
ється на екрані. Цей істо-
ричний монтаж знайшов 
високу оцінку і ним заціка-
вилися не тільки українські 
педагогичні круги, але й 
чужинецькі інституції, як 
ось: канадські державні 
школи та американські уні-
верентетські бібліотеки. 

У цьому ропі УІС до-
билася нового значного ус-
піху. По перших дворічних 
стараннях, при активній 
допомозі суперінтендента 
Ради Публічної Інформації 
українця д-ра Ришарда Га-
нусея, одержала' дозвіл на 
гіисвітлювання, ,lcrbpiiyK–. 
раїни в образках" по аме-
риканських школах Філя-
дельфії. Подаємо українсь-
кий переклад листа дирек-
тора Едукаційної Ради 
Шкільного Дистрикту Фі-
лядельфії п. Джорджа 
Френча: 

вість демонструвати лекції 
історії України для kepia– 
ників, учителів і студентів 
суспільних студій. З ПЄВНІС-
тю така репрезентація має 
значення як частина про-
грами наших етнічних сту-
дій. Прошу свобідно кон-
тактуватися з керівника̂  
ми суспільних студій серед-
ніх шкіл. Коли буде ПОТ-
рібно моя дальша допомо-
га, прошу без вагання кон-
так-туаатися, 3JLjMBfiK5; 
Джордж Френч, директор. 

. Монтаж „Історії Укра-
їни,,," повинні замовити й 
першу чергу всі наші ви-
ховні інституції та, корис-
таючи з . успішного пре-
цеденту в Філадельфії,, до-
битися у СВОЇХ' шкільних 
дистрнктах дозволу демон-
струвати цей монтаж які 
всіх американських шко-
лах. Це дуже ефективна 
зброя в боротьбі з воро-
жою пропагандою, а ос-
танньо з брехливими нак-
лепами на українців у філь-
мовій продукції ,,Голо-
кост". 

Для більш успішної fipo– 
тидігворожим затіям УІС 
приготовляє справлене Й 
доповнене в тексті та в 
прозірках третє видання 
„Історії України в образ-
ках", що вкоротці буде го-
тове до вжитку українсь-
кого громадянства. 

УІС НЄ ДИСПОНУЄ ВІДПО-
відними фондами на це, 
дуже потрібне, цінне та 
коштовне видання. Тимто 
прохає свідомих громадян, 
зокрема наші 'фінансові ус-
танови, негайно поспішити 
з матеріяльною допомо-
гою УІС, а всі наші ви-
ховні інституції та. органі-
зації замовити для власно-
го вжитку та інформації 
американців третє видання 
„Історії України в образ-
ках. 

Писати на адресу: 
Ukrainian information 
Service, inc., 1410 W. 
Lindlev Ave., -, 
Philadelphia, Pa. 19141. 
Пам'ятаймо, то вели-

кий та грізний час вимагає 
великих зусиль та жертв. 
Борці за волю України на 
рідних землях жертвують 
без вагання все, в потребі і 
своє життя. Спішімо їм із 
належною та всебічною до-
помогою! 

ЗСА представили Пекінові умови 
відносно Тайвану-- -—--

Вашінгтон. - 3 достовір-
них джерел інформують,, 
що уряд президента Джіммі 
Картера недавно передав 
комуністичному Китаєві 
умови, на яких Вашінгтон 
погодився б̂ нав'язати пов-
ні дипломатичні зв'язки з 
Пекіном, і в той самий час 
зірвати ці зв'язки з Hauio– 
налістичним Китаєм на 
Тайвані 

ставив три вимоги: після 
зі рвання дипломатичних 
зв'язків з Тайваном і вста-
новлення їх з Пекіном, ЗСА 
мали б повне право давати 
Тайванові економічну і на-
віть військову допомогу; 
після закриття американсь-
коі амбасади в Тайпеї, Ва-
шінгтон матиме право не-
гайно. відкрити там торго-
вельне бюро; уряд комуніс-
тичного Китаю w дасть за-

Хоча Білий Дім покищо певнення, що не робитиме 
не оігоилкйнив цих умов, заходів; щоб силою при-
то із згаданих джерел пові- лучйти Тайван до червоно-
домили,щоурядЗСАпред- го Китаю 

Володимир Макар -

ЧИ НЕ ПОРА 
І НА СРКАЛЬЩИНУ? 

і До справи регіональних об'єднань) 
. Одним з відтинків по- тичної партії на українсь-

.селекшєю жертв комуно-московські імперіялісти можуть 
:наставити проти себе світ американського бизнесу з 
: поганими для них наслідками.Може наступити така ситу 
аш'я,шо американці,зміркувавши справу,відмовляться не 
тільки від надання упривілійованого становища в 

: торговельних справах для Совєтського Союзу, але й від 
самої торгівлі, навіть за великі гроші. Вони собі можуть 

.на такий люксус позволити, чого не можна сказати про 

.комуно-російську імперію, яка випродукувавши дешо 
-.більше ракет, хоче стати партнером ЗСА і „грати цю 
"саму гру". Не ті тепер часи настали: у світі наступило 

протверезіння і західні партнери шукають до гри грачів з 
чистими руками. 

стійного фронту боротьби 
українського, народу за 
повне визволення з-під 
московсько-большевнць-
кого ярма та за утверд-
ження й закріплення своєї 
самобутности є. широко 
розгорнута праця т. зв. 
регіональних зустрічей або 
земляцьких об'єднань ук-
раїяців, розсіяних у віль-
ному світі. З принагідних 
зустрічей та з'їздів різних 
односельчан і земляків 
на скитанні виріс поваж-
ний рух, шо має на ме-
ті вже не тільки нав'я-
зування, плекання й закріп-
лювання дружніх зв'язків 
ближчих і дальших ,,po– 
димців", але Й утривален-
НЯ у ф о р м і ВеЛИКИХ КНИГ" 
альманахів якнайповнішо-
го образу тієї чи іншої 
частини української землі Й 
народу, шо їх сьогодні так 
жорстоко гнобить і змагає 
до повного їх знищення 
московський загарбник. З 
того погляду.- ,,земляць-
кий рух" набув бажаного й 
необхідного характеру на-
уково-дослідчої і націо-
нально-культурної та полі-
тичної діяльностн, тобто 
став одним з важливих 
виявів змагу української 
еміграції з відвічним воро-
гом України. ' 

Як відомо, вже від 1960-
нх років починаючи, відбу-
ваються щорічні наради ре-
гіональних комітетів. Про 
нараду представників peri– 
ональних комітетів, що 
відбулася в Ню Йорку в 
грудні 1974 рі, цитуємо за 
пресою: : 

„...Конференцію від-
крив голова Комісії Perio– 
нальних Дослідів при НТШ 
проф. д-р В. Лев, секре-
тарював ред. І. Дурбак. 
Представники окремих то-
вариств подали ” звіти,. з 
діяльностн і обговорили 
обшнрно видавничі плянн. 
.У дискусії вказано на зло-
вмисні і часто неймовірні 
перекручування, які можна 
знайти в сучасних perio– 
нальних збірниках про села 
і міста України. В тих 
збірниках тенденційно за-
тирається національне об-
личчя наших сіл і міст та 
багато пишеться про часто 
вигадане комуністичне під-
пілля на наших землях. 
Дискутанти вказали, шо 
завданням еміграційних ре-
гіональннх збірників є 
спростовувати ці перекру-

-кнх'- землях.. JCHWL більї 
обов'язок українців у віль- -
йому світі подбати,щоб 
про всі наші землі, міста і 
села появилися науково оп-
рацьовані, під фірмою 
НТШ, регіональні збірни-
ки. 

До зацитованої вище 
пресової нотатки додаємо 
ще такі зібрані інформації: 
л Ініціятором українсько-
То регіонального вндавнн-
чого руху на wft̂ plttnî oyB– 
проф. д-р В. Кубійович, 
який для своїх географіч-
них праць і карт збирав 
потрібні матеріяли з різних 
земель, здебільша шляхом 
висилання запнтників. Він 
спеціял ьно займався Л ем-
ківщиною, бо вважав, шо в 
наслідок масового виселен-
ня з неї. українців після 
Другої світової війни треба 
зберегти для історії всі дані 
про цю найдалі на захід 
висунену частину українсь-
кої' землі. Його слідами 
пішли й мешканці інших 
наших земель.' Розпочалн-
ся різні регіональні з'їзди й 
зустрічі з винесенням по-
станов видавати регіональ-
ні збірники про наші міс-
та, повіти, області та зем-
лі. Насамперед появився 
збірник „Наш Львів" на-
кладом в-ва .̂ Червона Ка-
лина" в Ню Йорку, потім 
другий збірник, „Львів" 
коштами в-ва „Київ". За-
ходами різних регіональ-
них комітетів дотепер по-
явилися такі регіональні 
збірники; „Перемишль -
західній бастіон України" 
(1961 p.), „Буковина", два 
томи про Тернопільщину 
п. н. „Шляхами Золотого 
„Поділля", „Збаражчина" 
Теребовельська Земля",-
„Над Прутом у Лузі" (про 
Коломийшину), „Угнівщи-
на", „Бережанська Зем-
ля", „Винники-Звенигород 
-Унів", „Дрогобиччина — 
земля Івана Франка", 
,,Чортківська Округа" (по-
віти Чортків, Копичинці, 
Борщів і Залішики), „Бу-
тччина", „Альмайах Ста-
ниславівської̂  Землї'Т.."Інші. 
регіональні комітети при-
готовляють регіональні 
збірники про Стрийщину, 
Мостищину, Підгаєччину, 
Зборівщнну, Яворівщину, 
Чесанівшнну, Комарнян -
шину і ін. Дальші томи (до 
вже виданих) приготовля-
ють: Тернопільщина, Бере-
жанщина, Збаражчина та 

чені і невірні інформації та "інші. Крім, цього, деякі 
-зберегти об'єктивну прав- діячі видали самГсвої-cno– 

мннч про рідні МІСЦЄВОС-
ті чи повіти: це книжка 
про - Тгісьменицю, Гли-
няни, Брідшину, Нове Село 
(коло Чесанова), Любачів-
щину, П'утяниці (пов. Ро-

видала „Історію гатин), Черче, південну 
сіл УРСР" у 26 Бібреччину ( „Там наша 

ду про наші міста і села". 
Тут не від речі буде 

відмітити, шо якраз у від-
повідь на регіональний ви-
давничий рух на еміграції, 
Академія Наук УРСР у 
Києві 
міст і 
томах, яка являє собою молодість цвіла), Судову 
тотальну фальсифікацію Вишню і Мостиська і ін. 
нашої історії, брехню й пе- Загально, кажучи, досі 
рекручування та цілковите появилося біля 30 perio– 
промовчування цілого на- нальних збірників і книжок 
шого релігійного, гультур- та. приготовляється біля 
ного, політичного, громад- 20. Отже, вже можна го-
ського й господарсько-ко- ворити про цілу регіональ-
оперативного життя. Це ну бібліотеку! 
толовно,,історія"-ком-уніс- ..Деякі регіональні комі-

Роман С. Голіят 

ПОЛЯКИ ПРО ГАЙДАМАКІВ 
Владислав А. Серчйк у иіа Іваи Сірко згірдгаюо 

своїй 464-сторінковій 
книжці „Гайдамаки" (Лі-
тературне В-во, Краків, 
1978) дає історичний nepe– 

^-nWe^KpalHi , Поль^ ?^ю^І^^еІ!:і^!ТГ' 
"З йМбсІювщині ХУІІГ ̂ им шайтаном, братом і 

В 1667 р. Поль- товаришем проклятого 
чорта, секретаря 

відповідав на пропозицію 
Могаммета ІУ в справі 
свого евентуального підпо- -
рядкувания півмісяцеві 

іш 
сторіччя 
ша й Росія підписали в 
Айдрусеві договір, який 
мав зобов'язувати на про-
тязі тринадцять і півроку. 
Обі держави - стверджує 
автор - доконали в ньо-
му формального поділу 
України, розподілюючи П 
вздовж Дніпра на дві час-
тинн. В договорі гаранто-
вано свободу православно-
го віровизнання на Право-
бережжі й католицького на 
Лівобережжі, устійнено 
справу виміни полонених, 
посольств, торгівлі І ПОДІ6-
НЄ.. ; 

Автор коротко зупиня-
ється над історичними по-
статтями України. Він 
твердить, шо трагедією 
України було те, що реалі-
зація плянів державної са-
мостійности мусіла, почи-
натися від акту державно-
го підпорядкування. В той 
час, як Петро Дорошенко 
пертрактував з турками, 
отаман Запорізького ко-

” - "” : - - СУ^ 

самого 
люципера' 

1672-го року на Право-
бережну, Україну ; рушила 
велика турецько-татарсьжШ; 
виправа, яка зайняла каме-
нецьку ^вердиню і 'spyttHy– 
вала „окраїни Річ Пополи-
трї". Польща мусіла noro– 
дитися на ганебний договір 
в Бучачі, на підставі якого 
віддала Туреччині поділь-
ське воєвідство і південна 
частина київського зна-
йшлася під владою 
рошенка. 

Заінтересовані сторони 
в розв'язуванні українськоГ" 
справи не доцінювали ще 
одного партнера, який час 
від часу в болючий спосіб 
давав знати про своє існу-
вання. А ним було Запо-
ріжжя. 

Дальше чйтаемО, що 
„виправа Карла ХІІ на 
Україну покривала лляна 
гетьмана. Він чейже пляну-
вав спокійно не ангажува-

-тйся у війні, очікувати ре-
зультату змагань Карла з 
Петром, сидячи в Батури-
ні, своїй столиці на Ліво-
бережжі." 

Іван Мазепа про свої 
плянн відносно Москви ІН-
фбрмував довірочному ге- . 
неральндмУписареві Пили-
пові Орликові. Він, під 
присягою, заявив Орлико-
ві: „Не могло то, що я 

гво ПОДОЛЯІІ гой УВАН тобою; але присятіІ; 

тети видають свої nepio– 
дичні журнали, як: ,,Літо-
пис Бойківщини", „Квітучі 
береги" (Стрийщина), 
,,Гуцулія", ,,Снятин", 
„Голос Підгаєчан", „Ста-
ніславівський голос",' 
„Бюлетень Тернопільщи-
ни", ,,Літопис Волині" 
(видає Інститут^ Дослідів 
Волині в Канаді)?Товарис-' скажу тобі, затаїтися ї д й й 

-- тобою; але я. присягаю 
г видавати cuiil peri– Всевишньому Богові, пю 

ональний збірник „Поділ- н е ^ ” с в о ї х користей, ^е 
дд" г для вищих становищ ,т 

На жаль, не у всіх peri– 
нальних збірниках подано 
історію наших визвольних 
змагань.від 1917 р. аж до 
наших часів, головно тому, 
що автори статтей „не 
хотіли наражувати зали-
шеких на рідних землях 
членів родин", наших пат-
ріотів і героїв, або „не 
мали під рукою'' матерія-
лів про УПА.; Треба на-
шятисягщО"В.майбуіньо- шоби не^запйт^ли^ійіївЦи. 

"МУ”ПЯ"ппаважлйва стопін. "ШВеДІЙ, аш такрЖ ВЩ МОС-

гонорів, не В ЦІЛІ ЗІ 
чення, лише для нас усіх: 
для жінок і дітей ваших, 
для спільного добра моєї 
матері Батьківщини, бідної . 
України, цілого Запорізь-
кого Війська і малоросій-
ського люду, як рівнож в 
намірі збільшення і поши-
рення прав і. військових 
вольностей, хочу, так зро-
бити при Божій допомозі, 

му ця преважлива сторін 
ка історичного життя-бут-
тя українського народу бу-
ла вповні висвітлена. 

Як' бачимо, в цілому 
повитому тексті немає 
взагалі згадки про Сокаль-
щину і Белжчмну,чи-вза-
галі „Надбужанщину". 

кви!" (crop. 46). Мазепа за-
жадав відтак від Орлика 
складення присяги на вір-
ність, і це Орлик вчинив.. 

8-го липня 1709 р. Петро 
І розбив під Полтавою 
війська Карла ХІІ і Ма-
зепи. На приказ Меншіксн 

Мимоволі приходить на ва спалено Батурин, а б-г^ 
думку слова з відозви „Го- листопада в Глухові, в прк-
повної Руської Ради" в сутності царя, вибрано.но-

вого гетьмана: стародубсь-
кого полковника Івана Ско-
ропадського. Мазепу ypo– 
чисто ви клято з npasoc– 
лавної Церкви, а вістку про 
це оповіщено по цілій Ук-
раїні. Мазепа помер в Бея-
дерах 1709-р, -^if 

Пилип Орлик не мав aaf 
міру резигнувати зі своїх 
плянів утворення самостій-
ноі держави. Він сильно 
переживав підданство за-
порожиів Росії, але paxy– 
вав на їх звільнення. 23-го 
квітня 1734 р. з' Туреччиг 
ни Орлик видав маніфест, 
(Закінчення на cm. 4-ій). 

1848 році. „Судило нам ся 
послідніми бути..." (тобто 
українцям серед решти сло-
в'ян). Ці' гіркі слова сто-
суються нині і до Сокаль-
шини, цілої Сокальської 
„колись преславної землі". 

)̂ Мабуть, перестав внхо-
дити. Дня 5-го лйстопа-
да 1977 p., в Ню Йорку 
відбулась 15-та Конферсн-
ція представників perio– 
нальних установ і справи ці 
знов поступили вперед (ди-
вись „Свобода" з 27-го 
квітня 1978 р,). Примітка 
редакції. 

Олександер Кульчицький 

ЧАС І ОСОБОВІСТЬ 
У ПРИЗМІ ЛІРИКИ 

ВОЛОДИМИРА ЯНОВА 
(У 50-лІття творчости Автора) 

Володимир Янів. ЖИТТЯ. Лірики книга 40б'са-
нання українських письменників „Слово". Парнж-
Мюнхсн, 1975. З ілкхлраціями Галини Мазепи й. 
портретом автора, у виконанні Любослава Гу-
цалюка. 119 crop. 

„ПОЕЗІЯ - ПОСЕСТРА ФІЛОСОФІЇ" " 
Під цим гаслом катедра антропологічно! психології 

Українського Вільного Університету влачитувала в 
минулому дискусійний вечір з доповідями д̂ ртгТгдря 
Качуровського і підписаного у перспективі проблематиі 
цього вечора вміщувалася й тематика філософічного і 
нарису про час і особовість у призмі „Життя". Йдеться, 
отже, не про літературознавче обговорення збірки поезій, 
чи, як каже автор, Його „ліричної автобіографії", але про-

гра, але свеєю брутальною поведінкою і невідповідною . ^дософічно-антропологічну інтерпретацію цієї ліричної 
'біографії, під конкретним кутом зору паралелізмів мі;' 

поезією і філософією. Нагадуємо для уточнення терї 
,,філософічно-антропологічна інтерпретація", цю" під 
філософічною антропологією розуміємо таке інтердисци-
плінарне знання, що узгляднює всі можливі ділянки та 
джерела знання про людину: і образотворче мистецтво, і 
релігію, і літературу, і науку, і філософію." Філософічна 
антропологія намагається докорінно та^ніверсально 
інтерпретувати цілість людини в її стосункахдо цілісности 
універсуму. Філософічна антропологія є в такому розумін-
ні ділянкою, але незаперечно центральною ділянкою 
філософії. 

„Філософувати значить інтерпретувати" - говорить. 

корифей сучасної „філософії життя" Вільгельм Дільтай. 
Філософія життя буває, отже, інтерпретацією життя, що 
його іншою інтерпретацією є інтерпретація „посестри 
філософії" -"- поезії. У статті буде мова, згідно із 
напрямною Дільтая, про три аспекти людини, зображені у 
ліричній автобіографії В. Янова, що є одночасно трьома 
дуже комплексними поняттями філософії. Конкретно буде 
мова про життя, час і особовість. 

ЖИТТЯ 
Всеохопна форма людського буття, що її називаємо 

життям, неприступна точному визначенню, її можна 
тільки описати. Дільтай пише: „Показати життя, яким 
воно є, до цього мн прагнемо, це є нашою метою". Саме 
тут уже виринає зауваження у зв'язку з попередньо 
сказаним: чи поезія не може „показати", унаявнити життя 

, так само, а то й краще, ніж філософія? „Уприявнити життя 
в його недостежній глибині, в його непроникненній 
пов'язаності" - є, за Дільтаєм, завданням філософи, а на 
нашу думку, також і завданням поезії. 

У Дільтая знаходимо загальну описову характеристику 
невизначального життя. Ось поодинокі, здебільша образні 
риси цієї характеристики: „Це клубовище дошкульних і 
захоплюючих запитів, розумової насолоди й страждань 
недостатности та суперечностей..." „Загадка життя - це 

ший страхітливий предмет філософії: обличчя цього 
іття - і з очима, що раз пожадливо дивляться у світ, 
зугий раз контемплятивно або мрійливо поза нього; це 

обличчя - із устами, що раз сміються, другий раз дрижать 
у стражданні. Життя - це сфінкс із твартгннтгтіломт-
людським обличчям.:." 

У Дільтаївському зображенні життя - до речі, поетич-
ному - панівною рисою є його „сфінксовість , у розумінні 
загадковости, що інколи загрозливо й бентежно nepexo– 
дить у ворожу нерозгадність, то знову в незрозумілу 
дивовижність, за коментарем самого Дільтая, сполучену з 
агресивною силою, що протиставиться людині, наче 
сфінкс. Подібну своїм настроєм суперечносте та нерозгад-
ної грізної таємности концепцію життя віднайдемо, і то 
чистіте, у ліряці Яноиа, ц наце яігаїуг наступний приклад; 

Життя насичене й несите 
Сплітає з павутиння снів 

Шорстке мотуззя й сірі сіті 
Нових бажань і спішних днів 
В житті насичено-неситімг 
Спіймалася Людина в літі 
В тенета власних почувань, 
Щоб блиснути вогнем, — згоріти, у 
Без скарги, сумніву й вагань 
В зеніті сонця в повнім літі: 
І іскри в ніч, а ніч туманом, 
І іскри вглитуе туман, 
Та заки світлий день настане. 
Все більше й більше буде ран. 
Загинуть іскри у тумані.. (crop. 33) 

Наявність темних, загрозливих ядер нерозгаданосте не 
можна, однак, розглядати як єдину і панівну характсрис-
тичну притаманність життя, вже хоч би тому, що життя є 
одночасно, як сказано у Дільтая, „клубовищем супереч- І 
ностей". Саме заслугою філософи життя Дільтая було 
виявлення і протиставного аспекту життєвої дійсносте, 
отже, його тільки релятивної, обмеженої пізнавальности, 
за умови застосування.відповідних підходів „методи 
розуміння". Ідеться про гуманістичне пізнавання світу 
психічної й духово! дійсносте, що її Дільтай виразно 
відрізняє від методи „вияснювання", стосованої до 
дійсносте матеріального універсуму. Ця вияснювальна 
метода встановлює причини і закономірості в матеріяль-
ному світі; „розуміюча метода" розглядає пов'язаності 
.явищ„психічного й духового світу, отже світу людського-J 
-життя^ористусті”ся вонву цьому розглядгне категоріями 
математично-визначальної кількости, не категоріями і 
причин і наслідків, закономірносте, чергування елементів 
матеріяльної дійсности, тощо; „розуміюча метода" і 
користується такими категоріями, як переживання, сила, 
постять, еволюція, розвиток, ціль, вартість, засіб, 
значення й значущість, пов'язаність, структура, особа ТІ 
особовість і „last non the least" часовість, і саме вона 
заслуговує на особливе обговорення. Цими категоріями 
метода розуміння охоплює цілісні постаті і цілісні процеси 
Духово! діяльносте, спрямовані на досягнення певних 
цілей, що ними бувають вартості, ' 

(Продовження буде) 



Ч. 137. 

^ л-'-УІ, 
-

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 20-го ЧЕРВНЯ 1978 

-

Велять прославляти Пушкіна 
Задокументовуючи на 

кожному кропі дружбу всіх 
, , б р а т н і х " р е с п у б л і к 
СССР, а зокрема наголо-
шуючи... „предковічну 
приязнь" українського на-

ська преса, віддає тій те-
матиці чимало місця. На Л 
ш п а л ь т а х в і д м і ч а ю т ь 
спільні фестивалі народів 
СССР, приїзд різних націо-
нальних груп зі Совєтсько-
го Союзу з відвідинами в 
Україну і навпаки, турне 
танцювальних і співочих 

. ансамблів з України, обмін 
літературними вечорами, 
Перекладами творів, вста-
н о в л ю в а н н я , , К л ю б і в 
дружби" тощо. Щоб ще 
більше зблизити , ,молод-
шого" до „старшого бра-
та", Я. Петрів у київсь-
кій „Радянській Україні" в 
статті „Пуцпанські місця" 

- Йде тю лінй прослави Пуш-
кіна, кладучи його особу дг 
фокусі „великої любови ук-
раїнського народу". Нав'я-
зуючи д о перебування 
Пушкіна в Україні, а зок-

рема в Києві, Я. Петрів 
пише, шо біля Брест-Ли-
товського Проспекту у 
цьому місті поставлено па-
м'ятник: „Пушкіну - ук-
раїнськийнарод". ї в даль-

rUriOMft Я . Петрів' твердить, 
шо сьогодні мільйони укра-
їнців повторюють за вір-
шем Павла Тичини: ,,Пуш-
кін мій", бо їм „завжди 
дорога пам'ять про сл авно-
го сина великого російсь-

' кого народу". Згадуючи 
про різні пам'ятники Пуш-
кіна і меморіяльні дошки в 
Його честь, Я . Петрів пи-
ше, шо „найдорожчою па-
м'яткою Кам'янки є Зеле-
ний будиночок над Тясми-
ном. На фасаді його -
барельєфи Пушкіна і Чай-
к і в с ь х о г о м е м о р і я л ь н і 
дошки". ,,Пушкінські МІС-
ця назавжди вписалися в 
українські краєвиди", бож 
перед народом „постає ве-
летень. світової літерату-
ри", а поруч нього - „ро-
сійські берези й українсь-
кі верби у братньому ко-
лі". 

КҐБ ПЕРЕСТЕРІГАЄ... 
(Закінчення зі cm. 1-ої) 

осторогою один на одного, 
почали оповідати про дета-
лі профілактики. 

Складається враження, 
що ленінські районні керів-
ники чомусь вирішили, що я 
прибув д о Чашіанди з гаря-
чнм бажанням спокусити 
Місцеве Населення тайги 
райським яблуком д е м о -
кратії, або заактувати яку-
тів з 'єднатися з Китаєм. 
Звичайно, вислід такої про-
філактики переводився за 
загальнознаним принци-
пом: „краще перетягнути, 
ніж не дотягнути", не про-
минув непомітно. Без неї 
ніхто б не звернув уваги на 
мій приїзді Тепер мені ДОВО-
диться спекуватись загаль-
ними фразами від докучлиг 
вих намагань починати зі 
Мною розмови на політичні 
теми (заборонене яблуко -
солодке). А водії на якут-
ському шосе довірливо ска-
зали мені (не знаючи з ким 
говорять), що в. ЛенінсьК0-
му районі знову з'явився 

— иидітичний застатгецьТ"з 
яким заборонено спілкува-
тись і д о житла якого вклкь 
чено „підслух". 

Д о речі, цей не звичайний 
для Чалпанди гарний ка-
бель, який від недавня ви-
сить м іж м о ї м житлом і 
сусідньою поштою, та ціл-
ком незахований розпо-
дільник і проводи від нього 
запущені в мою стелю (які я 
знайшов на горищі), є поки-
що справжнім пам'ятником 
провінційної глупоти і на-
хабства. Ленінські районні 
каґебісти навіть не тямили, 

v 

що таке неприховане втру-
чення у приватне життя — 
це властиво кримінальний 
злочин (в інших країнах за 
таке усувають президента) і 
з таким, бодай для люд-
ського ока, треба ховатися, 
як це роблять в місцях не 
таких глухих... 

З УСЬОГО ВИДНО, ЩО ЛСНІН-
ським районним к а г е б і о 
там кортить закріпити 
свою репутацію,'на яку во-
ни заслужили ще під час 
заслання д о Ленінського 
району А. Твердохлєбова 
(маю на увазі голосні „за-
ходи" у зв'язку з приїздом 
на відвідини до Твердохлс-
бова академіка А. Д. Caxa– 
рова з дружиною; звільнен-
ня людей з роботи за зна-
йомство з Твердохлєбовом 
Т О Щ О ) . ; ' ; 

Інформую Вас про над-
мірну пильність районних 
кагебістів не тому, що від-
чуваю великий брак чап-

--

ся; або що мені вже аж так 
перешкоджає звичний „під-
с л у х " ( з в и ч а й н о , б у л о б 
незле, коли б рівночасно з 
вмонтованням його, відре-
монтували теж призначену 
мені для мешкання „розва-
лину"). 

Та для чогось адже іс-
нують радянські закони, а 
мШ ними і такий, який ви-
значає статус засланця, а 
теж нова конституція з її 
гарантіями на недоторка-
ність житла і на таємницю 
приватного життя, 
10 квітня 1978 В. Чорновіл" 

Честерська громада при праці 
Дня 2-го квітня ц. р. 

відбулися Загальні Збори 
Відділу У К К А в Честері, 
Па., на яких обрано нові 
керівні органи і намічено 
плян праці на будуче. -

ЗборїГ вШ^ивПЯгр”Во^" вав 
подимно Сич, референт пре 
си і зв'язків, звертаючись з 
проханням до о. Липина, 
пароха У К Ц , провести 
вступну молитву. 

Після МОЛИТВИ - - ТИМ-
часовий предсідних заявив, 
що на Збори на всіх 80 
членів появилось 26 плат-

, ників УНФ, і тому на залі є 
вимагане законом кворум? 
потрібне до важности Збо-
рів. Він відчитав прнгото-
ваний Управою порядок 
нарад, що його присутні 
одноголосно затвердили. 

Приступаючи до . даль-
шоі точки мгр Сич nonpo– 
енв присутніх подавати кан-
дидатів до Президії Зборів. 
На внесення о . Липина 
присутні обрали д о прези-
дії таких кандидатів: д-р 
Евген Захаріясевич - пред-
сідник, Володимир Корчи-
нський - замісник і п-нп 
Дозя Пастушок - секре-
тар для обох мов. Після 
висліду голосування мгр 
Сич попросив новообрану 
президію зайняти місця і 
продовжувати Збори згід-

v но з пляном. 
Протокол із попередніх 

Загальних Зборів відчитав 
Яро Салдан секретар Від-
ділу УККА і присутні при-
йняли його із зміною, шо її 
запропонував Теофіль Пав-
люк. 

Першим звітував за ми-
нулорічну Управу мгр Во-
лодимир Сич, який у сво-
єму, окремо приготовано-
му, у письмовій формі ЗВІ-
ті, подав докладну аналізу 
праці Відділу за минулий 
рік, вказуючи на досягнен-
ня, але й не скриваючи 
рівнож недоліків. 

Звітодавець назвав ми-
нулий рік „роком великих 
зусиль та ідейних замірів", 
а звернувшись до прнсут-
ніх, він закликав не марну-
ватн часу на пусті і зайві 
„балаканини", але скоцен-
трувати всі свої сили на 
речі творчі, ідейні, які прн-
носять користь нашим бра-

ли величавий і мистецький 
характер, заповнюючи 
зміст тих імпрез виступами 
чудового хору. 

Деякий застій а праці 
нашого Відділу, продовжу-

пандського тайгового то-
вариства, я і ^ к і н е ^ я і г а ш - і - т а м - ^ ^ 

F ЛІТНІЙ СЕМІНАР УВАН 
відоудсться 

7-11 серпня 1978 року 
у пансіоні „Карпатія", Гантер, Н. Й. 

ПРОГРАМА: 
Проф. ОМЕЛЯН ПРІЦАК, Гарвардський університет, 

Кембрідж: „Украінсиса інтелектуальне Історія 19 і 20 X 
століття . 

МАРКО ЦАРИННИК, поет, перекладач: „Олександер 
Довженко - життя і творчість". 

S 
Зголошення І дальші інформації: 

THUS HEWRYK 
4607 UrchwoodAwmie ^ ? . . MiltodalphlB, Pa. 19143 

' ^a f i ess мк site DOC 

щ и т і тим, шо опинились 
поза П межами. 

Із жалем належить під-
креслити, що великий від-
соток українського грома-
дянства на поселеннях сто-
Тть поза скобками грома-
дянського активу, не ціка-
виться долею своїх братів 
на рідних землях, велика 
частина громадянства сто-
Іть в тіні УККА і його 
працею зовсім не цікавить-
ся та не підпирає його ма-
теріяльно. Кожна лепта 
складена на НФ, яким заві-
дує УККА причиняється в 
певній мірі д о полегшення 
долі наших братів.там ,,на 
рідній не своїй землі. . ." 

В минулому році, -
продовжував звітодавець, 
- заходом ^Відділу У К К А 
влаштовано Шевченківську 
А к а д е м і ю , Л и с т о п а д о в у 
Академію та гідно відміче-
но великі Акти Січня 1918-
19 років. 

У неділю 16-го квітня ц. 
p. , о год. 4-ій після полуд-
ня, в АвдиторіІ Школи св. 
Духа, відзначено Шевчен-
ківські роковини. 

Велике призвання нале-
жить Володимирові Kop– 
чинському, який як куль-
турно-освітній референт і 
диригент хору при УКЦ не 
жалів ані часу, ні труду, 
щоби всі наші імпрези ма-

t ^ n n f f і^ і^^і^кія і^ і ія .я .я .кшяяюжявивиі і іч і мччч з г і о о о с к з о о о а ю о й і з о а я с х з ^ 

УВАГА! УВАГА! 

МУЗИЧНО-РОЗВАГОВІ ТАБОРИ 
,. Українського Хору „МОЛОДА ДУМКА" в Ню Йорку 

відбудуться від 23-го липня до 12-го серпня 1978р. 
на Оселі УРСоюзу „Верховина" ш Ґлей Спей, Н. И. 

для молоді у віці від 8-16 років. 

За анкетами зголошень проситься звертатися, найдальше до 5-го липня 1978 р. до: 
і UKRAINIAN CHORUS -DUMKA" OF AMERICA, inc. (Moioda Dumka) 

140-142 Second Avenue, New York, NY. 10003 
ТАБОРОВИЙ КОМІТЕТ 

щтшйшш 

звітодавець, постав в 
часі ненадійної резиґнації 
голова Відділу інж. Заб-
родського, що сталося ш 
липні минулого року і з 
причини в ідмови інших 
членів Управи заступити 
опорожнене місце голови. . 

В наслідок таких над-
звичайннх обставин, підпн-
саннй взяв на себе обов'я-
зок координатора Управи 
Відділу і з ДОПОМОГОЮ ІН-
ших референтів допрова-
див працю' Відділу до ші-
нішнього дня. Як референт 
преси та зв'язків підпнса-
ний приготовив і опубль 
кував у нашій' щоденній 
пресі чотири, дописи про 
наші імпрези та два звер-
нення до громадянства пе-
ред Листопадовою Акаде-
мією і перед святкуванням 
Роковин 22-го Січня. П і д -
писаний також зайнявся 
збіркою підписів на іщш-
відуальних проханнях до 
американсько! Інформааій-
ноі Агенції у Вашінгтоні в 
справі видання тією ж 
Агенцією інформаційної 
книжечки-памфлета, рів-
нож українською мовою 
для роздачі їх відвідувачам 
сільсько-господарської внс-
тавкн, що відбулася в Ки-
єві в квітні ц. р. На протязі 
лише чотирьох днів нам 
вдалося зібрати 198 листів і 
вислати Гх до Вашінгтону, 
на що підписаний отримав 
особистого листа з подя-
кою від директора Аген-
ції з поясненням про П03И-
тивне полагодження нашої 
просьби. Велику допомогу 
у збиранні тих підписів 
дали підписаному інші чл е-
ни Управи, а саме: Kop– 
чинський, МалецькиЙ, Ці-
хановськнй, Салдан, Куче-
ра і о. Й. Копчак з У П Ц в 
Честері, Па. 

Згадуючи про святку-
вання Актів 22-го Січня - і-
бесідник підкреслив, що 
цього року вони мали дещо 
змінену форму, бо відбули-
ся в середині Місько! Уп-
равн і на них прибуло 

- нинад ^^Tjd6i"nro"BHtn1r--
кало велику радість серед 
наших громадян та велике 
вдоволення офіційних чин-
ників міської адміністрації. 

.Великий вклад праці в ту 
ділянку вніс Василь Пасту-
шок, який, як зв'язковий з 
урядовими чинниками, по-
робив всі приготування пе-
ред посадником міста і 
міською адміністрацією. 

Як доповнення д о звіту 
мгра Сича, коротке звіту-
вання склав секретар Від-
ділу Яро Салдан, подаючи, 
Шо в минулому році ми 
одержали 1-5 листів, висла-
ли 65 листів, не враховую-
чи 77 листів,.що„ік вислано, 
д о членів Відділу з нагоди 
Загальних Зборів. 

Фінансову сторінку пра-
ш Відділу зреферував Га-
раснм Маковський, як фі-
нансовйй референт. У мн-
нулому році зібрано до НФ 
суму 1,197 дол. і вислано 
до Централі суму 1,077 
дол. , а крім цього із імпрез 
було 654 дол. приходу. 

За Контрольну комісію 
звітував її голова проф. 
Степан Микита, подаючи, 
що в минулому році roc– 
подарка Відділу була веде-
на добре, хоч були деякі 

' недотягнення з посвідками 
видатків, але це справедли-
во. 

Голова Контрольної ко-
місії поставив внесення в 
імені Контрольної, комісії 
на уділення абсолюторії 
уступаючій Управі , що 
присутні одноголосно о д о б 
рили. 

Приступаючи до вибору 
нових керівних органів 
Управи - голова Номіна-
ігійної комісії о. Липин 
зголосив листу кандидатів, 
а тому що другої листи 
ніхто не запропонував від-
булося голосування над ли-
стога Номінаційної комісії, 
що її затверджено більигіс-
т ю 16 голосів, з тим, шо 4 
голоси були проти, а 6 
членів здержалось від голо-

3 життя української громади 
в Ґлен Спей 

Українське Село в Ґлей в осінню пору і зимою 
Спей, мешканці якого за- громада активно працюй" в 
югіаївт. американські міс- самодіяльних гуртках, то-
та, - поселилися тут в пД- варнствах чи клюбі „Роа-
л і ьберяїкяяяя української вага", -СрюаЬ- Українок,^ 
субстанції, щоб душевно Громадської Ради чл Цер-
відпочнтн та побудувати 
тут „клаптик України", де 
без турбот можна б прожи-
тн, знайти між своїми 
людьми прожиток та nepe– 
датн своїм внукам те, чого 
вони не змогли бачити чи 
принести зі собою а УкраІ-
нн. 

Поселення української 
громади мав свій початок 
50-60 років, хоч остаточне 
його оформлення відбулося 
у 1973 році і було подик-
товане вибором своїх пред-
ставників до міської Упра-
вн Люмберлеиду. 

Базою поселення були 
околиці „Верховини" — 
УРСоюзу, яке врешті по-
шнрнлося до Могікен ОЗЄ-
ра, Озеряи та Гайленд 
Лейк і Елдрид місцевостей 
в Гайленд Лейк Тавнптіп. 
Оселя в гарному положен-
ні історичної І красвндної 
річки Делявару та озер, 
пригожих до купелі та лов-
лення риби і врешті спорту 
на воді: каяки, човни, і мо-
торівка принаджують сю-
ди охочих рибаків і enop– 
товців, та зокрема амери-
канських скавтів. 

Під сучасну пору тут по-
селилвся, або закупили 
площі понад 250 родин, що 
у загальному дає 25 відс. 
місцевого населення Люм-
берленду. 

Громада побудувала обн-
дві українські церкви, які 
обслуговують місцеве гро-
Імадянство та прибуваючих 
відвідувачів. 

Мешканців треба поділи-
ти на емеритів та молоде 
покоління, яке працює в 
дооколичнш легкій індуст-
рії, торгівлі чи у власних 
підприємства. Деякі доїж-
джають щоденно до праці 
в Ню Иорку. 

Сухий і гірський клімат, 
зокрема чисте його повіт-
ря, річка Делявар та озера, 
гірські краєвиди, золотиста 
осінь, лагідне літо та 

.мУдадаинська'!;, зима, L S S . 5 
принадою та ґаравтією 
розросту української гро-
мади. 

Порівнюючи клімат з Ню 
Иорком -чи містами Ню 
Джерзі,- тут різниця В ТЄМ-
пературі 10 ступ. Ф., що та-
кож спізнюс часами весну 
до ДВОХ-ТИЖНІВ. 

Багато людей тут прово-
дять свої відпустки В МІС-
цевих мотелях у знайомих, 
або на „Верховині". 

сування. 
Д о складу нових органів 

Відділу ввійшли такі oco– 
би: Василь Пастушок, мол. 
- Г о л о в а , В о л о д и м и р 
КорчннськнЙ - МІСТ0Г0ЛО-
ва і культурно-освітній 
референт, Іван Федак — се-
кретар української мови, 
Ігор Кізюк - секретар 
англійсько! мови , Осип 
Бандерськнй - організа-
ційний референт, Ефрознна 
Лесик — фінансовий ре-
ферент, Теодозія Пасту-
шок — референт суспіль-
ної опіки, мгр Володимир 
Сич — референт преси і 
зв'язків, Володимир Кра-
мар, Гарасим Маковський і 
Ярослав Клюка — збірщи-
ки НФ; члени Управи: д-р 
Евген Захаріясевич, інж. 
Володимир Кузнк, Богдан 
Малецький, Григорій Ці-
хановський та Яро Салдан; 
до Контрольної комісії об-
рано: проф. Степан Мнки-
та, Василь Кий і Осип 
Кізюк; до Громадського 
суду: Данило Паньків, Да-
нило Кучера і Дмитро Мо-
лодовець. 

H O L обраний голова 
Управи Василь Пастушок 
подякував присутнім за дс^ 
вір'я і приобіцяв внконува-
ти свою працю для добра 
громади. 

О годині б:ЗО Збори 
закрито молитвою, що її 
провів о. Липин. 

Мгр Володимир Сич 

ковннх Комітетах. 
Громадська Рада, яка 

сповняв Відділ УККА (го-
лова Я. Ґравур, секретарка 
А. Мох), перевела в життя 
проголошення дня 22 січ-
ня Днем Української Дер-
жавностн, а піднесення 
прапорів особисто довер-
пшв посадннк П. Кін при 
участі всієї української 
громади. х 

Роковини Т. Шевченка 
зорганізував клюб „Розва-
га" (голова інж. П. Саляк) 
з участю жіночого хору під 
керівництвом П. О. Гапія, 
та школи капелі Бандурис-
тів п ід керівництвом о. 
Пастухова. Висвітлено та-
кож історичної вартости 
фільм про життя, і твор-
чість І Т. Шевченка та 
здвиг української спільно-
ти при відкриттю його па-
м'ятннка у Вашінгтоні та 
Канаді. Цей фільм продук-
ції інж. Кулинича, як єди-
ний документ надається до 
репродукції і над реаліза-
цаєю його повинен застано-
витися УТСКА, бо це був би 
один з матеріалів для ви-
ховання молодшого поко-
ління. 

В Управі Люмберлеиду 
громаду репрезентує п. Є. 
Ґеба, яка була спонзоркою 
резолюції 22-го січня, при-
нятою міською Управою 
одноголосно. 

В уряді планування гро-
маду заступає інж. П. Са-
ляк. 

Новостворений Відділ 
Союзу Українок охопив 
активне жіноцтво і її ко-
лишня голова В. Федів 
влаштувала імпозантний 
Базар, який українським 
змістом притягнув сотки 
американських відвідува-
чів. Сьогодні головою є А. 
Костів і секретаркою п. Є. 
Баран. 

Відділ власними силами 
при співпраці з клюбом 
„Розвага" перевів вечір, 
присвячений Л. Українці. , 

На останньому засіданні 
Громадської Ради прнйня-
то окремі резолюції, які 
нормуватимуть відноеннв 
на зовнішньо - політично" 
му, внутрішньо - церковно-
му та суспільному секто-
рах, базою яких (резодю-
цій) є політична і релігійна 
толераиція та позитивне 
ставлення до америкаись-
кого організованого життя 
в Управі Люмберлеиду. 

Є надія, що в найблнж-
чих роках громада зросте 
до ЗО відс. населення Люм-
берленду, що дасть залору-
ку вибору ще двох пред-
ставнпків громади до уря-
дів податків і контролі. 

До речі, на „Верховині" 
відбувають з'їзди бувші во-
якн українських визволь-
них формацій та інші цент-
ральні товариства, а „cnop– 
това школа" виховує та фі-
зичво заправляє молодь. 

Імпреза з нагоди століття 
нашого поселення в Амери-
ггд, які тут відбувалися, як 
писала місцева преса, стяг-
нули понад десять тисяч 

З діяльносте ЛМК в Ню Йорку 
Об'єднання Українських о . Савчинськнй прочитав 

Лісників і Деревннків та спогад про полювання вее-
Літературно - Мистецький ною на стрнганнцькнх став-
Клюб в Ню Иорку влаштуй Ках на дикі качки, коли вія 
вали в п'ятницю, 17-го лю- своїм пострілом спустив на 

"гоготг.р. -Літерадурний в^-чюду-вдоровенного качора, 
чїр на ловецькі теми,'щоб але другим пострілом уже 
познайомити нашу грома- на воді забвв великого ко-
ду з цікавими мнслнвськи- ропа, з чого скористав ка-
ми оповіданнями і иариса- щдаявся н а к р и л а х т : 
ми пера Ярослава Зубаля, J і і а ? Ї Ї Ї і в і . Те опові-
Романа Купчинського, Bor– ^ ^ ^ J Аглгиентом Henriv– 
дана Лучаковського, Оста- д а н я я с Ф Р а г ' е н т о м неДРУ 
^ a n Q ; . j , - . a n u i i v ^ u . v , w v u . КОВаНИХ ЩЄ МИСЛИВСЬКИХ 
па Савчннського. Романа 
Юркевнча і Романа Яримо- с ? о г а д а в того ж ""?Г ” 
ви?а. Ч н т і ш ці спогади: нЗ рушницею в ліссі". 
О. Кебало, Роман ^обрив- Ьж' Р ' Я Р И ^ В И Ч Ф ^ 
ськнй, О. (^вчішеький, Р. т а в SSf?9 П 0 Л Ю В а Я М 

Яримович і Ю. Яримовюі. S J S S K t S S L T S S 
У музичній н а с т и н і ^ ч о р а J ^ S S S J S H S – 
був ще виступ співачки Ля- J ' обепежно aSui– 
риси М а г у н - Г у р и н при ^SSSSSStSSSt 
фортепіяновому супроводі S S f f i g g g K i g S ? 
Миросі БаслядинськоІ. ! ! ^ " ^ „ ^ о ^ ї ! ї 

„ . І2І ^^^ сходом сонця,, глухар ПО" 
Вечір відкрив голова З Ь й й Й я Ж В й Л 

ну пісню ,дуже короткими Клюбу інж. Тарас Грицай, 
вітаючи авторів і гостей, в . . 
що цього дня українська звуками і тоді пщ час сігіву 
громада відзначала день ^сливець підходить все гт , ближче до дерева, де птах народин нашого Патріярха, . - м JZ–4^. '. м ^ . . . , . співає. Такий підхід не лег-
в короткій промові він шд- " і ^ в о - А -"" Ш А Л а д ," с -""-, 
ніс незвичайно цінні і бага- " f t я к ? 5 f f i " T b П Щ н 0 ^ тогранні заслуги Великого. ^ с у х а т р і с к а ” ТЛУЖЛ^. 
Л . , v ? ' вже немає. Страдника за. віру і укра1н- . . „ „і. 
ський народ та його HeoS– Шесг?0 Крижаиівськнй 
нені досягнення за останніх прочитав ^ 0 Р ^ е опошдан-
.,с j - : -.уТТіг' ня про мисливця, що блу-
15 років перебування у v , м . і 
вільному світПірограмою " ” У боринськнх лісах із 
вечора проводив Ш Ро- Игшяицею весь день, повер-К, к х таюяйсь вечером без ніяко-. ман Кобринський. ^ , , ї ,. го трофею. На закінчення 

У СВОЄМУ ВСТУПНОМУ СЛОВІ ifvyciu. н а жглжг-юожіл 
інж. Кобринський згадав першої частини велора^о, 
про наші перекрасні ліси, пряно ЛярнсаМагун-Гурнн 
передаючи Мовами немов проспівала під фортешянсь 

.. ^.. - вий супровід Миросі Баоля" 
подих їх незрівняної краси, ' Т ^ - ^ i ^ ^ ^ 

„Р— -^-Л бвс i S S ^ t ^ 
трих річок із карпатських " ^ i a j i c ^ - ^^ " " ^ ” ' - " с

і JL „„ п„, „„„„л С - ^ - ^ чірню пісню — Стецька і пр та весь скарб наших лі- ,f,Т-^„ -, і . . ..Жита — Гнатишина та CJB 13 ТИМ ВСІМ, ЩО Там РО- " ^ и т е м і г ш и м га , „ ' ” u „ S1 ще декілька пісень. Оби-сло і проживало. На сьо- ” м . двом паням подякував інж. 
годинному вечорі ПРОДОВ- g^ 6 ^ Одаровуючі жував промовець, присутні r S . r ' . г г ^„- їх живими квітами. відчуватимчть при читанні „ "їм. іИЛІ" . . У другій частині вечора ловецьких оповідань лісову , жг^ „ -^ tr^ 
природу і її красу р а з о м і " ? g Кобринський прочитав 
пригодами, не раз смішни- спогади інж. Юркевнча про 

. засшку на лісових грабіж-мп і повними своєрідного ^ S f f i ? ^ Х ників і того ж автора „Вов-
j-умору, що їх подадуть ав- в Явемовнч поочи-
тори. Після свого вступного g ' f Л Ї 5 1 
слова, інж. Кобринський ^ С П 0 Г а Д И ІНЖ' 3 у б а Л Я 

прочитав ловецький нарис " Л о в и ” ПР.0 В Є Л Н К в , п ^ 
, т, лювания на більшого звіра інж. Лучаковського про за- -'"ив^"хл аа """ ” ^” J ,„„,. з нагінкою у великих лісах. сідку на кізла, що покінчи- -. „ к

 J , „ , л . - л. ^ ^ О. Кебало прочитав ononi– лась тріюмфом мисливого, г 
. r z. - - - . дання про полювання а та огасля декілька мислив- м

 я Zl . л - - q m 
ських ГУМООЄСОК Цобрах директора „Сіль. 
ських гуморесок. - с ь к о г о Г о с п о д а р я . . мирона 
; -- . ” - ; .- Луцького, що його влашто-

вувало ловецьке Т-во „Тур" 
відвідувачів, у Львові. 

Заходить потреба мати 
тут^ свого лікаря, тимбіль- Закінчуючи цей милий і 
т е , що сусідній Тазшпіп цікавий вечір, інж. Кобрин-
Гайленд Лейк такого шу- ськнй подякував ЛМК-ві за 
кас, який крім нашої rpo– дружню співпрацю в прн-
мади обслужив би західню готуванні цього вечора, 
частину повіту Солевев та обидвом паням за музичну 
східню частину Пенснль- частину і всім авторам, що 
венії. виступали на вечорі. Голо-

По інформації звертати" ва Клюбу інж. Грицай 
ся: склав щиру подяку для 
Secretary of information Т-ва Лісників і Деревннків 
and Ргеад of the Ukrainian Н а Р у к И ІНЖ' К о бРвнського 
Civic Council, Р О Box 68 м К0РИСНУ співпрацю та 
Glen Spey N Y 12737 ' в с і м г о с т я м ' побажавши їм 

"” ” ” „доброї ночі". 
0 . ХоваДло д ^ 
Замість квітів на могилу 

бл. п. Олени Карпяк 
які померла а Міннеаполісі, Міни, та 

б л . п. С л а в и К о л о д і й 
яка померла у Львові 

склаласмо пожертву S40.00 
для Українського Наукового Інституту а Гарварді. 

Стефа і Роман ЦЕГЕЛЬСЬКІ 

Ділимося сумною вісткою, що дна 16-го червня 1978 ріжу 
відійшов у Вічність 

бл. П. 

ПЕТРО В. БАКОВИЧ 
Сотник Українських Армій, інспектор РСУК у Львові та член 

багатьох Товариств, нар. в Галичині 1893 р. 
ПАНАХИДА буде відправлена 19-го червня 1978 p., о год. 8-ій веч. в похоронному 

заведенні П. Яреми в Ню Норку. 
ПОХОРОН - о год. 9:30, 20-го червня 1978 р. після ЗАУПОКІЙНОЇ ЛІТУРГІЇ 

в церкві св. Юра, Тіло Покійного буде відвезене на Український Цвинтар в Бавнд Бруку, 
Н. Дж. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Брат - ЯРОСЛАВ з дружиною ДОРОЮ, 
братанняцею АЛЕКСАНДРОЮ 
та ближча і дальша Родина в Америці і я Україні 

Субота, 24-го червня 1978 року 
Головна зали "Commonwealth Ballroom" 

Marriot Hotel 
City. Line and Monument Road 
Philadelphia, Pa. 

Оркестра „Темно" І. Коваля 
Вечірній одяг. 

Українське Лікарське Товариство Північної Америки - Відділ Пенсильвенії 
-

-
запрошує все Громадянство на 

v , 

ВЕСНЯНИЙ РАВТ та БЕНКЕТ 

„Коктейл" - 6:30 ^ Бенкет - 7:30 
Равт -- 9:00нпад. веч. 

В справі квитків та інформація, прошу звертатися 
на адресу: 

Ukrainian Medical Association 
с, о Mrs Nila Sendzik 

409 C-2 Knightbrigdecourt, Salem Harbour 
Andalusia, Pa. 19020 

Тел. (215) 638-S609 від 7-ої год веч. 

1 
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СВОБОДА. ВІВТОРОК, 20-го ЧЕРВНЯ 1978 

Нова українська лікарка 
Дня 4-го червня 1978 p., 

збільшилося число МОЛО-
дюс українських лікарів у 
ЗСА іменем д-р Лесі Бал-
тарович. Цього дня вона 
одержала диплом медич-
них наук в Вейнському уні-
верснтеті у Детройті, де 
студіювала протягом ос-
танніх чотирьох років. 

Д-р Леся Балтарович 
збільшила не лише число 
молодих лікарок, але і їх 
число у своїй родині. Вона, 
як третій лікар, стоїть за-
раз поруч матері д-р 
Марії Балтарович і сестри 
д-р Оксани, шо закінчила 
медичні студії перед двома 
роками. Непересічні здіб-
ності і настанова цілої ро-
динн - допомагати ближ-
нім, повели Лесю на нелег-
ку дорогу медичної профе-
сії. Дочка відомих на тере-
ні Детройту громадян д-р 
Марії та інж. Романа Бал-
таровичів, Леся закінчила 
середню школу як ,,валек-
діторіян" та здобула ряд 
нагород, в тому рідкісну із 
латинської мови. Як виз-
начна студентка була помі-
щеяа в книзі ,,Гу із гу" і на 
листі . .Nat iona l Honor 
Society". 

Після диплому бакалара 
з біології, Леся була прий-
нята відразу на медичні 
студії у Вейнському універ-
ситеті і їх саме тепер покін-
чила. У найближчому май-
бутньому вона починає 
свій вишкіл на відділі внут-
рішньої медицини у ОДНО-
му із детройтських шпита-
лів і думає спеціялізувати-
ся в недугах горла та носа. 

Д-р Л. Балтарович од-
нак, не лише була визначна 
учениця і студентка, яку 
без труднощів прийнято на 
студії, вона взірцево їх за-
кінчила. Леся від наЙмо-
лодших років була також 
прикладною пластункою у 
Пластовій Станиці в Дет-
ройті, здобула найвищий 
ступінь пластункн-вірлиці, 
а відтак віддала всі свої 
сили й час для виховної 
праці. Вона враз із сестрою 
Оксаною була ентузіяст-
кою вишколу таборових 
провідниць п. н. „Школа 
Булавних". Закінчивши са-
ма цей вишкіл з найвищи-
ми оцінками, Леся на про-
тязі п'ятьох років віддава-
ла свої короткі літні вака-
ції для вишколу молодших 
пластових подруг, як ін-
структорка, а вкінці як 

Д-р Леся Балтарович 

комендантка ,,Школи Бу-
лавннх". її дружне в ідно 
шення, спокій, всебічне 
знання і почуття гумору 
знають усі, шо з нею мали 
щастя пластувати. В ос-
ганніх роках, не маючи 
змоги з огляду на студії 
їздити на пластові табори, 
д-р Л. Балтовнч викорис-
тала своє громадське внро-
блення. набуте в Пласті, у 
праці серед українського 
студентства. Вона зоргані-
зувала громаду студентів 
медицини і дентнетнкн в 
Детройті та останнього ро-
ку була її головою. 

Якось так воно вже 
складається, що ця наша 
молодь, яка вибивається в 
житті находить час на все: 
на науку, працю у Пласті, 
на участь у Школах Укра-
їнознавства, Музичних Ін-
стнтутах, студентських 
громадах. Інші, нікуди не 
належать, ніде їх не бачимо 
але й не чуємо про їхні 
успіхи у студіях чи в про-
фесії. 

Д-р Леся Балтарович є 
саме найкращим прикла-і 
дом цих перших. У неї 
найшовся час а, передусім 
охота до всього, що може 
цікавити молоду українсь-
ку людину, та це ніколи не 
відбилося негативно на її 
головному зацікавленні — 
медичних студіях. Ми віри-
мо, шо вона й у майбутньо 
му віддаватиме частину 
свого знання для Пласту і 
для української спільноти. 

Д-р Балтарович, як і її 
батьки є членом 292-го 
Відділу УНСоюзу. 

O.K. 

Стипендії на літні курси 
українознавства в Гарварді 

Трой, Н. Й. (І. Д.). -
Стипендійна Комісія Ок-
ружного Комітету Відділів 
УККА Олбанської округи: 
В. Літинський — голова, п-і 
3. Білас - секретар, В. Ко-
цур - скарбник при спів-
участи о. д-ра Б. Волоши-
на й Д. Кушніра, голови 
Окружного Комітету, на 
засіданні 5-го червня у Во-
тервліті призначила три 
стипендії на літні курси ук-
раінознавства в Гарварді. 
Стипендії дістали: Натал-
ка й Люба Кушнір з Во-
тервліту по 250 дол. і Ми-

рослава Римарук з Амстер-
даму 150 дол., бо вона вже 
дістала стипендію минуло-
го року. Це вже четвертин 
рік цей Окружний Відділ 
УККА призначує стипендії; 
досі дістало їх 14 студен-
ток і студентів. Літні курси 
українознавства в Гарвар-
дг, ведені першорядними 
науковими силами, мають 
велике значення для нашого 
студентства. Тому варто, 
щоб наші організації й то-
вариства призначували такі 
стипендії для здібної МОЛО-
ді з цілого краю. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА Д О П О М А Г А Є 
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Ювілейні святкування у Піденному 
Бруклині 

У наших єпархіальних і 
братських часописах нерід-
но подибуємо ДОПИСИ З ЖНТ-
тя окремих українських о-
середків поселення, ІЗ ЗМІС-
ту яких довідуємося про ЇХ-
ню працю чи на церковно; 
му, чи на народному секто-
pax. 

Сьогоднішній допне із 
Південного Бруклнна з па-
рохії св. Отця Ннколая. 
Зміст його, це — відзначен-
ня сороклітньої праці свя-
щеника - місіонера, нестру-
дженого воїна Христового 
о. Климентія Прийми, ypo– 
дженця бразнлійської Ук-
раїнн. Це парохіяльне свя-
то вшанував своєю прнсут-
ністю стемфордський Вла-
дика Василь Лостен. На 
цьому святі було присутніх 
16 священиків в тому числі 
і о. шамбелян д-р Степан 
Гриньох, товариш студій 
нашого Ювілята, що також 
того року святкував своє 
сорокліття служіння у Хри-
стовім Виноградинку. Він 
був рукоположений В СВЯ-
щеннкн того самого дня, 
що і наш Ювілят, отже був 
нашим співювілятом. Дов-
голітню працю о. Ювілята 
на Помісній Українській 
Ниві Вселенської Церкви 
вшанував П Голова, їх Бла-
жеиство Патріярх Иосиф І, 
піднісшн отця Ювілята до 
стану митрата. Номінацій-
ну грамоту, з тій нагоди до-
ручено місцевому ордина-
рієві з проханням перевести 
обряд введення о. Прийми 
в сан митрата. Владика Ва-
енлій, використовуючи на-
году сорокліття священства 
о. Климентія Прийми, рі-
шив впровадити о. Климен-
тія в сан митрата перед 
Святою Літургією, 7 трав-
ня ц.р. 

Уже від години 3:30 по 
полудні, тієї пропам'ятної 
неділі, збиралися вірні біля 
храму св. Отця Ннколая. 
Перед приходством зфор-
мувалася процесія, що її 
очолив прецесійний хрест. 
За хрестом стояли вівтарні 
дружинники, братства і cec– 
трицтва. За ними формува-
лися священики. За свяще-
никами стояв отець Юві-
лят в асисті співслужачнх 
отців і Владики. Так зфор-
мований прецесійний похід 
ввійшов до притвору храму. 
На порозі привітав Владн-
ку, хлібом і сіллю, д-р А. 
Макарушка. В імені napo– 
хіян, він подякував за лас-
каве звеличання торжества 
і попросив благословити 
працю парохії на майбутнє, 
а також підтримати змаган-
ня за офіційне визнання 
Святим Апостольським Пре 
столом Патріярхату Поміс-
ної Української Католнць-
кої Церкви. Середньошкіль-
ні учениці, Христя Бігун і 
Марта Гнвель привітали 
Владику від парохіяльної 
дітвори і молоді і подали' 
квіти. Тоді присутні, під 
грімкі звуки літургічної ПІС-
ні, „Буде Ім'я Господнє бла-
гослозенне від НИНІ ДО Ві-
ку", ввійшли у гарно при-
браний храм. Владика зай-
няв місце на підвищенні 
перед іконостасом. 

Перед Благодарственною 
Святою Літургією, що її 
служив отець Ювілят в асн-
сті священиків Ришарда 
Бридн, пароха із Статей 
Айленду і Юрія БІНКОВ-
ського, пароха із Північно-
го Бруклнна, відбувся об-
ряд введення в сан митра-
та. Перед молитвою нало-
ження митри о. Омелян Мо-
настнрський, пралат і ге-
неральннй вікарій Владики свого отця пароха Андрійко 
Кир Василія, публічно від- Бігун від Вівтарних Дру-
читав грамоту їх Блажен- жннників, вручивши йому 
ства. По проголошенні змі- гарну китицю червоних 
сту грамоти Владика окре- рож. Маленька Таїса Кіра, 
мою молитвою ввів отця доня братаниці отця Юві-
Ювілята в сан митрата. За- лята, вітала йОго чудовим 
кінчивши цей обряд, Вла- віршем та вручила дорого-
дика звернувся глибоко- цінний лодарок від родини, 
змістовним словом до при- а саме чудовий нагрудний 
сутніх, підкресливши при- хрест, одну із відзнак його 
чину тих торжеств, а саме сану. Пан Іван Хом вітав 
сороколітню священнчу свого пароха від Братства 
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Концерт X; Липецької і 
М. Лісовської 

працю о. Климентія, вка-
завшн на заслуги Ювілята 
в розбудові і закріпленні 
церковного життя україн-J 
ців у Бразилії. Зокрема під-
креслив його заслуги в по-
будові української радіової 
станції з її допомогою ве-
дения місінної праці. 

По закінченні обряду вве-
дення Ювілята в сан мнтра-
та почалася Благодарствен-
на Свята Літургія, що її 
служив о. Климентій а спів-
служили йому священики 
Ришард Врида і Юрій Бін-
ковський. Змістовну nporro– 
ВІДЬ ПрО ГІДНІСТЬ СВЯЩЄНН-
ка і потребу належного зро-
зуміння тієї великої ГІДНО-
сти виголосив о. крнлоша-
нин Любомир Мудрий. 
Отець проповідник nocra– 
внв за приклад належне 
зрозуміння тієї гідности Ю-
вілятом і прохав присутніх 
про молитви, щоби його 
приклад притягнув до слу-
жіння Христові і Його Цер-
кві ревних священиків, МО-
нахів і монахинь з-поміж 
української молоді, бо жни-
во велике, тут на поселен-
нях, а буде ще більше в У-
країні, в слушний час, коли 
прийдеться там відбудову-
вати зруйноване назовні 
життя Помісної Українсь-
кої Католицької Церкви. 
Ювілейну Святу Літургію 
співали самолівковлм иапі-
вом усі присутні під прово-
дом Цюпи, Рейнаровича і 
д-ра Ґноя. Багато бого-
мольців прийняло св. Прн-
частіс з рук отця Ювілята. 
Многолітствієм Святішому 
Отцеві, Патріярхові Иосп-
фові Внсокопреосвящекі-
шому Митрополитові Иосн-
фові, Преосвященішому 
Владиці Васнлісві, Єрархії 
цілої Помісної Української 
Церкви, отцеві Ювілятові, 
священикам, монахам і мо-
нахиням, та всім православ-
ним христіянам закінчено 
цю, зворушливу Святу Щг 
тургію. 

Черговою частиною свят-
кової програми був ювілей-
ний бенкет. У тому бенкеті, 
крім згаданих 16-ох свяще-
ннків взяв також участь о. 
шамбелян д-р Степан Грн-
ньох, товариш студій отця 
Ювілята. Він став неначе 
співювілятом тих торжеств, 
бо прийняв св. Тайну Свя-
щенства разом із о. Кли-
ментісм. Програму бенкету 
відкрила голова Святково-
го Комітету Олена Тшаска. 
Привітавши коротким теп-
лнм. словом присутніх, вона 
попросила всіх встати до 
молитви. Господню Молнт-
ву „Отче наш..." заінтону-
вав маестро Лев Peiinapo– 
вич, а підхопивши її, закіи-
чили усі присутні. Владика 
поблагословив трапезу. Від-
так голова цього Комітету 
представила господаря Свя-
та, парохіянина д-ра Осипа 
Оришкевнча, а він nepe– 
бравши провід свята, при-
вітав присутніх і попросив 
Владику Василія до слова, 
ї х Пресвященство знову 
вказав на велике достоїн-
ство Христового слуги-свя-
щеника і прохав про спів-
працю присутніх в розшу-
куванні і закріпленні" по-
кликань з-поміж ваших ю-
наків і дівчат. Просив та-
кож про молитви і пожерт-
ви для розбудови і закріп-
лення нашої стемфордської 
єпархії. 

Відтак господар Свята 
представив гостей за почес-
ним столом, відкриваючи 
дорогу до привітів з нагоди 
того свята. Першим вітав 

Заходом Культурно-Гр6-
мадського Клюбу та Укра-
інського Музичного Інсти-
туту в Детройті відбувся 
5-го березня ц. р. у залі 
ДетройтськоЛ Інституту 
Мистецтва концерт Хрнстн-
ни Р. Липецької, МЄЦЦО-
сопраио та Марії Лончннн-
ЛісовськоІ, піяністкн. 

В програмі співачки Хрн-
стиии Липецької були cnep– 
шу пісні українських КОМ-
позиторіа: Я. Степового 
„Розвійтеся з вітром", М. 
Лисенка „Айстри", М. Фо-
менха „Верба". Опісля дві 
пісні німецьких романти-
ків: „Серенада" Шуберта 
та „Горіхове дерево" Шу-
маиа; ці композитори сво-
сю технікою підкреслили 
значення фортепіяну в му-

резонансу в Глюка та пос-
лаблення атаки в кольора-
турі Россіні, буде sanopy– 
кою ще кращих успіхів. В 
ефектовшй арії РоссінІ, 
„Нон пію места", голос елі' 
вачкн лунав повною кра-
сою металічного позвуку і 
приніс слухачам велику 
радість і насолоду. Як над-
датки артистка виконала 
арію Зібеля з опери 
„Фавст" Т у в о та пісню 
„Веріжком ходила". AKOM– 
паньяторці, рівнож у тій 

' оперній частині, припала 
велика доза заслужених 
оплесків, якими публіка 
нагородила співачку. 

Після перерви виступила 
Марія Ловчина - Лісовсь-
ка. Вона . виконала твори 
модерністів, що для свосі 

зичному оформленні поезії, музичної виразовости ство-
і їх опісля наслідували ія- рили або ще творять своє-
ші. Інтерпретацію цих пі-
сень, зокрема наших ком-
позиторів, характвризува-
ла щирість переживаних 
співачкою' настроїв. Начеб-
то відгомін дзвонів дзвенів 
фортепіяновнй супровід М. 
Ловчиия - Лісовської. Свов 
глибоке зворушення при-
сутні виявили спонтанними 
оплесками. . 

У дальшому ході nporpa– 
ми співачка виконала три 
арії різних стилів: клясич-
г.ого Глюка („Божестта 
Стиксу"), романтика Poc– 
сіні (з опери „Попелюш" 
ка") та неоромантика Пуч-
чіні (арія з опери „Джанні 
Скіккі"). Всі ці арії були 
музично дуже добре опано-
вані й стилево виконані; з 
технічного боку — відваж-
ніше примінення грудного 

рідну композиторську ТЄХ-
ніку, звільнену від усіх ДО-
сі обов'язуючих законів.' 
Першим у програмі був ім-
пресіоніст К. Дебюсі ІЗ CBO-
сю збіркою фортепіяновнх 
мініятюр, виданих під иаз-
вою „Дитячий куток". Д л я 
музичного зображення емо-
.цій дітей, композитор П0С-
луговусться цілотоновими 
ладами в мелодиці та без-
функційними ходами гар-
моній. З їх акустичних спо-
лук він склав палету ніж-
них кольорів, якими ділае 
на фантазію слухачів. ї х 
пастелевий кольорит у ди-
наміці та артикуляції кон-
цертанткн викликали від-
чуття атмосфери реальних 
подій, що приносили слу-
хачам велику приємність. 
Друга точка програми, ТУ 

Ноктюрн И.- Фьтда, логічно 
пов'язана з третьою, Нок-
тюрном ч. 33 С. Барбера. 
Це символічна познака 
впливів попередньої епохи 
на біжучу. С. Барбер аме-
рихаиськяй модерніст - не-
оромантик, складав поклін 
романтикові Філдові за му-
зичие оформлення туги до 
вічної краси та спокою, иа-
віяннх тишиною вечора чи 
ночі. Мелодійні лінії тих 
Ноктюрнів були виконані 
настроєво, співучим тоном, 

"а їх технічні варіанти сн-
пались ніжними, блнскучн-
мн перлами. 

Цінним вкладом у музич-
ну літературу сучасної до-
би є Токката on. 28 нашого 
композитора В. Грудіна. 
Вона цікава варіаційною 
структурою та є добрим 
полем показу технічної 
справносте виконання. У 
грі концертантки замітає 
добре опанування октаво-
воі техніки та дуже добре 
засвоєння нон-леґата. Біль-
пгі контрасти в динаміці 
піднесли б віртуозний ха-
рактер композиції. Внко-
наииям останньої точки 
програми, 3-ої Сонати С. 
Прокофева, піяністка дала 
доказ зрозуміння інтенцій 
композитора, дару менталь-
ного уявлення та замнлу-
вання до музики модерних, 
напрямків. Як наддаток 
концертантка заграла ще 
„Веснянку" Ю. Рожанськоі. 

В сторону концертанток 
— Христиии Р. Липецької 
та піяністкн Марії Лісовсь-
кої - крім слів признання 
за мистецьке виконання 
творів, і вміло складену 
програму, линуть щирі по-
бажання найкращих yeni– 
хів у майбутньому. 

Ірина Решетнловнч 

1 DELT0 
EUR0PAC0RP. 

(Roman lwanyckyj) 
146 Firit Avt. (Bet. 8tft 49tb Stn.) 

Шт York. R.Y. 1000). Ttl. 220-2110 
ПОДАРКИ м Укрівіу 1 на 
різні нагоди. З украінським 
взором свічки, склянки і вог-
нетривалі ринки з накривками 

(casscrolc-ovcnproof) ' 
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ї ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
25-го ЧЕРВНЯ 197tp. 

ТРЕНТОН, Н. Дж. Місачні 
збори Т-вя Запор. Січ 24S 
Відд, о год. 2:30 по пол. в залі 
У Н Дому при 477 Jeremiah Ave. 
Буде звіт делегатів з 29-ої 
Конвенції. Проситься чл. 
прибути. - М. Голінко, гол., 
М. Мартиненко, секр. 

Ж? НЕДІЛЯ, 
9-го ЛИПНЯ 1978 р. 

РОЧЕСТЕР, Н. Й. Піарічні 
збори Т-ва Запор. Січ 367-ий 
Відд.. о год. 1:30 по пол. в 
кафетерії св. Йосафата.' Є 
важні справи до полагоджсн-

-ня, а саме: Пікнік ЗІ липня, 
ювілей Т-ва і т. д. Проситься 
чл. прибути. - П. Дзюба. гол., 
М. Лилак. кас. В. Попович, 
секр. 

ВСТУПАЯТВВ ЧЛЕНИ 
(Ч ^ -^—УНСоюяу! 

св. Отця Ннколая і від мі-
сцевого Відділу УНСоюзу. 
Пані Марія Душник, заступ 
нитдя головного предсідии-
ка УНСоюзу передала пря-
віт від тієї поважної брат-
ськоі забезпечеиевої уста-
новн. Пан Орест Лисинець-
кий, співробітник отця ЗЮ-
вілята на народній ниві в 
Бразилії, цікаво переповів 
життьовий шлях Ювілята, 
підкресливши його заслуги 
в покладенні твердих і три-
валих підвалин під розбу-
дову „Бразнлійської Украї-
ни", бож і справді СБОГОД-
нішні досягнення українців 
в Бразилії — це овочі важ-
кої, мозольної і часто недо-
цінюваної праці Ювілята. 

Святковий бенкет - ігрн-
красила чудова мистецька 
програма, в якій взяли у-
часть: маестро Лев Peima– 
рович — сольоспів, Лінда 
Ларсон, Володимир Лехщь-
кий і Андрійко Стусик, бан-
дури. Акомпаньював до со-
льоспіву Олександер Бер-
ник, місцевий, парохіянии. 
У декоруванням салі зай-
иялися такі парохіянкн: 
Оксана Стусик, Христя Бі-
гун і Марта Гнвель. 

Кінцеве слово зайняв о. 
митрат - Ювілят. Склавши 
подяку Всевишньому за всі 
блага, які він отримав npo– 
ТЯГОМ СОрОК РОКІВ СВЯЩЄИ-
ства і подякувавши всім ор-
ганізаторам свята за ггід-
готову і переведення його а 
господареві свята за веден-
ня програми, прохав rocno– 
даря закінчити це свято. 
Д-р Осип Оришкевнч, як 
господар свата також ви-
словив подяку всім opraai– 
заторам і учасникам і по-
просив о. декана Петра Фе-
дорчука закінчити ту ypo– 
чистість молитвою. Проне-
слася щира молитва до^Бо-
гоматері „Богородице"” Ді-
во...", яку присутні продов-
жували побожно із вдячно-
сти до Богоматері за Б до-
помогу і ласки. Так закін-
чився день 7-го травня, б.р. 
в парохії св. отця Ннколая 
у Південному Бруклині, 
день відзначення сорокліт-
ньої праці отця митрата, 
ревного Христового слуги і 
взірцевого священика. 

HJH. 

ПОЛЯКИ ПРО ГАЙДАМАКІВ 
(Продовження -зі cm. 2-ої) 

скерований до запоріжців: 
„Настав час, коли не віль-
но не тільки життя, але й 
останньої краплі- крови жа-
лувати для визволення сво-
єї вітчизни від тяжкого і 
тиранського московського 
підданства". 

На зайнятих Польщею 
теренах України, не зважа-
ючи на оживлений колоні-
заційний рух, густота на-

ІСелеННЯ У ВОЄВІДСТВІ КНЇВСБ-
кому виносила 8.7 мешкан-
ців на кв. клм., брашіав-
ськім — 14,7, вилннськім 
— 16,4 і подільськім — 
23.7, коли пересічна густо-
та населення в краківсько-
му і сандомирському воє-
відствах виносила 47 .8 
мешканців на кв. км. 

Автор докладно описує 
напади опришників і гайда-
маків на посілості польсь-
ких магнатів, шляхти і жи-
дівських орендарів та корч-
марів. Олекса Д о в б у ш , 
оборонець селян, довший 
час давався взнаки поль 
ській шляхті Покуття. Ко-
ли жандарми схопили його 
напівживого, то тіло при-
везено до Ратуша в К6ло-
миї. Тіло його порубано на 
двадцять частин і вистав-
лено на публічне видовище 
в селах, які були найбільш 
зв'язані з рухом опришни-
кїв. Його голову запхано 
на падь в Зеленій. Така 
сама доля зустрінула й 
інших зловлених, або запі-
дозріних в нападах на дво-
ри. Д о боротьби проти 
Довбуша змобілізовано дві 
з половиною тисячі людей. 

Серчик твердить, що з 
опришниками співпрацю-
валн не тільки гайдамаки з 
України 'Наддніпрянської, 
чи січові козаки, але також 
СеЛЯНИ 3 РУСЬКОГО ВОЄВІД-

,ства. Допомогало їм та-
кож нижче українське духо-
венство, яке своїм трибом 
життя малощо відрізняло-
ся від селян (стор. 263). 

Найбільше місця у 
книжці присвячено Гайда-
маччині й Коліївщині і Ав-
тор в деталях оповідає про 
найменші повстанські за-
гони того часу й доклад-
но описує, як дійшло до 
походу Максима Залізняка, 
кількатисячні загони якого 
завойовували місто за міс-

, ̂ ^мммммммммммммммммммнм 
ВАТЬКЯ! Зв'яжіть замоло-
ду ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й itnuOa– 
гитшою^країнською нациу; 
налькою установою поза ме-
жами батьківщини, якою є 
Український Народний Com 
юз, щоб запевнити їм кращу 
'будугність, в нашій громаді 

у вільному світі нового світ 
домого глена! 

имиммм 

том, грабуючи і пльондру-
ючи шляхетські маєтки. 
Перелякані шляхтичі, ка-
толицькі й уніятські СВЯЩЄ-
ники, о pen дарі-жиди і 400 
уніятських богословів СХО-
ронилися в Умані, щоб 
зберегти себе перед ма-
сакрою повстанців, які під 
намовою московських ari– 
таторів йшли обороняти 
православну віру. Повстан-
ш, на чолі зі Залізняком, до 
яких прилучився Гонта, 
вдерлися д о міста Умані 
- доконали спустошення і 
різню, не щадячи ані жі-
нок, ані дітей. 

Москалі, які прийшли на 
допомогу полякам, підсту-
пом взяли в полон Заліз-
няка і Ґонту, а відтак усіх 
учасників повстання. 

„Слідство в справі Ґон-
ти довго не тривало, а 
вирок був вийнятково суво-
рий. Щодня, на протязі 10 
днів, малося з прнв'язано-
го до паля живого Ґонти 
здирати по одному пасові 
скіру, опісля живцем чет-
вертувати, а щойно накі-
нець - відрубати голову. 
Почетвертоване' тіло, на-
саджене на палі, мало бути 
розставлене по різних міс-
цевостях України, щоб від-
страшити від поновного історично-мемуарний збірних, 
викликання д о реоетї . Не повіти: Чортків, Копнчшщі, 

й 

ммтштйшммуїништанийі 
Микола Понеділок 

Р я т у й т е МОЮ 
Юпшгу 
п о в і с т ь 

Обкладинка та ілюстрації 
ЕДВАРДА КОЗАКА-ЕКО 

Сторінок S08 Ціна 8:00 дол 
S V O B O D A 

SO Montgomery Street 
J e w e y Ctty. 9U. 07S03 
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Б у ч а ч 1 
І і учаччнна -

Історнчно-мемуарний збірник. 
Книжка у ” твердій коралевій 
обгортці із золотими буквами, 
роботи мистця ЯКОВА ГНІЗ-
ДОВСЬКОГО.. 943 сторінок з 

малою. 
Ціна 525.00 -f f l 00 пересилка 

evOBODA 
SO Montgomery Otreet 
Jersey City, NJ, 07S0S 
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Чіортківська 

Округа 

меншу кару отримали 
інші селяни, які брали 
участь в повстанні". 

Залізняка москалі засу-
дилн на доживотне в Сн-
бірі, а сотні селян відда-
ли полякам, яких кати ві-
шали, або відрубували го-
лови. 

1774 року Росія ПІДПН-
сала договір з Туреччиною, 
на підставі якого Російсь-
ка імперія здобула доступ 
до Чорного моря, отрнма-
ла Азов, Керч, Ян ікалей 
Кінбурн. Кримський ханат 
унезалежнено від Порти, 
що означало підданство 
російським впливам. 14-го 
серпня 1775 р. Катерина И, 
під намовою свого кохан-
ка Потьомкіна, видала ма-
ніфест, яким зліквідувала 
Запоріжжя і прилучила йо-
го д о новоросійської губер-
ніТ, а про славне минуле 
України оспівували у своїх 
піснях кобзарі. 

Борщів. Заліщики. 
Книжка у твердій теино-енніп 
обгортці і золотими буквами,^ 
роботи мистця ЯКОВА ГНІЗ-

ДОВСЬКОГО. 928 сторінок. 
Ціна 25.00 дол. і f l переснл. 

S V O B O D A 
SO Mon tgomery Street 
Jersey C t ty , iN Л . 07808 

FUNERAL DffiECTORS 

SlMiOWSKY 
FUNERAL SERviCB 

8588 Eaat Tremont Aveaof 
BRONX, N.Y. 10488 

TeL: 868-2475 
Є ' 

181 Avenue "A" 
NEW ТОВК. N.Y. 18088 

Tax.: 874-8880 
Директор Я О С И Ф 

С Б Н К О В С Ь К И Н 
Завідує влаштуванням ав-
жоронів в каплицях, 

в кожнім 
Похорони по 

У В А Г А ! У В А Г А ! 
Новинка на книгарських полицях! 

В О Л О Д И М И Р Я Н І В 

Ж И Т Т Я 
4-та книга лірики 

Обкладинка ЛЮВОСЛАВА ГУЦАЛЮКА 
В книжці ЗО ілюстрацій ГАЛИНИ МАЗЕПИ 

Сторін — 120. Ціна — 5.00 дол. (з пересилкою) 
К Н И Ж К А ЗУСТРІЛАСЯ З ВИСОКОЮ 

ОЦІНКОЮ К Р И Т И К И ! 
Замовляти можна в книгарському відділі при „Свободі", 

пересилаючи чек або поштовий переказ: 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 07303 

Д - Р МИХАЙЛО Д А Н И Л Ю К 

П а медігаоі 
, Телят 

Лікарський.'довідних. 
Книжка у твердій ТЄМИ0-ЗЄЛЄ-
ній обгортці Із золотими бук-
вами роботи мистця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 335 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. ' 

evoaosM 
80 Montgomery Street 
Jersey City, SJ. 07808 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Е Н И К 
Займасться Похоронами 

в BRONX BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
t ТНМПБРАТУРА 

P e t e r J a r e m a 
129 CAST 7th STREET 

NEW YORK, NY. 
ORegon 4-2568 
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