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Відбулися Загальні збори 
Монтреальської Округи УНС 

Монтреаль, Квс. (А. Гла– 
дилович ).—–У понеділок, 7-
го березня ц.р., тут в одній з 
кімнат Пластового Дому 
відбулися Загальні збори 
Монтреальського Окружно 
го Комітету Українського 
Народного Союзу. З 8 відді
лів Округи (7-у Квебеку й 1-е 
Оттаві) тільки один відділ 
не був на зборах заступле
ний. З Оттави приїхав на 
Збори головний директор 
У Н Co юзу для Канади сен. 
Павло Юзнк. Головою збо
рів була головна радна і 
голова Окружного Коміте
ту Текля Мороз. Секретарю
вав новий секретар 475-го 
Відділу Мирослав Гарма– 
тюк. 

Присутні на Зборах вша
нували однохвилинною мо
вчанкою пам'ять біля 20 
членів УНС Монтреальсь
кої Округи, які упокоїлися в 
останньому діловому році. 

Сен. П.Юзнк виголосив 
доповідь про У НС в Канаді 
Він сказав, що має добрі й 
погані вісті в цій справі. 
Добрі вісті: на останній Кон 
венції переобрано всіх деле
гатів з Канади й уже цього 
року УНС в цій країні мати
ме свою Дирекцію й бюро. 
Погані вісті: в Канаді число 
членів із життьовим забезпе
ченням зменшується, зага
льна сума забезпечень паде, 
а з 64-ох аідиялів тільки 
одна третина діяльна. Ситу
ація повинна тут поправити 
ся, коли буде створена Дире 
кція УНС для Канади. Від
повідаючи на питання дис– 
кутантів, сенатор сказав, 
між іншим, що Українська 
Будівля Союзу себе оплачує 
й що його вартість вже под
воїлася. 

В своєму звіті за останній 
діловий рік Т. Мороз дору– 
шнла, зокрема, справу прн– 

Текля Мороз 

еднування нових членів до 
УНС на терені Округи. Во
на сказала, що, хоч призна
чена для Округи квота була 
надто висока, її тут викона
но на 76,2 відсотка, здобува
ючи таким чином перше 
місце між Округами в Ка
наді. 

Збори рішили вислати 
спеціяльну подяку за жерт
во нн у працю для УНС доте
перішньому секретареві Ок
ружного Комітету Осипові 
Дячишинові, який з уваги 
на стан свого здоров'я не 
може далі залишитися на 
цьому пості. 

Учасники Зборів з жалем 
попращали активного чле
на УНС Брониславу Мель
ник, яка незабаром виїде до 
Торонто, щоб бути ближче 
своїх дітей і внуків. 27 років 
тому в домі бл. п. Богдана 
Мельника й його дружини 
Бронислави народився 434-
ий Пластовий Відділ, який 
став найбільшим у Монтре– 
альській Окрузі. Зворушена 
Б. Мельник запевнила при– 

(Продовження на ст. 3-ій) 

Зростає архів ДЦ У HP 

Оттава, Онт. (ОУПС– 
УІБ). - Тут у приміщенні 
Державного архіву Канади 
відбулося 3-го березня 
чвертьрічне зібрання Архів
ного Комітету ДЦ УНРес
публіки під головуванням 
Юрія Сальського. 

Із звітів за кінець 1982 й 
початок 1983 років присутні 
довідалися про нові поступ
лення до збірки ДЦ УНР, 
головно матеріялів з Мюн
хену, Лондону й інших міст. 
Вшановуючи пам'ять сл.п. 
ген. К.Мандзенка з Чикаго, 
рішено одночасно зверну
тися до його родини в спра
ві його архівних матеріялів. 
Проф. Ярослав Рудницький 
інформував про збірку ди
пломатичних документів 
1917-1920 років, що її про
водить родина проф. Н.Ва– 
енлнна в Каліфорнії. Пред
ставник Державного архіву 
в Комітеті М.Момрик по
дав відомості про набутий 
архів сл. п. д-ра Д.Донцова, 
в справі якого приготовля
ється окремий комунікат до 
преси з нагоди 100-ліття 
народим і 10-ліття смерти 
цього українського мисли
теля. 

В загальному стверджено 
зріст зацікавлення українсь
кої діспори колекціями ук
раїніки в Державному архі
ві Канади так з боку дослід
ників, як і жертводавців 
української документації в 
столиці Канади. 

АКАДЕМІЯ 
Т.ШЕВЧЕНКА 
В БРУКЛИНІ 

Бруклин, Н.Й. - Стара
нням Об'єднаного Коміте
ту українських організацій 
тут відбудеться в неділю, 
27-го березня ц.р., о год. 1-
шій по полудні в залі ціло
денної української школи — 
Академія для вшанування 
Тараса Шевченка. У прог
рамі: виступ церковного 
хору під диригентурою Ле
ва Рейнаровича, гуртка бан
дуристів під керівництвом 
Л.Ларсон, сольоспів Л. Рей
наровича, деклямації моло
ді; фортепіяновий акомпа– 
ніямент проф. Т.Левиць– 
кий. Святочне слово виго
лосить І.Соколенко. 

Відбудеться товариська імпреза УЗХ 
Філядельфія, Па. - У 

традицію товариського жи
ття громади в Філядельфії 
ввійшла імпреза Українсь
кого Золотого Хреста „Ве
ликопісний оселедчик", що 
його влаштовує 20-ий Від
діл Українського Золотого 
Хреста ім. О.Ґенґало, щоб 
провести час у дружній ат
мосфері, послухати гарних 
виступів програми вечора 
та почастуватися добре при
готованими стравами. Так і 
цього року т.зв. „Велико
пісний оселедчик" відбуде
ться в суботу, 26-го березня, 
в авдиторії церкви Благові
щення Пречистої Діви Ма
рії при 1206 Valley Rd., Mel-
rose Park, Pa. Початок імп
рези о 5-ій год. по полудні. 

Учасниками програми 
будуть: Мирося Новаківсь– 
ка-Волошин - меццо-соп– 
рано, фортепіяновий супро
від проф. Галина Руденко. 
Роман Левицький - банду
рист, Петро Прус - скри

паль, Мамай — гумор і 
сатира, Маріяниа, Оксана і 
Марта Михайлюк - реци
тація. Ведучою програми 
буде Володимира Кавка. 
На імпрезі передбачене льо– 
сування образів, виграші 
вступу. Вступ 7 дол. вклю
чає добірну буфетову гости
ну. Увесь дохід вечора приз
начений на стипендійний 
фонд таборів молоді УЗХ. 

ПОМЕР 
Д - Р БОГДАН БАКАЙ 

Сан Дієго, Каліф. (ОС.) 
- У суботу. 17-го березня 
ц.р., тут помер на 60-му 
році життя визначний укра
їнський науковець, профе
сор Каліфорнійського уні
верситету д-р Богдан 
Бакай. Покійний залишив у 
глибокому смутку родину в 
Сан Дієго, батьків у Філя
дельфії та українську грома 
ду. 

ІЗРАЇЛЬ ПЕРЕДАСТЬ 
ЗСА ІНФОРМАЦІ' 

Вашінттон. Ізраїль по
годився поділитися зі ЗСА 
інформаціями про совєтсь– 
ке військове спорядження і 
тактику, які Ізраїль здобув у 
війні з Ливаном минулого 
року, не наполягаючи на 
підписанні спеціяльної уго
ди про виміну важливої ін
формації 

Такс рішення прийняв 
уряд Ізраїля за ініціятнвою 
нового міністра оборони 
Моше Аренса, який був по
слом Ізраїля у Вашінгтоні. 
Воно закінчило довгу супе
речку між двома урядами, а 
Пентагон привітав його як 
..підбадьорюючий крок у 
розвитку відносин". 

Згідно з повідомленням 
речника ізраїльського по
сольства. Аренс повідомив 
про не державного секре
таря Джорда Шулца і сек

ретаря оборони Каспара 
Вайнбергсра. 

На початку наступного 
місяця до Ізраїля прибуде 
чотнриособова група спе– 
піялістів військовоповітря– 
них сил ЗСА, щоб розгляну
ти велику кількість інфор
мації, яку здобули ізраїльці 
під час своїх боїв з сирійця
ми в Ливані, та прийняти 
інформації від ізраїльців 
про найновішу совєтську 
зброю, яку вживали сирійці 
в боях. 

У заяві, виданій міністер
ством оборони Ізраїля, го
вориться, що „Ізраїль пере
конаний, що ця важлива 
інформація, яку він має, 
буде дуже цінною для ЗСА 
і далі посилить і скріпить 
безпеку та інші відносини 
між двома країнами". 

СВІТОВЕ ЖИДІВСТВО 
АТАКУЄ МОСКВУ 

Єрусалим. Ізраїль.^ Сві
това конференція для справ 
совєтських жидів, яка відбу
валася гут у днях 17-19-го 
березня ц.р.. винесла резо
люції, які гостро засудили 
совстський уряд за припи
нення жидівської еміграції з 
СССР. Конференція також 
винесла чотири постуляти, 
звернені до Москви, а саме: 
відчинити двері для емігра
ції, звільнити жидівських 
політичних в'язнів-дисн– 
дентів, припинити урядом 
інспірований антисемітизм 
та перестати пересліду
вання жидів, які хочуть збе
регти свою релігію і культу
ру. 

В Конференції взяло 
участь 1,500 делегатів із ЗІ 
країни, які також висловили 
моральну підтримку жидів
ським активістам у СССР. 

За останні 10 років біля 
270.000 жидів виемігрувало 
з СССР. але в 1982 році 
совстський уряд відмовив 
візи 2.906 жидівським роди
нам, які нараховували 9.310 
осіб. 

Між присутніми на Кон

ференції були: Джін Кирк– 
патрик, американський ам– 
басадор до ОН; Сімон Вілл, 
колишній голова Европей– 
ського парляменту; прези
денти з чотирьох складових 
частин Ню Иорку — Брук– 
лину, Квінсу, Бронксу і Ста– 
тсн Айленду; визначні прав– 
ники, судді і прокуратори з 
Америки й Европи та пар– 
ляментаристи з Італії, Ізраї
ля, Британії, Голляндії. Ка
нади, Панами. Франції, 
Бельгії, Еспанії, Махіко, 
Австрії, Швеції і ЗСА. 

Конференція отримала 
телеграму від президента 
Роналда Регсна, в якій ска
зано, між іншим, що „Аме
рика від довшого часу ак
тивно підтримувала право 
совєтських жидів практику
вати свобідно свої культур
ні традиції та емігрувати з 
СССР, якщо вони цього 
бажають. Ми про це без
настанно повторяли совст– 
ським провідникам, під
креслюючи колосальний 
вплив тих справ на совст– 
сько-американські відно
сини". 

J? Правда" заповідає мобілізацію 
лівих в Німеччині 

Москва. Газета „Прав
да", орган ЦК КПСС, 
помістила у числі 10-го 
березня ц.р. , довшу 
інформацію про вислід 
парляментарних виборів у 
Західній Німеччині, у яких, 
як відомо, перемогу здобу
ли християнські і вільні 
демократи. Дещо більше 
голосів зібрали також так 
звані „зелені", які виступа
ють ніби то за збереження і 
охорону довкілля, але фак
тично вони творять основну 
базу лівих для всяких про– 
тестаційних акцій зверне
них в першу чергу проти пук 
лсарної зброї, розміщення в 
Німеччині американських 
ракет середнього засягу у 
противагу таких же ракет 
совєтського типу у Східній 
Німеччині н інших країнах 
Варшавського Пакту. Вони 
однак здобули більше, як 
п'ять відсотків голосів і ма
тимуть своїх представників 
у парляменті. 

..Правда", інформуючи про 
перебіг виборів і заяву канц
лера Федеративної Респуб
ліки Німеччини Гельмута 
Коля про продовження 
тісної співпраці із З'єднани
ми Стейтамн Америки й 
інишими державами члена
ми Північно-Атлантійсьсь– 
кого Союзу (НАТО), пише, 
що хрнстиянсько-дсмокра– 
тична партія і сам Коль 
,, в п о в н і підтримують 
політику Роналда Регена. 
скеровану на односторон
нє роззброєння СССР і 
тому вона не може бути 
предметом переговорів". 

Переповівши в подроби
цях про всі „негативи" 
політики християнських 
демократів і Франца– 
Йосифа Штравса, баварсь
кого політика, який „також 
претендує на якийсь пост в 
новому уряді Коля", 
..Правда", а зглядно 
совстськс пресове агенство 

в Бонні каже, що „боннсь
кому правому бльокові 
треба і можна протистави
тись і дати йому відсіч, як
що усі демократичні і миро– 
любиві сили, в першу чергу 
робітництво і їхня організа
ції (профспілки) будуть го
тові до спротиву; коли 
соціяль-демократи і кому
ністи, 'зелені' і 'альтернати– 
вісти'. ліберали і обдурені 
Колем сили, які покищо 
підтримують урядові 
партії, - будуть спільно 
виступати і співпрацювати 
між собою". 

Спираючись на матерія– 
ли опубліковані комуністич 
пою партією Німеччини 
після виборів „Правда" зак
ликає до об'єднання усіх 
„миролюбних сил", бо 
тільки тоді „затріюмфуе 
справедливість і наступить 
скріплення тих сил, які 
змагаються за мир". 

Політичні спостерігачі на 
Заході, а зокрема в Західній 
Німеччині, назвали згадану 
інформацію ТАСС вмішу
ванням у внутрішні справи 
іншої держави, проти чого 
так часто протестує Москва 
у відношені до Заходу. Крім 
того, як стало відомо, 
Штравс не ввійде до уряду 
Коля. 

ВЛАШТОВУЮТЬ БАЗАР 

Юніондейл, Н.Й. - Сес– 
трицтво св. Марії і св. Оль
ги при парафії української 
православної церкви св. Ми
хайла тут влаштовує Вели
кодній базар у суботу, 26, і в 
неділю, 27-го березня, від 
12-ої до 4-ої год. по полудні 
в Культурному Центрі св. 
Михаїла при 147 Мейпл аве 
ню. Великий вибір речей -
писанок, вишивок, кераміки 
і приладдя для писання 
писанок, а також печиво, ва
реники і смачний буфет. 

І в Західній Европі соціальне 
забезпечення стоїть перед кризою 

РАКЕЛСГАВЗ ОЧОЛИТЬ ЕПА 

Проблема забезпечення 
старших віком осіб у Захід
ній Европі є тепер так акту
альною і пекучою, як і в ЗСА. 
Причинами того явища є 
економічна криза у світі і 
рівночасно довше життя 
пересічної людини. 

Від 1974 року в Західній 
Европі поволі зростає без
робіття; тим самим кіль
кість людей, що платять 
вкладки до соціяльного за
безпечення для старших, 
меншає. Тому європейські 
уряди і політичні партії се
рйозно розглядають мож
ливості, як наладнати спра
ву плачення старечих пен
сій, щоб держава не докла
дала до них надто багато. 
Сьогодні в Західній Німеч
чині податки від 100 працю
ючих оплачують старечі 
пенсії для 43 осіб. Передба
чують, що в роках 2000-
2030, коли осягнуть пенсій
ний вік члени покоління, 
що народилося зараз після 
Другої світової війни, від
ношення буде 1 до 1. 

Серйозне затурбовання 
західньоевропейських уря
дів цією справою викликане 
ще й тим, що вона майже 
всеціло є їхньою відпові
дальністю. Там немає та
ких пенсійних програм при
ватних підприємств, як в 
ЗСА,і люди всеціло здають
ся на поміч держави. З кож
ним роком, однак, захід– 
ньоевропейські держави 
мусять поширювати свій 
бюджет на соціяльне забез
печення, і тому багато еко
номічних аналітиків ува
жає, що треба цей стан змі
нити. Це зустрілося з вели
ким спротивом політиків, 
які тремтять за свою попу
лярність серед населення. 
Тому у недавніх виборах у 
Західній Німеччині канди
дати обидвох партій не по
рушували у своїх промовах 
делікатної справи соціяль
ного забезпечення. Пооди

нокі представники політич
них партій признають тут і 
там публічно, що Західна 
Німеччина живе ..понад 
стан" і що час змінити за
гальну настанову до життя. 
В Західній Німеччині, як і в 
інших країнах Західньої 
Европи, старечі пенсії є ду
же добрі і високі, а рівно
часно вік, в якому обов'язус 
емеритура, знижують. У 
Франції соціялістичний 
уряд поставив минулого 
місяця вимогу, щоб звіль
няти усіх з роботи з 60-им 
роком життя,а не з 65-им, а 
в Італії можливість іти на 
емеритуру дуже вчасно бу
ла вже причиною неодного 
скандалу. В останніх роках 
число емернтів зросло на 
120 відсотків, а тих, що 
допомагають своїми подат
ками їх забезпечити, - ли
ше на 15 відсотків. Італій
ська преса широко розпису
ється про недавній випадок, 
коли 29-літня учителька се
редньої школи пішла „на 
емеритуру" з пенсією 430 
долярів на місяць. 

Хоча низький пенсійний 
вік оправдують тим, що 
дається можливість праці 
молодим безробітним, то з 
другої сторони працюючі 
нсгодують, що вони своїми 
високими данинами пла
тять спокійне і вигідне жит
тя людям, які ще зовсім 
здібні до праці. Це і є причи
ною, чому населення Захід
ньої Европи голосно про
тестує проти піднесення по
датків, якими уряди мали б 
допомагати у виплачуванні 
соціяльного забезпечення. 
Так,як тепер справи стоять, 
за виїмком Голляндії та 
Франції, всі держави Захід
ньої Европи доплачують 
шораз більше зі своїх бю
джетів на забезпечення сме– 
ритів, і якщо не дійде до 
якоїсь реформи в тому нап
рямі, вони будуть в куди 
гіршій ситуації, як Уряд 
ЗСА. 

У світі 

ФРАНЦ ЙОЗЕФ ШТРАВС НЕ ПРИЙМЕ пропозиції канц 
лера Західньої Німеччини Гельмута Коля приєднатися до 
його кабінету в Бонні і зайняти якийсь міністерський пост. 
Штравс заявив, що він залишиться в Мюнхені як прем'єр 
Баварії. Це повідомлення закінчило непідтверджені чутки 
про те, що плянує Штравс після перемоги у виборах 6 -го 
березня партії Коля христіянських демократів і їх баварсь
кої посестри, якою керує Штравс. Сподівалися, що Штравс 
займе посаду міністра закордонних справ і тим самим 
витіснить Ганса-Дітріха Геншера, лідера партії вільних де
мократів, яка є також членом коаліції. Здається, Коль не 
бажав віддати пост міністра закордонних справ Штравсо– 
ві, а готував йому місце заступника канцлера. Баварська 
партія Штравса буде заступлена в коаліційному уряді п'ять
ма міністрами. 

ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 3 ПЕРУ говорять, що в 
наслідок сильних дощів, зсувів та обвалів щонайменше 
два міста в північному Перу були засипані землею і понад 
50 осіб загинуло, а приблизно мабуть 500 пропали безвісти 
Пол і дія Перу говорить, що в провінції Касма, 210 миль на 
північ від Ліми, вийшли з берегів річки Касма і Сечін та 
змивають все на своєму шляху. Цілі селища зносить вода і 
забирає з собою, включаючи доми, худобу і людей. Села 
Кашіпампа і Уаркос змиті повністю. В Чімботе, найбіль
шому порті, 40 миль на північ від Касми, інша річка, 
Лякрамарка, змила в море 2,000 домів, вбиваючи понад 20 
осіб. 

У ШТРАСБУРГУ, ФРАНЦІЯ, ПІДПИСАНА УГОДА 
між 10-ма європейськими країнами, ЗСА і Канадою про ви 
міну в'язнів: ув'язнені в чужій країні зможуть відсидіти 
своє покарання у своїй країні. 

СОЩЯЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ ФІНЛЯНДІЇ 
легко втримала своє положення найбільшої партії країни у 
парлямеитських виборах, які відбулися в неділю і в 
понеділок, 20-го і 21-го березня. Консерватисти не зуміли 
взяти верх над центролівимн. Розподіл політичних сил в 
парляменті залишиться майже попереднім з деякими 
змінами на користь соціял-демократії. Фінське радіо пові
домило, що на основі неофіційного підрахунку голосів, со– 
ціял-демократи будуть мати 58 депутатів у 200-` членному 
парляменті, здобувши шість нових місць, а консерватори 
44, втратили два. Аграрна центриська партія здобула 38 
місць, втратила три місця, Фінська народно-демократична 
ліса,опанована комуністами здобула 28 місць, втративши 
вісім, Шведська народна партія матиме 10 місць, як і перед 
тям, народницька сільська партія здонула 17 місць, на 11 
більше, ніж мала у попередньому парляменті. Мел ші гру
пи отримали в загальному шість місць. Виявляється, що су
часна урядова коаліція, у склад якої входять соціял-дсмо– 
кратична партія, шведська партія і партія центру буде мати 
невелику більшість 106 місць з 200 у порівнянні з 103 у 
попередньому парляменті. 

R ЕЛЬ САЛЬВАДОРІ найбільша партія стоїть перед 
загрозою розколу з огляду на розходження щодо назначе
ний кандидата на пост президента в наступних президент
ських виборах. 

Вашімгтон, — Президент 
Роналд Реген найменував у 
понеділок, 21-го березня 
ц.р.. Вілліяма Д.Ракелсгав– 
за на нового директора Фе
деральної Агенції охорони 
довкілля, після резиґнації 
з цього становища Енн 
Бнрфорд і довготриваючих 
контроверсій. які постали 
на тлі недостатньої уваги 
цієї Агенції до проблем за– 
нечищеного хемічними від– 
падками довкілля в бага
тьох стейтах ЗСА. 

Агенція охорони довкі
лля, кажуть речники аж шіс
тьох конгресових комісій, 
які перевіряють справу 
„політичної маніпуляціГ і 
фаворитизму, мала всі дані 
зробити багато більше за
ходів, щоб зберегти насе
лення перд загрозливими 
впливами хемічних відпад– 
ків. а головно мала достат
ню кількість грошей в сумі 
1,5 більйона долярів з яких 
вона не витратила навіть 
половини. Речники ЕПА 
бороняться перед „напада
ми" комісій тим, що Адмі
ністрація президента Р.Ре– 

гена веде в основному дуже 
ощадностеву фінансову по
літику і вони, тобто ЕПА, 
хотіли пристосуватися до 
цього. 

Новоиайменований ди
ректор вже раніше займав 
це становище і тому, на ду
мку Адміністрації, він не 
матиме труднощів у спів
праці з Конгресом і співро
бітниками. Президент Р. 
Реген, на короткій пресовій 
конференції у присутності 
директора Ракелсгауза. за
явив, що „він є відповідним 
кандидатом на відповідну 
позицію у відповідний час . 
Представляючись корес
пондентам В. Ракелсгауз 
відмітив, що Президент дає 
йому „вільну руку", якщо 
йдеться про керівництво 
Агенцією. Його першим 
завданням буде привернути 
престиж для ЕПА і скеру
вати працю установи у від
повідному напрямі. Полі
тичні спостерігачі думають, 
що новий директор нама
гатиметься цілковито пере
будувати систему ЕПА. 

Переговори поміж СССР і КНР 
не мають успіху 

Москва, СССР. - Голов
ний китайський делегат на 
советсько-китайських пере
говорах про покращання 
відносин зустрівся в поне
ділок, 21-го березня, з совє– 
тським міністром закордо
нних справ Андреєм Гро– 
миком в атмосфері, яка вка
зує на те, що дотепер не 
було якогось зрушення в 
питаннях, які роз'єднують 
ці дві країни. 

Повідомлення офіційно
го совєтського o f нтства– 
ТАСС говорить, що Ґроми– 
ко і Чіян Чішен, міністер 
закордонних справ Китаю, 
погодилися на „позитивне 
значення того факту", що 
два уряди мали „політич
ний діялог". 

ТАСС дуже мало говори
ло про сам зміст перегово
рів від самого початку, коли 
вони відновилися 1-го бе
резня, після початкової ста
дії в Пекіні минулої осені. 
Така стриманість обидвох 
сторін розкривати щось по 
суті привели західніх дип

ломатів до думки, що Мос
ква і Пекін обережно просу
ваються до обмеженого по
лагодження одного з пи
тань, а саме, відпруження 
між зосередженими на 4,500 
милевому кордоні совєтсь– 
кими і китайськими війська
ми. 

В питаннях Камбоджі та 
Афганістану, які Китай ста
вить на перше місце, здасть
ся, залишилися далекими 
від зближення. 

Обидві сторони зосереди-
лн великі військові сили 
в з д о в ж ДОВГОГО СПІЛНОГО 
кордону; Совстський Союз 
має приблизно 48 дивізій, 
загальною кількістю щона
йменше 600.000 вояків, а 
китайці, можливо, подвійно 
стільки, але дещо дальше 
від кордону. 

Китайська делегація відТ– 
хала в понеділок, 21-го бе
резня, до Пекіну, без най
меншого натяку на якусь 
угоду. ТАСС тільки натяк
нуло, що совєтська сторона 
була згідливіша, ніж китай
ська. 

В Америці 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВЕСНИ В ЗЄДИНЕНИХ СТЕЙТАХ 
Америки позначився дуже химерною погодою в різних 
стейтах країни. У північно-східній частині зливні дощі 
спричиннльсь до виливу багатьох рік; на середньому захо
ді натомість випали сніги, у деяких місшях більше як два 
фути, а температура понизилась до 20-25 степенів за 
Фаренгайтом. У нюйорському стейті, в околицях Олбані, 
Сиракюзів. Ютики через два дні падав ледяний дощ, який 
сповільнив автомобільний рух на шляхах; на Фльорнді на
томість в кількох повітах пройшли гурагани. Досі у пов'я
занні з погодою загинуло вісім осіб, а багато було 
поранених, зокрема в автомобільних випадках. 

ПОЛІЦІЯ І СЛУЖБОВЦІ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРА 
Інвестигацій (ФБІ) відкрили знову і унешкідливнли гніздо 
пачкарів наркотиками і зброєю, тим разом в дільниці 
Квінс в Ню Иорку та зліквідували три фунти кокаїни на 
суму одного мільйона долярів, велику кількість різнород– 
ної зброї і амуніції та багато інших крадених речей. 
Незабаром після того поліції вдалося заарештувати голов
ного пачкара і розпредільника наркотиків 28-річного Ед– 
варда Ґомеза з Вудсайду, Н.Й., який намагався скритись 
перед погонею поліціянтів біля свого помешкання. 

Д—Р БАРНІ КЛАРК, людина зі штучним серцем, знову 
почувається гірше. Його нирки стали недомагати, він 
горячкус, нарікає на брак апетиту тощо. Лікарі у медично
му центру Солт Лейк Ситі в Юта думають, що функціо
нальність нирок могла сповільнити інфекція і вони 
поспішно шукають за причинами погіршення стану 
пацієнта. 

МЕТРОПОЛІТАЛЬНА РАДА ТРАНСПОРТУ (МТА) 
злагіднила свої вимоги у переговорах з профспілкою за
лізниці Мстро-Йорк і нюджерськими машиністами та кон
дукторами і тепер, згідно з опінією багатьох спостерігачів, 
є більші вагляди на закінчення страйку. Профспілки і поо
динокі робітники висловили свою опінію щодо становища 
МТА, заявляючи, що це було добре рішення, яке зрушить і 
мертвої точки переговори. Голова МТА Рнчард Раві і 
погодився на вимогу профспілок, що в кожному поїзді по 
винен знаходитись принаймні один кондуктор і що Paп 
перегляне в найближчому часі платні затруднених на поі t 
дах робітників. 

ДЖІН ГАРРІС, ЗАСУДЖЕНА У 1980 РОЦІ жінка за 
вбивство л-ра Германа Тарновера на 15 років ув'язнення, 
ще раз зазнала поразки коли Верховний Суд ЗСА відмо
вився від переслухання п справи, вважаючи засуд справед
ливим. Адвокат засудженої Геролд Прайс Фарінджер зая
вив кореспондентам, що його клієнтка була приготована 
до негативного рішення Верховного Суду і прийняла його 
холоднокровно. 
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'- Як можна було сподіватися, недавня промо
ва президента Реґена в Орляндо на Фльориді, в 
якій він назвав Совєтський Союз „злою імпері
єю", викликала у Москві гостру реакцію, тим 
паче, що кремл івськ і володарі здають собі 
справу, що та промова Реґена не була рето– 
рикою для внутрішнього вжитку, а висловом 
переконання американського Президента і 
вихідною точкою його політики. В офіційному 
партійному органі „Правда" , яка висловлює 
становище с о в є т с ь к о ї в е р х і в к и , появилася 
обширна стаття Ґеорґія Арбатова, що його „ Н ю 
:Йорк Тайме" називає „ с таршим експертом 
-Совєтського Союзу в справах З'єднаних Стей– 
тів". Це різка відповідь Реґенові, в якій закида
ється йому, що він не тільки завертає до „холод
ної війни", а просто до „середньовічних метод". 
Що стосується американської вимоги, щоб у 
проблемі збройних сил прийняти принцип рів– 
ности , то Арбатов каже, що рівність щодо 
ефективної вартости нуклеарних ракет була би 
тод і , якби Совєтський Союз встановив свої 
ракетн і бази „близько^ кордон ів Америки " . 
Відомо, що Совєтський Союз найбільше по
борює ідею встановлення на європейському 
Заході 572-ох американських ракет на середню 
віддаль типу Першінґа задля зрівноваження 
совєтських ракет на території Східньої Німеч
чини й Чехо-Словаччини. 

Поруч із статтею у „Правді" виступив теж із 
пляново зааранжованим інтерв'ю із західніми 
кореспондентами у Москв і сам шеф штабу 
совєтських збройних сил, маршал Ніколай 
Огарков, який погрожував третьою світовою 
війною, яка огорнула б увесь світ і в якій не 
можна би контролювати атомову зброю. Совєт– 
ське становище, зрештою, з погляду СССР -
логічне. Концепція Реґена, щоби не переговорю
вати про обмеження, а про редукцію різних 
родів атомової зброї, для Совєтів несприйнят
лива, бо їхньою девізою було і є: „Те, що моє -
моє, а те, що твоє можна переговорювати". Тим 
паче несприйнятливою є для СССР концепція 
Реґена, щоби остаточною ціллю переговорів про 
зброю було повне роззброєння, повне знищення 
всього арсеналу стратегічної зброї. Аджесовєт– 
ська імперія постала власне завдяки збройним 
завоюванням і система совєтської імперії побу
дована на існуванні збройної сили. Роззброєння 
рівнялось би наче автоматичній ліквідації імпе
рії. Так само несприйнятпивою для СССР є 
клявзуля Гельсінкського договору з 1975 року 
про права людини. Совєтському Союзові пот
рібний був той договір, ̂ кий-нече леґалізував 
стен посідання СССР з Еврот і тому він про–" 
ковтнув І ту клявзулю, знаючи згори, що її не 
буде дотримуватись. Признання совєтським 
громадянам повних людських прав - значипо б 
у практиці демократизувати режим. А демокра
тизація бупа б р івнозначною з п і к в і д а ц і є ю 
комунізму, який в Совєтському Союзі у практиці 
є тотожний з московським імперіяпізмом. Гель– 
сінкський договір визнає принцип суперництва 
ідей. Комуністична олігарх ія , яка волод іє в 
імперії не може допустити до свобідного супер
ництва ідей, бо це було б р івнозначне з її 
самогубством. Авторитаризм не допускає ніякої 
іншої системи, ніякої іншої сили, ніякої іншої ідеї, 
як власне тільки однопартійну диктатуру. В 
совєтському випадку формула „ д и к т а т у р а 
пропетаріяту" є тільки назверхньою фразою. 
Насправді це диктатура комуністичної (больше– 
вицької)олігархіі, і тієїсвоєї диктаторської влади 
олігархія добровільно не виречеться. 

Ми є свідками цікавого історичного процесу. 
Як з одного боку західній демократичний світ 
завжди ще керується максимою Ллойда Джор– 
джа, що „торгувати можна і з дияволом, коли 
воно корисне країні", з другого маємо познаки 
такого радикального прозріння, як воно вияви
лось у промові Реґена про „злющу імперію". 
Комун істична система, оперта на навчанні 
Маркса-Енґельса збанкрутувала, коли за60 років 
володіння у СССР тамошній уряд мусить щоро
ку купувати мільйони тонн збіжжя у капіталіс
тичних країнах, щоб не терпіти гоподу . Апе 
СССР воліє купувати збіжжя у капіталістів ані ж 
редукувати свій бюджет на оборонн і цілі і 
призначити більші суми на ужитковий промисел 
і хліборобські цілі. Бо це власне і суть імперії. 
Очевидно, що така процедура не всилі вічно 
існувати. 60 років - це багато, але в історії 
людства це короткий час. Гнів і погрози Москви 
з приводу промови Реґена є логічною реакцією, 
- але ж СССР так само не хоче нової світової 
війни, як не хоче її Америка і не хочуть всі, які ще 
не втратили здорового глузду. Лють і погрози 
совєтських правителів породжені фактом, що 
американський Президент має відвагу називати 
правду про СССР. Захід привик до совєтських 
погроз і лайок і правильно не прив'язує до них 
великої ваги. 

Історія української Гол– 
готи навряд чи знас постать 
із сумнішою та трагічні
шою біографією. Усі душо
губства і тортури минулого 
бліднуть перед методичним 
та пляномірним геноци
дом, якого зазнав протягом 
усього свого життя Юрій 
Шухевич. Його стали зни
щувати з дитячих літ і зни
щують до сьогодні. Пер
ший етап цього знищення 
завершився осліпленням. 
Такого „подвигу" не спро
моглися доконати навіть 
доісторичні варвари. Не 
засвідчено його і в анналах 
середньовічних душогуб– 
ств. Це „досягнення" тих, 
хто на підставі „найпере– 
довішої в світі ідеології" і на 
кістках мільйонів будує сус
пільство „соціяльної гар
монії",. - - - - -

Біографія Ю. Шухевича 
це не тільки історія мук та 
знущань з людини, це ще й 
винувальний акт проти „без 
жалісних до своїх ворогів" 
катів та убивць, котрі натя
гають на себе овечі шкури 
миротворців та гуманістів. 
Чи є в людській мові слова 
для окреслення цих людо– 
ненависників, що їх „воро
гами" є малолітні діти, сла
бі жінки, каліки та інваліди, 
богомільні, віруючі та свя
щеники? 

Немає сумніву, що цей 
„передовий загін" катів та 
убивць об'єднує в своїх ла
вах усе нелюдське, усе ди– 

Святослав Караванськнй 

ЮРІЙ ШУХЕВИЧ 
явольське, усе злобне, лука
ве та кровожерне, що зрог 
дилося і зросло серед добр 
рого і працьовитого людсь
кого племени. Тільки не
люд і людожер може поса
дити за грати дитину: тіль
ки нелюд і людожер може 
після відбуття нею „речен
ця" зфабрикувати на неї 
другу „камерну" справу. І 
нарешті після 20-літнього 
повільного вбивства, по
рушити проти неї третю і 
четверту справи. 

Життя Юрія Шухевича -
це свідчення ненависти, що 
її плекають кремлівські.ма– 
фіозо до українського іно– 
думства. Юрій Шухевич не 
дістав перед арештом про
позиції виїхати закордон, 
аби не мучитися в СССР. 
Такий захід ніяк не можна 
застосувати до українця. До 
українця жадної поблажли– 
вости, жадної людяности! 
Тільки знищення, знищення 
і знищення! 

Постать Юрія Шухевича 
це ще й пересторога усім 
тим, котрі і досі не від того^ 
щоб „навести мости" з оку
пантом, сісти з його опла
ченими яничарами за „круг
лий стіл". Ідея „культурно
го обміну", так лукаво під
кинута цими платними яни

чарами, це ніщо інше, як 
ширма, яка мас прикрити 
фасаду тюрми, де карається 
осліплений Ю. Шухевич, а з 
ним сотні та тисячі україн
ських патріотів, чий основ
ний „гріх полягає в тому, 
що вони люблять свою рід
ну мову, боронять правду, 
людську гідність та людські 
права. 

Саме тому мені хочеться 
звернутися до адептів „куль
турного обміну" з таким 
словом: „Гляньте в очі ос
ліпленого Ю. Шухевича, 
відвідайте могилу замор– 
.дованого Володимира іва– 
сюка, зустріньте доведе
ного в тюрмі до інваліднос– 
ти Івана Світличного, заві
тайте до ,,психушки", де 
десятий рік „лікується" сту
дент Анатолій Лупиніс і 
куди запроторили слабу 
жінку Анну Михайленко, 
позначте на мапі Сибіру, 
Казахстану, Колими усі точ 
ки, де караються українці, 
заслані туди за любов до 
рідного краю та рідного 
слова, складіть список усіх 
українців-політв'язнів і ли
ше тоді просторікуйте про 
„культурний обмін" та за
ходьтеся вербувати молодь 
на Курси української мови 
до Києва. Не забудьте при 

цьому сказати, що для під– 
совєтських українців крем
лівська мафія організува
ла „курси української мови" 
в Мордовії та на Уралі... 
Саме за любов до мови 
карається там Олексій Ти
хий. За любов до українсь
кої культури опинився там і 
Юрій Бадзьо, як і більшість 
інших українських політ
в'язнів. Сам Юрій Шухевич 
відвідує такі „московські 
курси" уже 31-й рік. За лю
бов до рідного слова, за 
любов до рідної землі заги
нув і його батько - леген
дарний командир У ПА". 

Таке слово до адептів 
„культурного обману" під
казав мені сьогодні мій ко
лишній побратим Юрій 
Шухевич. 

Юрій Шухевич - це жива 
рана в душі кожного укра
їнця. Болюча і невигоєна 
рана. Ця рана не дає спокою 
нашій совісти одним ста
лим питанням: ,,А що я 
зробив сьогодні, щоб пос
лабити муки Юрія Шухеви
ча і тисяч українців, котрі 
караються в червоних ка
тівнях?' 

Сьогодні це питання ч. 1 
для кожного з нас. 

То ж не тільки сьогодні, а 
й щодня ставимо собі це 
питання! 

І на питання даваймо від
повідь! 

На неї чекає наша совість. 
На неї чекає Бог. На неї 
чекає Україна. 

Пошта принесла з чеської 
Праги під кінець червня 
1982 року аноиімового лис
та, в якому була тільки пос
мертна клепсидра чеською 
мовою: „Проф. Леон Лука– 
севіч". Помер нагло у віці 86 
років 20-го червня 1982". 
Під клепсидрою був підпис 
„Стефа Лукасевічова, дру
жина". Очевидячки - це 
вона післала мені вістку, що 
не стало в мене ще одного з 
найближчих і найкращих 
приятелів. Але під кінець 
листопада минулого року 
прийшла поштою друга 
чеська клепсидра: „Стефа 
Лукасевічова", - померла 
„після довгої і важкої неду
ги у віці 82 роки 9-го листо
пада 1982". Підписані троє 
невідомих мені осіб, може 
українські, може чеські 
близькі друзі Покійних, які 
певно й похоронили їх у 
Празі. Ще за свого життя 
Левко Лукасевич переслав 
був частинами, різними 
шляхами, туристами й пош
тою, свої спомини — цілу 
книжку, яку він, як сам про 
це пише наприкінці того 
твору, писав фраґментарич– 
но, і виправдується, що різ
ні місця повторюються, бо 
сам вже не знав, чи написав 
був їх уже і вислав. З піє
тизму до Левка Лукасевича, 
як останнього, що ще жив, 
учасника бою під Крутами 
29-го січня 1918 року видав 
цю. книжку Первоієрарх Ук
раїнської Православної 
Церкви в ЗСА, Митрополит 
Мстислав, сам колишній 
старшина Дійової Армії 
УНР. Рукопис перейшов 
через руки двох фахівців: 
Івана Куровицького і проф. 
Тараса Гунчака — і це був 
черговий мудрий вчинок 
Митрополита. Бо Левко 
Лукасевич не був письмен
ником ані публіцистом-ана– 
літиком: це був, як він це 

Іван Кедрин 

СПОГАДИ КРУТЯНЦЯ 

(Левко Лукасевич; ,, Роздуми на схилку життя" -
Українське Православне Видавництво св. Софії, Ню Йорк 

- С. Бавнд Брук, 1982, стор. 342) 
описує у своїх споминах, 
учений скономіст-статис– 
тик, співредактор і автор 
„Економічно-статистичних 
Збірників" у Варшаві. 
Статистика була його 
улюбленою ділянкою знан
ня і праці. 

З початком 1970 років він 
переслав частинками на різ
ні адреси, на бібулках, свою 
працю „Українська преса з 
перспективи її 150-тиріччя". 
Рукопис опинився у tooix 
руках і побачив його у сво
єму літньому домі в Лек– 
сингтоні біля Гантеру в 
Кетскільських горах теж 
економіст Маріян Коць. Він 
зразу сам зголосився, що 
видасть той твір своїм кош
том, — фірму дала Спілка 
Українських Журналістів 
Америки. Коли ми поїхали 
у 1972 році з дружиною до 
Европи, ми домовилися з 
Левком Лукассвичем, що 
зустрінемось у Відні: там 
він зробив собі сам коректу 
з названої книжки про пре
су. Вона появилася у 1974 
році, але в міжчасі ми діз
налися, що сусід Лукасеви– 
чів у Празі, українець і при
ятель" в „лапках" - доніс 
на Левка Лукасевича чесь
кій комуністичній поліції, 
що той дописував під псев
донімом до „Вістей Комба
танта" у Торонто, то що це 
колишній вояк з років виз
вольної війни-революції. 
Тому ми тут рішили під
писати книжку „Українська 
преса з перспективи 150-
ліття" з різкою антисов– 
етською тенденцією псев

донімом „Юрій Л. Терно
пільський": насправді це 
Левко Лукасевич. Ця книж
ка, цс поруч із „Енциклопе
дією українознавства", най
кращий довідник для дос
лідників історії українсь
кої преси. Що б дещо „об– 
легшити" широкому чита
чеві ту строго наукову істо
рично-статистичну книжку 
про пресу - додано на при– 
кінці сильвети 24-ох видат
них діячів преси — журна
лістів і видавців, деякі силь
вети написав сам автор у 
Відні у 1972 році. 

Це була хрустальноі вда
чі, чесна людина, патріот– 
вояк, чутливий на всі бо
лячки українського життя. 
Як він сам пише про себе -
пережив три революції - у 
1905 році, у 1917-21 і в ході 
Другої світової війни. Але 
сам ніколи до ніякої полі
тичної партії, ніякого сере
довища, не належав і актив
ної участи в громадсько-
політичному житті за мир
ного часу не брав. Зате для 
дослідника нашої новітньої 
історії — надзвичайно вар
тісною є його оцінка часу 
організації українського вій
ська за Української Цент
ральної Ради, його критич
ний підхід до пацифістич– 
ного запаморочення про
відників УЦРади, його ха
рактеристика настроїв в 
Україні після вибуху рево
люції у Росії у 1917 році, 
його характеристика відно
син за Гетьманату, і згодом 
— мало відомі подробиці 
української дипломатичної 

служби в Західній Европі, 
особливо його інформації 
про працю Михайла Тиш– 
кевича. Характеристично 
для скромностй Левка Лу
касевича, що коли він писав 
про д-ра Євмена Лукасеви
ча, як посла УНР у Швей
царії і після того, як видавця 
„Української Трибуни" у 
Варшаві, ніколи не зазна
чив, що це його рідний бать
ко, людина високої куль
тури, один з тих меценатів 
української преси, з яких на 
першому місці треба назва
ти Свгсна Чикалснка. 

Левко Лукасевич до кінця 
свого життя зберіг найглиб
ший сантимент до війська і 
до своєї участи у нещасному 
бою під Крутами. Зворуш
ливим є опис, як він, відві
давши вже із Праги Київ, 
відшукав місце, на якому 
похоронено знайдені тіла 
бійців з-під Крут. Описую
чи маніфестаційний похо
рон жертв бою під Крутами 
у Києві вже після повороту 
туди української влади піс
ля Берестейського миру, 
Левко Лукасевич призна
ється, що забув прізвище 
гімназіяльного вчителя, 
який також промовляв тоді 
над свіжою могилою своїх 
недавніх учнів. Це був Во
лодимир Дурдуківський, 
директор першої українсь
кої гімназії у Києві імені 
Тараса Шевченка. Больше– 
вики знищили його у добі 
терору єжовщини. Перший 
назвав крутянців „українсь
кими Тсрмопільцями" не 
Дурдуківський, а таки Ми
хайло Грушсвський. 

Пишучи свої спомини 
фрагментарично. на протя
зі п'яти років, доривочно у 
часі, коли ще мусив працю
вати на хліб насушний, ав
тор не тримався хроноло– 

(Продовження на сг. S) 

Як поборюють 
закордонних фальсифікаторів 

Кожний знає чого вар
та совєтська пропаганда 
і ніхто в ній правди не шу
кає. Поскількн партія веде, 
то 'й правда мусить бути 
партійна, а цій далеко до 
справжньої. 

Продукція цієї пропаган
ди спрямована в першу чер
гу на внутрішній ринок. 
Розраховуючи, що всяка 
„єрунда" пройде, пропага– 
тори дають волю своїй фан
тазії і набивають голови 
наших братів і сестер в Ук
раїні неймовірним хламом. 
Ясна річ не все сприймаєть
ся як істина. Люди все таки 
знають ціну цій продукції. 
Але дещо таки проходить. 
Як же так — неможливо, 
щоб усе було видумане. 

Інша справа, коли ці фаб
рикати попадають за межі 
совєтчини. Відомо, що знач, 
на їх частина мас полеміч
ний характер і виготовля
ється в пляні поборювання 
„зарубіжних фальсифіка
торів". Але тут зразу вихо
дить прорахунок. „Зарубіж
ні" читачі не позбавлені 
джерел справжньої інфор
мації і стріли „вітчизняних" 
писак попадають у стіну, 
від якої відбиваються. По
чуття відрази й смутку це 
хіба єдиний ефект, який 
вони тут залишають. 

Напасті совєтської про
паганди на еміграцію, зок
рема на українську емігра
цію, мають свою довгу іс
торію. Із книг і різних пи
сань того роду можна б уже 
скласти чималу бібліотеку, 
їхній стиль очевидно пап– 
люжний. У них рясніє та
кими епітетами як: зрад
ники, покидьки, гниль, зап
роданці, охвістя і т. п. - на 
адресу різних „зарубіжних" 
діячів, а то й рядових гро
мадян. Варто при тому від
мітити, що подібної термі
нології ви не знайдете в 
совєтській пропагандивній 
літературі спрямованій про
ти російської еміграції. 

Питання якостн совєтсь
кої пропаганди, яку можна 
розподілити на окремі кате
горії, повинно бутипредме– 
том окремої студії і тут 
його розбирати не місце. 
Особливого росту й пож
вавлення досягла ця пропа
ганда в повоєнних роках. 
Вона процвітає зокрема в 
УССР „на українском язи– 
ке" Коли говорити про „ро
бітників пера", то таких, що 
раді старатись знайдеться 
завжди доволі. Навіть серед 
відомих письменників. От 
ще в 1958 році не хто інший, 
а покійний Юрій Смолич 
написав памфлет п. з. „З 

народом чи проти народу", 
на замовлення берлінсько
го Комітету за повернення 
на батьківщину. Там Юрій 
Корнійович нагородив та
кого, що наш відомий діяч і 
науковець Василь Гришко 
не втерпів і написав відпо
відь п. н. „Хто з ким і проти 
кого", де виявив силувану 
забріханість Смоличевого 
писання. Треба думати, що 
режимовці такої реакції не 
чекали і що вона їх „заділа", 
бо на Гришка зразу нагря
нула злива різних напастей і 
наклепів. Але наш автор не 
з тих, що даються залякати 
і писати не покинув. 

Зрозуміло, - що писання 
Гришка режймовцям не 
всмак, але титули його кни
жок їм до вподоби. Оце 
недавно попала нам у руки 
книжка видана ще в 1980 
році п. з. „З ким і проти 
кого". Підтитул - „Ганеб
ний шлях петлюрівіішни та 
її спадкоємців", автор -
Юрій Гай. Редакторський 
колектив - шестеро спеців 
з різних ділянок редактор
ського діла. Книжка спря
мована проти „зрадників і 
ворогів українського наро
ду" й очевидно затримана в 
паплюжному стилі. Як ви
ходить, біда в тому, що ці 
кляті вороги не переводять
ся. Взагалі можна сказати, 
що в українській історії ки
шить від зрадників і ворогів 
народу. 

Над змістом цього паск
вілю не варто розводитись. 
Для прикладу — отаман 
Петлюра названий там 
„оберкатом українського 
народу". Там пишеться про 
„немічних дідуганів з Цент
ральної Ради, Директорії чи 
уряду УНР з їх базіканням 
про горезвісний IV Універ
сал та злуку в одну соборну 
Україну" і т. п. 

Різні квітки можна знай
ти в тому букеті, а одну таки 
варто читачам запрезенту– 
вати. На сторінці 131 у при
мітці там надруковано таке: 
„Щоправда, унрадівці все ж 
віднайшли такого українсь
кого достойника, як Степа
на Вітвнцького, поляка за 
національністю, колишньо
го' депутата польського 
буржуазного сейму, якого 
висунули спочатку на поса
ду міністра У НРади, а зго
дом зробили паном прези– 
дентомУНР в екзилі. Зау
важимо: він зовсім не воло
діє українсько мовою!". 

Отаке. Щоб хоч трохи, а 
то зовсім не володів. Ну 
звісно — поляк. 

Зауваження до повищого 
зайві. 

В. І. 

ЯК ВІДОМО, ПОСАДНИК ЧИКАГО, Джейн Бирн яка, 
програла передвибори в користь свого опонента 
конгресмена Геролда Вашінгтона, мабуть тому, що білі 
поділили свої голоси поміж нею і Ричардом М.Дейлі, мол., 
найстаршим сином колишнього довголітнього посадника 
цього міста. Тепер, коли Дж. Бирн рішилася іти до виборів 
12-го квітня як незалежний кандидат. Вона потребуватиме 
принаймні 700,000 голосів,щоб виграти вибори. Щоб 
їх здобути Бирн і цілий ряд її співробітників наполегливо 
працюють в тому напрямі не тільки серед її колишніх при
хильників, але також серед різних національних груп, 
включно з пуерторіканцями, які розпоряджають добре 
зорганізованою групою виборців в силі приблизно 95,000 
голосів. Бирн думає, що Бернард Ептон, республіканський 
кандидат, не здобуде більше як 100,000 голосів. 

Остап Тарнавський 

УКРАЇНСЬКА СОЛЬВЕЙҐ 
(Слово виголошене на вечорі на пошану Валентини 
Пепеяслапець у залі Українського Інституту Америки в 

Ню Иорку в суботу, 26-го лютого 1983 року) 

II. 
Пані Валентина не любить говорити про свій рід. Та у 

неї цс тільки скромність. Вона постійно ставилась із 
великим сантиментом і любов'ю і до своєї рідні, що жила в 
українському містечку, і до своєї рідної країни. При першій 
можливості вона, як передова балерина, переїхала в/ 
Україну і працювала в Україні, віддаючи свій талант і своє 
мистецтво своїй країні. Танок полонив Валентину Псреяс-j, 
лавець ще в дитинстві. її надзвичайні здібності звернули 
увагу і рідних і мистців. Дев'ятилітньою дівчинкою вона 
почала вчитися хореографії, а вже на рік до революцц 
прийняли її. після вступних іспитів, на навчання до– 
Імператорської балетної школи в Москві. 

Революція принесла великі зміни в житті і побуті в 
колишній російській імперії, але вона не заторкнула 
балетної школи. Школа балету в Москві залишилась 
незмінною, хоч із зміненою назвою Хореографічного 
технікуму, що згодом став Балетною школою Большоп^ 
театру СССР. Цю балетну школу в Москві Валентйтг^ 
Переяславець закінчила в 1926 році, отримавши диплом, 
балетниці. та й негайно, ще в тому самому році, була -
заангажована на першу солістку балету до Харківського., 
Театру Опери і Балету в тодішній столиці України. Тут, на 
столичній сцені, Валентина Переяславець мала свій дебют,'-
виконуючи ролю Свангільди в найбільше популярній 
балетній виставі „Копелія". її партнером був балетмайстсв,к 
Рябцев у ролі доктора Копсліюса. 

,.Копслія", що для неї музику написав французький 
композитор Лсо Деліб, була вперше виставлена в Парижі в 
1970 ропі в хореографії славного Сен Леона. Але цей 
столітній балет постійно відмолоджується в особам 

молодих балерин і не сходить з театрального репертуару, 
а кожна танцюристка записує ролю Копелії до своїх 
креацій. Такою креацією був перший виступ Валентини 
Переяславець в „Копелії" у столичному театрі в Харкові в 
1927 році. Публіка вітала її квітами, а великий кіш білого 
бузку був признанням за її успіх від самих артистів-колеґ 
із сцени. _Ужe перший виступ Валентини Переяславець 
поставив и на перше місце між артистами балету українсь
кого столичного театру. Український Академічний Театр 
Опери і Балету давав вистави не тільки у Харкові, але в 
інших містах України, де були місцеві театри. Валентина 
Переяславець виступала в усіх цих містах, здобуваючи собі 
славу передової балерини. 

У той час було намагання створити український 
національний балет. Як це подає у своїй хроніці Ю. 
Станішевський, „перші спроби створити танцювальний 
дивертисмент на національну тему мали місце на Україні 
ще до революції Але щойно тепер почалася система
тична робота по збиранні українського національного 
фолкльору і створення зразків сценічного танцю. З перших 
днів роботи українських оперних театрів почалося 
шукання форм національного сценічного балетного 
танцю. Ці шукання помітні вже в танцювальних сценах 
першої вистави Харківського театру опери - в опері М. 
Мусоргського „Сорочинський ярмарок" в 1925 році. 

Першим українським балетом, що його виставив 
Харківський театр був „Пан Каньовський" з музикою 
композитора Михайла Вериківського. Почалось із 
малого. Всриківський ще в 1927 році написав симфонічну 
сюїту „Веснянка". Згодом композитор поширив цю сюїту 
на балет „Ягслло", побудувавши його на елементах 
наречного весільного обряду. Ще далі композитор 
розширив партитуру й увів у сюжет мотиви з поеми поета 
Олександра Олеся і назвав новий балет „Весняна казка". 
Щойно після довгого досліду, після років праці, постав 
справжній балет у співпраці з балстмайстром Василем 
Литвиненком „Пан Каньовський". Сценарій балету 
побудований на відомій народній пісні про Бондарівну, що 
відноситься до подій Гайдамаччини. Балет „Пан Каньов
ський" був поставлений в 1930 році, він став подією в 
українській хореографії. Це була спроба поєднати кляснку 
з елементами українського народного танцю (...) 

В осередку цього піднесення була Валентина Переяс

лавець. Вона найбільше уваги віддавала саме професіо
нальній майстерності, що и вимагає балетне мистецтво. 
Валентина Переяславець згадує часи піднесення дуже 
скромно, говорячи, що в неї була велика техніка, але вона 
відчувала, що її ще треба попрацювати над рухами рук. І 
тому перша балерина столичного театру порішила 
продовжувати науку, переїхати в Ленінград і там в 
осередку традиційного клясичного танцю, що його 
започаткував був Маріо Петіпа, здобути більше знання і 
вишколу. В Ленінграді Валентина Переяславець вправляла 
під проводом славної балеринн-педагога, автора перекла
деного на різні мови основно' і підручника балетного 
танцю, Агрипинн Вага нової. 

Тепер Валентина Переяславець могла гордо говори
ти, що вона вийшла із славної школи балету, що її 
започаткував Петіта, зв'язаної з Марінінськнм театром, 
як теж з московського Большого театру, де здобула свій 
диплом. Уже в 1937 році Валентина Переяславець танцює 
в Палаці культури в Ленінграді в ансамблі Свердловсь– 
кого театру опери та балету в балеті ЧаЙковського 
„Спляча красуня". Це був небувалий успіх танцюристки. 
Сама мадам Ваганова вдоволено заявила: „Ця молода 
Переяславець - це найкраща балетниця у цій балетній 
трупі". Для пані Валентини цей успіх тим більше дорогий і 
пам'ятний, бо це вперше могли її бачити на сцені її рідні — 
сестра, яка жила в Ленінграді, та батьки, які тоді приїхали 
туди з України на виставу. Цей успіх тим цінніший, бо це 
був виступ у Ленінграді, де традиція балетного театру 
давня і висока, і де за щонебудь не похвалять. Ще й тоді 
охота вчитись і рости не покидала Валентину Переясла
вець і вона вписалась до балетного технікуму в Ленінграді 
та науці і тренінгові посвятила наступний рік. Тож, коли в 
1939 році їй запропонували поїхати у Львів, щоб там 
допомогти поставити балетний театр, вона радо прийняли 
цю оферту, вважаючи, що саме прийшов час для справж
нього мистецького старту. 

У Львові ми мали щастя бачити Валентину Переясла
вець у найвищий час її мистецького зростання. До Львова 
прибула тоді ціла плеяда мистців балету: балерина 
Ошкамп, яка разом з Валентиною Переяславець вчиласьу 
Большому театрі в Москві, Чайванова, Костіна, балет– 

” ` 

(Продоження на сг. k) 
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Ч. 55. СВОБОДА, ЧЕТВЕР 24-го БЕРЕЗНЯ 1983 

Нагробок на могилі 
Галини Журби 

На могилі письменниці 
Г а л и н и Ж у р б и , яка 
померла в 1979 році і 
похована на православно
му цвинтарі св. Андрія в 
Бавнд Бруку, Н. Дж. постав 
лено нагробок. Цей гарний 
нагробок, що зображує 
книжку, поставив українсь
кий каменярський підприє
мець Володимир Безсонів. 
мистецький напис запроек
тував мистець проф. Петро 
Мегик. 

На покриття коштів 
поставлення нагробку була 
переведена збірка. Ми вже 
проголошували список тих 
шанувальників таланту Га
лини Журби, що склали свої 
пожертви на нагробок. Та 
зібрана сума невнетачаль– 
на. Щоб покрити всі кошти. 
потрібно ще 350 долярів. 

Президія Об'єднання Ук
раїнських Письменників 
„Слово" звертається ще раз 
з закликом-проханням до
помогти їй вив'язатися з 

цього завдання. Просимо 
особливо всіх тих, хто не 
міг дотепер скласти свого 
датку на нагробок нашої 
визначної письменниці, 
зробити це тепер. Гроші 
просимо висилати на спе– 
ціяльне конто ч. 5304 до 
Ф е д е р а н о ї К р е д и т о в о ї 
Спілки „Самопоміч" у Ню 
Йорку з допискою „На наг
робок Галини Журби". 

Ми віримо, що любителі 
літератури та шанувальни
ки письменницького талан
ту Галини Журби відгук
нуться на цс наше звернення 
і допоможуть нам закінчи– 
ти с п р а в у п о б у д о в и 
пам'ятника, що дозволить 

.святково відкрити цей 
нагробок і подякувати всім 
тим, хто допоміг у його 
побудові. 

Президія 
Об'єднання Українських 

Письменників „Слово" 

Спогади... 
(Закінчення зі ст 2-ої) 

гічного порядку і можна 
мати застереження до ме
тодології. Але цс вартісний 
твір і правду кажуть видавці 
у Вступі до книжки, що на
ша література бідна на ме
муаристику, дармащо є в 
цій ділянці деякі першоряд– 

- ні твори, як „Щоденник" 
Євгена Чикаленка, спомини 
Євгена Олесницького, „Сто 
рінки минулого" Олександ
ра Лотоцького, „На грані 

- двох епох" Марії Лівицької, 
„При джерелах боротьби" 
Миколи Ковалевського, 
спогади Ісаака Мазепи, три 
томові спогади Костя Пань 

' ківського, „Спомини" Йо
сипа Гірняка. Ніхто з дос
лідників української новіт
ньої історії , дослідників 

історії української політич
ної думки та історії україн
ського війська не може по
минути тих і ще інших по
дібних творів мемуаристи
ки. Не зможе ПОМИНУТИ й 

„Роздумів на схилку життя" 
Левка Лукасевича. Хоча вони 
позбавлені того творчого по– 
лету і тих мовних новотворів 
які характеристичні для вели
ких письменників, вони бага
ті фактажем і їх легко чита
ється ще й тому, що розбиті 
аж на 76 невеличких розді
лів. І треба бути вдячними 
Митрополитові, що збага
тив нашу мемуаристику лі
тератури „Роздумами на 
схилку життя" Левка Лука
севича. 

Покійні Левко і Стефа Лукасевнчі на тлі пам'ятника 
Богдана Хмельницького на Софійській площі у Києві 

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА 
КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

„САМОПОМІЧ" 
у ФілядельфП, Па. 

4946 N. Broad Street є Philadelphia. Pa. 
' Phone: (215) 455-8770 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
відбудуться 

у неділю, 27-го березня 1983 p., о год. 2-ІЙ по пол. 
в залі УСО „Тризуб", 4932 н. Брод вул., Ф і ля дельфін 

Реєстрація пічнеться о год. 1-ІЙ по пол. 
Проситься членів принести членські книжечки. 

Перекуска для учасників зборів у залі УСО „Тризуб" -
о год. 6 ЗО ввч. 

ДИРЕКЦІЯ 

ПРОХАННЯ ЗУАДК-у 
ДО КОЛИШНІХ МЕШКАНЦІВ КРАЇН 

ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ПАРАГВАЙ, БРАЗИЛІЯ 
ВЕНЕСУЕЛЯ, АРГЕНТИНА) 

З раменн ЗУАДК-у планується поїздка нашого 
представника до країн Південної Америки для провір– 
ки на місцях вислідів дотеперішньої допомоги (не ли
ше з раменн ЗУАДК-у, але також інших організацій) 
та для устійнення форм і методів майбутньої плано
вої допомоги, і у зв'язку з тим прохаємо колишніх ме
шканців тих країн подати по можності свої поради, 
вказівки чи сугестії у таких справах: 

Які, на вашу думку, осердки чи оселі треба б відві
дати? Які світські, крім церковно-релігійних, органі
зацій треба відвідати? Які форми допомоги були б 
під сучасну пору найбільш потрібні ( крім одягових 
пачок, які всі організації дотепер пересилали)? Що 
треба та можна зробити для допомоги та активізації 
місцевого населення в ділянках релігійної та націона
льної актнвности. 

Подайте адреси визначніших людей чи діячів, з 
якими треба б зустрінутись чи їх відвідати. Як нале

жало б найкраще організувати збірку фондів на терені 
ЗСА та Канади, у якій також ви могли б взяти активну 
участь. 

За всі інформації будемо щиро вдячні та прохає
мо їх пересилати на адресу ЗУАДК-у: United Ukraini
an American Relief Committee, 1319 W. Lindley Ave., 
Philadelphia, Pa., 19141. 

Д-р Микола Ценко, голова Допомогозої комісії 

Перший Український Лекторат 
в Австралії 

У Денвері створено Комітет 
для вшанування жертв 

голодової облоги України 
У суботу. 12-го березня 

ц.р., місцевий Відділ УККА 
скликав представників усіх 
громадських організацій на 
нараду у справі створення 
Громадського Комітету, 
щоб гідно відзначити річни
цю заплянованого і зреалі
зованого Москвою голодо
мору в Україні в 1932-33 ра
ках. Це була велика траге
дія України в наслідок КО
ЛОНІАЛЬНОЇ політики боль– 
шевицького уряду–москов
ського оупанта. 

Збори провадив заступ
ник голови УККА інж. Евс– 
тахій Кравчук. 

Після дискусії присутні 
вирішили створити ні від 
кого незалежний Громадсь
кий Комітет, Контрольну 
Комісію і Громадський Суд 
згідно з кличем Г. Стебсль– 
сього - „Двері відкриті для 
всіх, хто хоче працювати". 

Вибрано явним голосува
нням із присутніх представ
ників організацій такий 
склад Громадського Комі
тету: голова - Евстахій 
Кравчук(УНПомі^ перший 
заступник - Іван Стебель– 
ський (Комітет Бабин Яр); 
другий заступник - Петро 
Олексієнко (Об'єднання при 
хильни кіп У HP); секретар 
— Євген Василина (Патрі– 
ярхальне Товариство); секре
тар англомовний - Данило 
Желем (Пласт); референти 
зв'язків і інформацій - Юрій 
Мошинський (Комітет Ба
бин Яр), Іван Костюк (ОД 
ВУ), імпрезовий референт 
- Андрій Івашко (УПЦ). 
скарбник - Осип Мотник 
(„npoBHfliHHfl,'), пресовий 
референт - Яків Яворівсь– 

ПИСАНКА НА ТЕЛЕВІЗІЇ 

Ню Йорк, Н.Й. - Укра
їнський Музей дістав запро
шення від місцевої телеві
зійної станції канал ч. 5 
взяти участь у ранішній 
програмі (Saturday Mor
ning) і дати показ з писання 
традиційних українських 
писанок. Леся Лебедь, дос
відчена пнеанкарка, радо 
погодилася зробити цей 
показ. Програму можна по
бачити в суботу 2-го квітня 
між 10 - 12-ою год. ранку. 

кий. Суд: О. Володимир 
Сидниченко, парох УПЦ,о. 
Павло Смаль, парох УКЦ. 
Степан Орищин. Контроль
на комісія: Євген Галу так 
(УНПоміч), Мирослав Ка– 
льба (ООЧСУ), Любомир 
Колтунюк (Пласт). Вільні 
члени: Оксана Мошннська 
(СУА). Ярослав Ганчар( Пат 
ріярхальне Товариство), 
Люба Бегека (СУА). Іван 
Омсльченко (Об'єднання 
прихильників УНР), Сте– 
фанія Левченко (УККА). 

Рішено, що організації, 
котрі не брали участи у нара
дах 12-і о березня ц.р., бу
дуть запрошені до Громад
ського Комітету. 

il'Itlh,, 
Я.Я. 

17-го лютого 1983 року в 
Монаш університеті в Мель 
борні, Вікторія, закінчили
ся вписи на перший в Ав
стралії Лекторат українсь
кої мови. Першим лекто
ром назначено мгра Марка 
Павлишина, 27-літнього си
на відомого в Австралії 
пластового і громадського 
діяча в стейті Квінсленді 
інж. Павлишина. 

Ще 30-го грудня 1982 ро
ку українська громада Вік
торії підписала умову з Мо
наш університетом на під
ставі якої 1. Українська гро
мада Вікторії зобов'язався 
скласти на покриття коштів 
лекторату 30,000 дол. річно. 
2. Університет Монаш га
рантує, що академічний рі
вень на Лектораті буде на 
відповідному рівні та що у 
склад селекційного коміте
ту (кожного року), який 
рекомендуватиме вибір лек
торів, входитиме дорадник– 
експерт від громади. 

Монаш університет — цс 
один із нечисленних універ
ситетів в Австралії, при яко
му є також відділ слов'янсь
ких мов, який очолює про
фесор Марван (чех), сам 
викладач і знавець україн
ської мови. 

Від довгого часу українці 
в Австралії намагалися ви
бороти собі право для нав
чання української мови, як 
предмету в середніх шко
лах. Нарешті після довгих і 
мозольних стараннях цс 
їм було признано, поруч із 
11-ма іншими мовами. 

Беручи до уваги, що в Ав
стралії, крім англосакських 
(з походження) громадян, 
живуть також імігранти зі 
всіх кінців світу (разом, 
майже сто різних держав), і 
що українці фактично є од
ною із найменших націо
нальних груп, признання ук 
раїнської мови, треба вва
жати неабияким досягом. 

У той час яку Вікторії,сто– 
лиці Мельборну, тамтешня 
громада мас вже лекторат, 
в НПВ (столиця Сідней) 
майже вже завершено спра
ву Катедри Українознав
ства в Австралії (КУА), і 

і організатори її сподівають
с я , що з початком 1984 року і 
також розпічнуться викла

ди української мови, а та
кож різних предметів, зв'я
заних з українством. КУА– 
вже напередодні підписання 
умови з Мекворі універси
тетом, наймолодшим і най 
модернішим університетом 
в Сіднею (одним із трьох).і 
для тієї цілі вс назбирали 
майже півмільйона долярів. 

Почин КУА почався з ІНІ
ЦІАТИВИ проф. Я. Рудниць– 
кого ще 12 років тому, а 
тому що організатори його 
не хотіли користати з дер
жавної допомоги.то дове
лося збирати гроші серед 
української спільноти. 

Спочатку говорилося про 
тільки 200,000 фунтів, зча– 
сом, у зв'язку з інфляцією та 
щораз більшими коштами 
зв'язаними з утриманням 
Катедри. оплат викладачам 
тощо, довелося збірку про
довжувати. В загальному 
зібрані на ту ціль гроші, 
мали б бути вкладені в якійсь 
фінансовій установі, а від
сотки з тих грошей мали б 
оплачувати кошти вдержа
ння катедри. 

Ще з початком минулого 
року, коли навіть банки пла
тили за вкладені в них гро
ші до 20 відсотків річно, 
виглядало, що не буде вели
ких труднощів. На жаль, 
ситуація змінилася, бо за
раз найбільший відсоток– 
якщо його можна взагалі 
отримати - вагається по
між 11-13 відсотками. Але 

немає найменшого сумніву, 
що незвичайно вперті, жерт 
венні організатори КУА 
напевно досягнуть свою 
мету, і в наслідок того в 
1984 році в Австралії буде 
два українські лекторати. 

ОБЕ 

Відбулися... 
(Продовження зі crop. 1) 

сутніх, що спогади про Мон 
треаль і його українську 
громаду вона збереже назав
жди. 

Збори переобрали Упраіу 
Окружного Комітету з тією 
зміною, що на місце Оси па 
Дячишина вибрано нового 
секретаря. Склад нової Уп
рави такий: голова-Текля 
Мороз, заступник голови— 
Осип Винницький, секретар 
Мирослав Гарматюк, скар
бник—Павло Дубас, органі
заційний референт - -Олек
сандра Дольницька, яка од
ночасно залишилася разом 
з Михайлом Дідухом деле

гатом до Відділу Комітету 
Українців Канади, і вільні 
члени—Віра Баніт, Михай
ло Карп ннський, Євгенія Л е– 
сюк і Микола Перейма. Кон
трольна комісія: Микола 
Андрухів, Адольф Гладило– 
вич, який крім того є рефе
рентом преси, і Петро Кірнк. 

Одне з важливих рішень 
Зборів–відзначити восени 
цього року 90-річчя „Сво
боди". 

Наради відбувалися, як 
звичайно, в спокійній това
риській атмосфері. Після 
нарад була скромна перекус 
ка 

Братство Охорони Воєнних Могил „Броди-Лев'г 

ділиться сумною вісткою а Українським Громадянством, 
що 20-го березня 1983 р. ВІДІЙШОВ у ВІчнІсТь 

сл. п. 
ВОЛОДИМИР (ВОЛТЕР) 

СТЕК 
адвокат, полковник американської летуиської служби, від

значений хрестами заслуги ЗСА, член Управи 
Б-ва „Броди-Леп", активний та заслужений 

громадський діяч. 
ПАНАХИДИ - у вівторок І середу, 22-го 123-го березня 

1983 p., о год 7 ЗО ввч. в похоронному заведенню Walter В. 
Сооке. 1504 3-тя Авеню (ріг 85-ої вул.), Ню йорк, Н. й. 

ПОХОРОННА СЛУЖБА БОЖА відбудеться В четвер, 
24-го березня 1983 p., о год. 11-ій ранку в українській като
лицькій церкві св. Михаїла, 524 S. Wolfe St.. Baltimore. Md. 

ПОХОРОН - о год 2-ІЙ по пол. на військовому цвинтарі 
Arlington National Cemetery. Arlington. Va. 

в 
Опечаленій дружині Покійного та його Родині складаємо 

вислови глибокого СПІВЧУТТЯ. 
Управа Б-ва „Броди-Лвв" 

в шосту РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

бл. П. 
МИКОЛИ БІГУНА 

ПОМИНАЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
будуть відправлені: 

КЕРГОНКСОН, Н. й. - а церкві Пресі. Трійці, в субо
ту, 26-го березня 1983 p., о 8-ій год. ранку; 

В ALU ІНГТОН, Д. К. - D соборі Пресв. Родини, в п'ятни
цю, 25-го березня, о год. 7-ІЙ ввч.; 

КЛІВЛЕНД, Огайо - в церкві св. о. Йосафата, в субо
ту, 28-го березня 1983 p., о год. 8-ій ранку. 

РОДИНА 

Координаційний Комітет Українських та Українсько^ 
Американських Комбатантських Організацій в Ню йорку 

ділиться сумною вісткою з Комбатантами та Українським Громадянством, 
що дня 20-го березня 1983 р. відійшов у Вічність . 

СЛ. п. ,BUi 

ВОЛОДИМИР (ВОЛТЕР) СТЕК 
адвокат, полковник американської летунської служби, учасник боїв Другої світової війни, 
відзначений хрестами заслуги ЗСА, довголітній та діючий голова Координаційного Коміте
ту Комбатантів в Ню йорку, перший заступник голови Українського Братського Союзу та 

відомий громадський діяч. 
ПАНАХИДИ - у вівторок І середу, 22-го і 23-го березня 1983 p., о год 7:30 веч. є похо

ронному заведенню Walter В Сооке. 1504 3-тя Авеню (ріг 85-ої вул.), Ню йорк, Н. Й. 
ПОХОРОННА СЛУЖБА БОЖА відбудеться в четвер, 24-го березня 1983 p., О год 

11-ій ранку в українській католицькій церкві св. Михаїла, 524 S. Wolfe St.. Baltimore. Md. 
ПОХОРОН - о год 2-ій по пол. на військовому цвинтарі Arlington National Cemetery . 

Arlington, Va 
a 

Вельмишановній Дружині Покійного та його Родині складаємо вислови глибокого 
співчуття. 

Управа Координаційного Комітету Комбатантів 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

UFU Foundation. Іпс 
203 Second Avenue 

New York. NY. 10003 

ҐАЛЕРІЯ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ ОЛЬГИ СОНЕВИЦЬКОЇ 
96 Друге Авеню, „Самопоміч" ш Ню йорку, відкрита щоденно від 10-ЗоІ год. по пол., 

крім неділь І понеділків. 
НАДІСЛАЛИ КАРТИНИ: 

А. КАШАЙ, 3. ШОЛТИС (Ужгород Закарпаття), ГРИЩЕНКО О. „Водогрвй" олія 2в х 20. Париж 1923 р. 
СОЛОГУБ (Париж). Л. ПУЦАЛЮК, В, І К. КРИЧЕВСЬКІІ багато Інших. 

Догідні сплати Тел.: (212) 777-133в J 

У глибокому смутку ЛОВІДОМІІЯСМО 
Родину, Приятелів І Знайомих, 
що з Волі Всевишнього ВІДІЙШОВ від нас у Вічність 
дкь 8-го березня 1983 року 
на 72-му році життя 
наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО І ДІДУНЬО 

бл. П. 

Інж. Григорій Бобків 
нар. в ТуркотинІ, Зал. Україна. 
ПОХОРОН відбувся в суботу, 12-го березня 1983 року 
з української католицької церкви св. йосафата 
в Клівленді, Огайо. і 

У глибокому смутку: 
дружина - УЛЯНА в дому ДОБРЯНСЬКА 
дочка - РОСТИСЛАВА 
син - ЮРІЙ з дружиною ЕВГЕНІЄЮ з дому ГОПКОВСЬКА 
внуки - СОФІЯ, ОКСАНА. СТЄФАН, МИХАЙЛО, ЮРАСЯ 
швагри: 

ред. МИХАЙЛО ДО БРЯНСЬКИЙ з родиною 
ред. АНТІН ДОБРЯНСЬКЙЙ з родиною 

ближча І дальша Родина а Україні, Америці І Канаді 
У ля на Бобків , : 

17224 Edgewater Dr. ?l 
Cleveland. Ohio 44107 ,,J 

- -
BR 

Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями І Знайомими, 
що в понеділок, 21-го березня 1983 року упокоївся, 

звосмотрений Найсвятішими Тайнами, 
наш Найдорожчий 

МУЖ. БАТЬКО. СИН. БРАТ, ДІДУСЬ, ШВАҐЕР І ВУЙКО 

бл. П. 

Інж. БОГДАН ДУБИК 
сни Зеленої Буковини, нар. у Чернівцях 6-го березня 1920 року, член ОУН І Визвольного 

Фронту, поручник Першої УД УНА та член Українського Академічного Козацтва 
„Запороже". 

ПАНАХИДА буде відправлена в п'ятницю, 25-го березня 1983 p., в год. 8-ій веч. в по
хоронному заведенні Koshek Funeral Home, 990 S. Broad Street. Trenton. N J 

Після БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ в суботу, 28 березня 1983 p.. яка почнеться о год. 
9 ЗО ранку в церкві св. свщм. Йосафата у Трентоні, Н. Дж. (1195 Oeuiz Ave.) ПОХОРОННІ 
ОБРЯДИ будуть завершені на українському православному цвинтарі св. Андрія Перао– 
званного в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У великому горю: 

ОЛЬГА - дружина . - . - . . -. 
син - д-р ЯРЕМА ДУБИК з дружиною НАТАЛКОЮ 
внуки - АДРІЯН І ЛЯРИСА 
мама - МАРІЯ І брат ВОЛОДИМИР з Родиною в Румунії 
стриечний брат - д-р ГЛІБ ДУБИК зі сестрою І Родиною в Австралії 
теща - МАРІЯ КАССІЯН 
д-р ТЕОДОЗІЙ І ВІРА СЕНДЗІК 
д-р НЕСТОР І НІЛЯ СЕНДЗІК 
Інж. РОМАН і НАТАЛІЯ КУЗИК з мамою ДАРІЄЮ 
д-р ВОЛОДАР І ЗОРЕСЛАВА КУЗИК 
Ближча І дальша Родина в Україні, ЗСА І Канаді S -і. , 

Замість квітів на могилу, просимо складати пожертви на Патріаршийі 
Церкву в Люрді 1 на поміч Воєнним Інвалідам. 

`Sfe 

Ш 
Субота, 9-го квітня 1983 року 
в Українському Народному Домі 
при 140 Проспект АаеиІ В ІрВІНҐТОНІ , Н . Д ж . 

По інформації і згопошеннн просимо звертатися: 
(201) 772-5265 - (201) 762-5196 

Комітет Співпраці кол. Вояків УПА 
влаштовує 

Зустріч Родин Вояків УПА 
Я І 

Дохід призначений на будову пам'ятника на цвинтарі коп Вояків УПА в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

В ПРОГРАМІ. 
7-ма год. веч. - ЗУСТРІЧ 
слідує: 
- ВІДКРИТТЯ - ПРИВІТ 
- СПІЛЬНА ВЕЧЕРЯ 
- Доповідь: УПА І НАШІ ЗАВДАННЯ СЬОГОДНІ 
- Виступ Ансамблю Бандуристів „ГОМІН" ' 
- ТОВАРИСЬКА ЗАБАВА `"'`` f 



Баль інженерів у Філядельфії 
У суботу, 22-го січня, від

бувся в готелі „Сснтрал" 33-
ій з черги Баль українських 

інженерів, з традиційним 
бенкетом та презентацією 
лебютанток. Цей престиже– 
пий баль, що вт ішається 
широкою популярністю і 
славою не тільки в місті Бра– 
іньої Любови, але і далеко 
поза нею, зібрав рекордову 
кількість учасників, які до 3-
оі години ранку забавляли
ся при мелодійних звуках 
оркестри ,,Темпо". 

Кожний баль, а Баль ук
раїнських інженерів у Філя
дельфії зокрема, сповнений 
завжди незбагненної місте
рії, чогось романтичого та 
несподіваного . Особливо 
молодь хвилюється заздале
гідь можливістю зустрічі на 
балі лицарів, внлеліяних в 
дівочих мріях і снах, чи пре
гарних царівен, яких моло
ді хлопці не зустрінули досі 
на студентських вечорни
цях, товариських зустрічах, 
пластових таборах, по Ган– 
іерах, Союзівках чи Верхо
винах. 

Чи вони зустрінуть своїх 
суджених на Балі інженерів? 
Невідомо. Але сама можли
вість такої зустрічі в круті– 
жі танцюючих пар, в прить
маренім блиску кінкетів, ме
рехтливих прожекторів та 
мссмсрично-спокусливих 
мелодій оркестри Іринея Ко
валя, створюють у балевій 
залі фсерично-казкову атмо 
сферу, яка переносить моло 
дих до іншої зони часу, в 
якій немає ні іспитів, ні еко
номічної рецесії, ні турбот 
про найближче завтра. 

Такою втечею від дінснос 
ти був останній Баль україн
ських інженерів у Філядель
фії, який, згідно з опитом 
учасників, був, якщо не най
кращим, то одним з найкра
щих балів у довгій історії ін
женерних балів у Філядель
фії. Його учасники розходи
лися розмріяні домів, знеза 
бутніми спогадами. 

До успіху цьогорічного 
Балю інженерів причинили
ся у великій мірі чотири 
речі: репрезентаційна заля. 

добірна публіка, добра орке– 
стра та добра організація 
Балю. Приємно ствердити, 
що цьогорічну управу Філя– 
дельфійського Відділу ТУІ– 
А ( Т-ва Українських Інже
нерів Америки ) та Балево– 
го комітету очолювали пре
дставники молодої генера
ції українських інженерів, в 
особах Романа Цигана та 
Євгена Зиблікевича, молод
шого, які впровадили цілу 
низку інновацій в проведен
ня цьогорічного Балю. 

До них слід зачислити, 
між іншим, заступлення до– 
цьогочасної розвагової про
грами ( в часі Бенкету ) му
зичною пригравкою попу
лярних українських мело
дій, що не тільки дало змогу 
почати баль і презентацію 
дебютанток в означеному 
часі, але створило теж інтим
ний настрій поміж учасника
ми бенкету. Також несподі
ванкою було символічне 
відмічення якраз 22-го січня 
інж. Романом Циганом 65-
ліття проголошення Незале– 
жности Української Народ– 
ньої Республіки та 64-ліття 
Соборности українських 
земель, із спонтанним повс
таванням з місць учасників 
бенкету та відспіванням ук
раїнського національного 
гимну. 

Цей зворушливий і патрі
отичний жест молодої люди
ни, яка або не бачила Украї
ни, або залишила її малень
кою дитиною, становить 
наявну відповідь тим всім 
песимістам, які зловіщим 
голосом Кассандри питаю
ться, де наші діти?.. 

Наші діти, в більшості, 
разом з нами; їх можна зуст
рінути в Пласті, СУМА, О– 
ДУМ-і, Школі українознавс
тва, в Українському Музеї, 
Союзі Українок, в Українсь
кому Освітньо-Культурно– 
му Центрі, в українських 
студентських та професій
них Товариствах, в Лізі Обо
рони Національних і Людсь
ких Прав, в Лізі Проти Знес
лавлення Українського Імс– 
ни та всіх численних ( може 

надто численних) імпре– 

Дебютантки І ескорти на Балю Інженерів - ТУІА у Філадельфії, (зліва): А. 
Раковеький І У. М. Заліпська; Т. Яримович 11. Ю. Білик; А. Галушка і А. М. Литвин; Б. 
Кульчицький і Н. Барановська; Я. Гриців і X. О. Саиторе; м„ Горбовий І X. М. 
Комановська; Я. Плис І М. І. Щука; Я. Кульчицький ІР. В. Головчак; Ю. Ґавдяк ІЛ . X. 
Гевка; Ю. Білик І Р. М. К. Сеник; Р. Качай І Л. X. НІмилович; А. Гораєцький і P. Н. 

Андрейчик; Ю. Іхтіярів І М. Н. Михайлюк; М. Вереміеико і О. Б. Подоляк. 
зах, протестах та маніфес– з менш популярними панна– 
таціях Звичайно, вони ж ми, чи пак тими, які не мали 
становили більшість на ос– знайомих хлопців, танцюва– 
танньому Балі українських 
інженерів у Філядельфії . 

Вечір почався бенкетом, 
що його відкрив голова Т– 
ва інж. Р. Циган, передав
ши дальше ведення інж. Єв
генові Зиблікевнчсві, що 
сповняв ролю майстра цере
монії, їжу на бенкеті, до 
якого засіло поверх 280 осіб, 
поблагословив о. митрат 
Мирослав Харина, парох 
церкви св. Йосафата на 
Фрснкфорді. 

Точно о годині ІО-ій вечо
ра розпочався Баль тради
ційним вальсом, який бага
тьом приявним пригадав 
колишні балі українських 
студентів Львівської політе
хніки ,.Основа" у Львові та 
які, подібно, як сьогоднішні 
балі українських інженерів 
у Філядельфії, втішалися ве
ликою славою та фрсквен– 
цісю української молоді . 
На тих балях не було ані бен
кетів, ані презентації дебю
танток і тому балевий комі
тет не мав проблем з розпо
ділом та обсадженням сто
лів. Не було тоді також у 
звичаї, щоб панни приходи
ли на баль зі своїми хлопця
ми та танцювали тільки з 
ними цілу ніч. На балях ,,Ос
нови" всі бавилися з усіма, а 

СПЕЦІЯЛЬНА НАГОДА 
ДЛЯ ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ: 

ПОДВОЇТЬ СВОЄ ЖИТТЬОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН! 
ХТО МОЖЕ ПОДВОЇТИ СВОЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? 

Всі теперішні члени УНСоюзу v ВІЦІ 0 до 65 років 

ЯКИЙ ПЛЯН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖНА ВИБРАТИ? 
У В І Ц І 0 д о 60 рок ів м о ж н а в и б р а т и о д и н із плянів ж и т 
т ь о в о г о або в и в і н у в а л ь н о г о з а б е з п е ч е н н я 

У В І Ц І 61 до 65 рок ів т і л ь к и г р а м о т и на ціле ж и т т я кля– 
Си W 

ЯКІ ВКЛАДКИ ТРЕБА БУДЕ ПЛАТИТИ? 
Висота вкладок за ці нові грамоти буде відповідна до 
вибраної кляси та теперішнього віку члена 

НА ЯКУ СУМУ МОЖНА НАБУТИ ГРАМОТУ? 
На суму рівну теперішньому забезпеченню члена в 
УНСоюзі або меншу Мінімальна сума, що її можна 
набути це S 1.000 

ЧИ ТРЕБА ПРОХОДИТИ ЛІКАРСЬКІ ОГЛЯДИНИ? 
Аплікації приймає Головна Канцелярія УНСоюзу без 
лікарських оглядин Тільки у випадку ствердження 
недомагань ми недуги вона може зажадати допов
нення аплікації еислідом лікарських оглядин 

УВАГА! ЦЮ АКЦІЮ 
ПРОДОВЖЕНО 

до 31-го БЕРЕЗНЯ 1983 р 
З цієї нагоди можуть скористати члени, які досі цього не зробили. 

В справі цього забезпечення просимо звертатися до секретарів 
ВІДДІЛІВ УНСоюзу Копи бажаєте одержати аплікації та додаткові 
інформації про ие забезпечення з Головної Канцелярії УНСоюзу, 

перешліть свою адресу (по-англійськи) до 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

Р.О Box 17 а в Jersey City, N.J. 07303 

11 м я т а прізвище 

(Число лому та вулиця) 

'Місцевість стейі чи провінція поштовий код) 

ли члени балевого комітету. 
Забава звичайно тривала до 
білого ранку, а втомлені 
танцями учасники балю вер
тали домів не своїми авто
мобілями, а ранніми трам
ваями. 

Але, як то кажуть, „що 
к р а й – т о обичайГ. В Аме
риці балі тривають корот
ше, зате більш в них змісту 
та атракцій, як презентації 
дебютанток , яка на Балі 
українських інженерів поча
лася точно о год. II вечора. 
До дебюту зголосилося 14 
дебютанток; їх з ескортами 
представляв уміло д-р В.Ка– 
рпинич; голова Т-ва інж. Р. 
Циган зі своєю дружиною 
припинали їм ленти та ґра– 
тулювали. Церемонія дебю
ту тим разом була переведе
на дуже справно завдяки 
добрій підготові та числен
ним пробам, які переводили 
з дебютантками Марія 
Циган, Стсфанія Зиблікевич 
Христя Сеник, Віра Андрей
чик та Дзвінка Захарчук. По 
переведенні дебюту інж. Р. 
Циган сказав до дебютан
ток зворушливе слово, порі
внявши їх до китиць білих 
квітів, що чаром своєї краси 
полонили усіх на балі. 

Далі почався справжній 
баль, що своєю динамічною 
наснагою правив за доказ, 
що ми всі,козацького роду? 

Нещодавно я мав розмо
ву з одним знайомим, який 
поставив під сумнів доціль
ність влаштування балів у 
тому часі, коли на нашій ба
тьківщині проходить нещад

ний наступ на українську 
мову і культуру, що ставить 
під загрозу існування укра
їнського народу, як окремої 
нації. Але,на мою думку, ук
раїнці на поселеннях не мо
жуть обмежити себе лише 
до панахид і академій.Наша 
основна мета — виховати 
молоде покоління в почутті 
національної свідомости та 
шляхом однокровних под– 
руж задержати якнайбіль
шу її частину при українсь
кій громаді й українській 
Церкві. Але для цього, крім 
молодечих організацій і 
шкіл українознавства, потрі
бна також культура плекан
ня товариського життя. І 
тут саме стає наявно вагоме 
значення українських балів, 
як плятформи контакту і 
самопізнання доростаючої 
молоді обох статей та про
довження плекання тради
ційних зразків українського 
товариського життя, на 
яких, до речі, була вихована 
передова вітка української 
інтелігенції на батьківщині. 

Тому слід бути тільки 
вдячним місцевому Т-ву Ук
раїнських Інженерів Амери
ки, що впродовж 33-ох ро
ків влаштовує свої балі ( на 
відносно високому рівні), які 
дають змогу нашим дітям 
зустрічатися та пізнавати 
себе взаємно. Цс становить 
запоруку, що українська 
етнічна група в ЗСА не розп– 
лмнеться в асиміляційному 
казані нашого нового місця 
поселення, а навпаки, вона 
завжди матиме звернені очі 
на Україну. 

Лев Яцкевнч. 

ФАСПЛЬ дан Увагаї Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ 

ЗБІРКА ПОЕЗІЙ 
Обкладинка роботи мистця 

БОГДАНА ТИТЛИ 
74 сторінки 

Ціна: 54.90 з пересилкою 
Мешканцю стойту Н о Джфрл ІО(ХУ– 

t'"iyt б”Чі стейтового податку 
ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA 
BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J 07302 

фіФФФФФФфФФФФФфффффФФФщ+ФФФФФФФФФФФФІФФФФФФфффФФФІлЬфА 
1 і 

Український Народний Союз 
проголошує 

ПРИДІЛ СТИПЕНДІЙ 
потребуючим студентам 

на академічний рік 1982-83 
Стипендії будуть признані Стипондійною Комісією УНСо
юзу студентам визнаних університетів і каледжів. які Є ЧЛЕ
НАМИ УНСОЮЗУ ЩОНАЙМЕНШЕ ДВА РОКИ, на основі: 

1 Фінансової потреби. 
2 Студійних досягнень (оцінок), 
3 Активности в українському громадському, а зокрема сту

дентському ЖИТТІ 

Подання про стипендії, на формулярах, що їх можна набути 
в Головній Канцелярії УНСоюзу. слід вносити 

до 31-го березня 1982 p., на адресу: 

Ukrainian National Association, inc. 
30 Montgomery St. e Jersey City. N.J. 07302 

УВАГА! ПОДАННЯ НА СТИПЕНДІЇ. ЯКІ НЕ МАТИМУТЬ ВИ
МАГАНИХ ПРИЛОГ, КОМІСІЯ НЕ БУДЕ РОЗГЛЯДАТИ. 

Українська... 
(Закінчення зі ст 2-ої) 

майстер Євген Вігілев і знаменитий танцюрист М. 
Тригубів. З тими танцюристами Театр Опери та Балету у 
Львові не мусів починати від експерименту. На сцені зразу 
появилися прегарні вистави з такими клясичними шедев
рами, як „Дон Кіхот" композитора Мінкуса, що його 
вперше ставив колись Петіпа, „Копелія" та „Кармен" Бізе. 
Тут ми побачили і новий балет „Червоний мак" Ґлісра в 
постановці балетмайстра Євгена Віґілева. У всіх цих 
виставах першу ролю грала прима-балерина Львівського 
Театру Опери та Балету Валентина Переяславець. Ці 
спектаклі стояли на межі неправдоподібности. Львівська 
публіка ніколи раніше не знала й не бачила балету, й ось у 
той надзвичайний перехідний воєнний час у Львові існував 
театр з такими високомистецькими виставами балету. 
Тож усі рецензії та звідомлення з вистав були одною 
похвалою для цілого ансамблю, а передусім для першої 
танцюристки Валентини Переяславець. Партнером 
Валентини Переяславець був балетмейстер М. Тригубів, 
чи теж знаменитий танцюрист Ярославців. В той час ми 
теж мали щастябачити найкращу креацію Валентини 
Переяславець — u Сольвейг. 

Балет „Пер Ґінт", у трьох діях і десяти відслонах, 
складений за сюжетом відомої драматичної поеми 
норвезького драматурга Генріка Ібсена з музикою, що її 
для цієї поеми склав найелавніший норвезький компози
тор Едвард Ґріг. Уже сама співпраця двох геніїв -
драматурга Ібсена та композитора Ґріга, та ще й чарівний 
фолкльор Норвегії , що його обидва мистці багато 
використали, надає цьому творові особливої краси. Кри
тика підкреслювала чудову музику Сольвейжиної пісні, як 
і поетичний вступ до передостанньої дії. Відтворення 
Сольвейг Валентиною Переяславець у мережаному 
плетиві вишуканих танкових кроків і рухів додало цій 
постаті й цілій виставі спеціяльного чару. Партнерами 
Валентини Переяславець були на переміну Тригубів і 
Ярославців. Поставив цей балет у Львові балетмайстер 
Євген Віг ілев. Вігілев подався під кінець війни на 
еміграцію і ставив знову „Пер Ґінт", в іншому вже складі 
та в іншій обстановці, в 1956 році в Базелі, а згодом ще й у 
Лондоні, під час балетного фестивалю у столиці Англії в 
1963 році. М. Тригубів залишився у Львові; він теж 
поставив там „Пер Гінт", наслідуючи — зрозуміла річ — 
хореографію першої вистави Віґілева; ця вистава ішла в 
багатьох театрах в Україні. 

Валентина Переяславець, як знаємо , не залишилась у 
Львові. До кінця війни вона працювала у фабриці в 
Ляйпцігу, витерпівши не тільки від нелегкої праці, але й від 
постійного бомблення. Кінець війни був радісний і повний 
надій. Правда, про балетний театр не можна було навіть 
мріяти. Але балерина з такою школою і таким досвідом 
подумала про педагогічну працю. В Ін ґольдштадт і 
Валентина Переяславець відкрила школу хореографії, й 
сама почала вправляти. Треба було майже двох років 
послідовної праці, щоб вона могла відзискати свою 
форму. За час перебування у Німеччині Валентина 
Переяславещь дала із своїми учнями понад вісімдесят 
виступів на радість і втіху захоплених глядачів. Усі ці 
імпрези були безкоштовні. 

Нове життя почалось щойно в Америці, куди Вален
тина Переяславець прибула на афідавіт Злученого Україн
ського Американського Допомогового Комітету в поне
ділок, 13-го червня 1949 року, та опинилась у Філядельфії. 
Тут треба було їй пробиватися самій крізь життя. Як і інші 
мистці та інтелектуалісти, вона почала від фабрики. 
Працюючи у фабриці цигарет, балерина пригадувала свою 
ролю у „Кармен" та посміхалась, що ритм і координація 
рухів, що в неї виробив тацень, допомагають їй у праці у 
фабриці. Та й у цих важких обставинах вона не забуває про 
своє мистецтво і створює імпровізовану школу клясичного 
танцю. її бажанням було завжди передати своє мистецтво 
молодим адептам. Але мистця тієї величини, що Валенти
на Переяславець, не могли не завважити у цій країні, де 
мистецтво стає теж джерелом прибутків. Скоро вона 
переїжджає до Ню Иорку і тут, у щй метрополії, що живе 
великим і невтихаючим життям дістала місце вчительки 
балетного танцю у Карнегі Голл. 

Так почався новий період у мистецькому житті 
Валентини Переяславець - педагогічна кар'єра вчителя й 
інструктора. Про неї пішла слава й до неї стали приїжджа
ти танцюристи навіть з інших країн, щоб під u досвідченим 
керівництвом підготуватися до виступів на світових 
сценах. Основою балетної школи Валентини Переясла
вець є праця. Мистецтво - це великий труд. Сама 
балерина підтвердила це своїм життям, повертаючись 
кілька разів до школи, щоб піднести свої мистецькі 
можливості. З цим великим досвідом вона могла передати 
своє мистецтво іншим, молодшим. І друга вимога — це 
дисципліна. Сказав один із її учнів, що такої дисципліни, як 
на лекціях у пані Переяславець, він не бачив навіть у 
Большому театрі в Москві. Дисципліна особливо важлива 
в танці, де танцюристка віддається мистецтву всім своїм 
тілом, всіма фібрами нервової системи, всією увагою і 
думкою. Крім зайнять у балетній школі Валентина 
Переяславець віддає свої педагогічні знання й українській 
молоді. Вона виплекала цілу плеяду молодих адептів 
балету, що з них деякі стали самостійними мистцями. Не 
всі її учні стали професійними танцюристами, але всі вони 
дістали у школі Валентини Переяславець гарну підготову, 
щоб розуміти і любити балетне мистецтво. 

Слава Валентини Переяславець не пішла в забуття. 
Наша балерина все ще є інструктором визначних мистців 
балету, що сьогодні їх імена є на устах широкої публіки, з 
Марґарет Фонтсйн і Рудольфом Нуреєвом включно. її 
запрошують, як учителя-гостя і до Королівськго балету в 
Лондоні, і до Державної опери у Відні, і до Академії в 
Кольонь, і до інших міст, де є балетні театри. Вона укладає 
танці для визначних балерин і танцюристів, з її вказівок і 
лекцій користали Нора Ковач, Істван Рабовський, Аліція 
Алонзо, Джон Кріца та багато інших мнетців балету 
світової слави. 

Валентина Переяславець - це визначний і заслужений 
мистець; її ім'я є в Оксфордському словнику балету, де 
подана її біографія та мистецькі і педагогічні досягнення. 
Це доказ, що вона має своє місце у світовому балетному 
мистецтві. 

Та для нас вона незабутня Сольвейг — чарівна й 
неповторна, що її ми побачили ще у Львові й не можемо 
забути. 
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Твлеф. (201) 372-0468 

ROSE-HILL MONUMENTS 
Їв4 UNION AVENUfc IRVINGTON, N.J. 07111 

S. ZELINSKY - П И Л И П Ч У И 
`A` 

ГТ^РШЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАДГРОБ
НИКІВ СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ ЦВИН
ТАРЯХ І НА СВ АНДРІЯ В С БАВНД БРУКУ. НЮ| 
ДЖЕРЗІ І СВ ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ. НЮ ЙОРК. 

Oranite Marble В Г О П Ж 4 

коли 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

- АВТОМ 
власним або чужим 

- АВТОБУСОМ 
” ПОЇЗДОМ 
- ЛІТАКОМ 
” чи КОРАБЛЕМ 

ясюди і завжди хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

І 
ВІДІЙШЛИ 
ВЩ НАС 

РОЗА СОМКАЙЛО, член 
УНС Відд. 293-го, померла 
1в-го січня 1983 року на 74-му 
році життя. Нар. 16-го січня 
1908 року в Україні. Членом 
УНС стала в 1965 році. Зали
шила в смутку синів Віктора і 
Милтона. Похорон відбувся 
13-го. січня 1983 року на цвин
тарі св. Карла в Пайнлон, Н.Й. 

Вічна ї й Пам'ять! 
Роман Форостина, секр. 

НЕСТОР ТУРЛІС, член УНС 
Відд. 1-го ім. св. Андрея в Ша– 
мокіні. Па., помер 19-го люто
го 1983 року. Нар. в Калпмон– 
ті, Па. Членом УНС став 1935 
року. Залишив у смутку дві 
доньки, Ольгу і Олену Баррет 
та синя Мирона. Похорон від
бувся на цвинтарі Всіх Святих' 
в Елисбиргу, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Юрій Олиняк, секр. 

БРОНИСЛАВА ШМАГАЛА, 
Член УНС, Відд. 102-го ім. 
свв. Петра і Павла в Яш етапні, 
Огайо, померла 20-го лютого 
1983 року на 86-му році життя. 
Нар. 15-го серпня 1896 року в 
Зах. Україні. Членом УНС 
стала 1929 року. Залишила в 
смутку доньок, Марію Бобеч– 
ко, Естеллу Волошин і синя Та
раса з родинами, шість внуків і 
шість правнуків. Похорон від
бувся 23-го лютого 1983 року 
на цвинтарі свв. Петра і Павла 
в Пармі, Огайо. 

Вічна Ти Пам'ять! 
Микола Бобечко, секр. 

РОЗАЛІЯ КОВАЛЬ, ч л е н 
УНС Відд. 248-го ім. Богдана 
Хмельницького в Ковтсвіллі, 
Па., померла 22-го лютого 
1983 року на 91-му році життя. 
Нар. 1890 року в Україні. Чле
ном УНС стяла в 1925 році. 
Похорон відбувся 25-го люто
го 1983 року на цвинтарі св. 
Івана в Компасі - Вагонтавні, 
Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Ірена Пасічник, секр. 

МИХАЙЛО А. Л И С О Г І Р . 
член УНС Відд. 386-го Т-ва 
„Вільна Україна" в Шароні, 
Огайо, помер 25-го жовтня 
1982 року ня 33-му році життя. 
Няр. 2-го лютого 1949 року в 
Шароні, Огайо. Членом УНС 
став в 1962 році. Залишив . в 
смутку батька Михайла, матір 
Олену, сестру Линду І брата 
Линна. Похорон відбувся на 
цвинтарі „Лейк Парк" у Янгс– 
тавні, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар. 
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ДЕРМАТОЛОГ 
J. BARAL, М.О. 
245 East 63rd Street 

New York, N.Y. 
Tel.: (212) 355-2828 

Вікування всіх шкірних I 
оонорнчннх хвороб, пере

садження волосся. 
Приймаємо тільки за попе
реднім домооленням. Го
воримо також по-польськи 

L І П О - Н І М О Ц Ь К И 
Приймаємо Medicare 

Ч І 'Л 
. і 

Р І З Н Е 

(201) 374-5498 
WILSHYNSKY and WILSHYNSKY 

Tax and Financial Consultants. 
Incomo Tax Preparation 
692 Sanford Avenue 
Newark. N J . 07106 

^FUNERAL DIRECTORS^ 

Richard H. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 
` ПОГРЕБНИК 

McNERNEY BURNADZ 
FUNERAL HOME 

371 Lakeview Avenue 
CLIFTON, N J . 

Phone: (201) 7 7 2 1 8 8 0 
R.H Burnadz - J.J. McNerney 

Funeral Directors 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЛХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 6 7 4 , 2 5 6 8 


