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зрозуміння

приватним і публічним
Ню Гейвені

Конн

Проект був схвалений
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Америці поширилася

спортовеш
львівської

ху як св п І В Кобзяр
відвозив „Фольксвагеном"
одного з хлопців
які працювали його мо-

телі Ксеня" помічниками

в кухні Кілька хвилин піс-

ля з дому на його
автомобіль наїхало в пов-

ному розгоні більше авто
керувала жінка везу-

чи — мабуть зі школи —

групу дітей Під та в

наслідок св п І В

Кобзяр та його юний па-

сажир згинули на місці В

другому авті були мабуть
деякі покалічення але под-

робиць у цій хвилині ше не
можна було довідатись

Св п І В Кобзяр

народився Львові
січня 1909-г-о року де і

здобув середню і вишу еко-

номічну освіту Вславився

як незрівняний спортовець

приїхав з європейської ски--
тальшини році і
початково продовжував
свою активність у спорті
аж остаточно набув оселю
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Бажасмо здоровля сотні

успку його праці!

СКАРГА НІМЕЦЬКИХ

Європейська Комісія

прав людини передала
Європейський захи-

сту прав людини Штра-сбург- у

скаргу групи за-

хіднонімецьких юристів

рішучо осуджують
закон підслуховуван-

ня Федеративній Рес-

публіці Німеччини

законодавча поста-

нова обмежує таємницю

листування телефонних

розмов Вона дозволяє
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нула пропозицію одного із

щоб делегація
Канади підняла

Данила Шумука
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конфедерації Бе-огра- ді

справі перевірки
угод

Леггатт
Ню Вестмінстеру

Колюмбія поклнкаю-чис- я

зв Постійне
з'ясував

справу Шумука стверд-

жуючи 63-річн-
ий

дисидент кара-

ється
совстських тюрмах конц- -

активністьджентелмен
вільне суспіль-

ство не уважало злочин-

ною та вимагаючи щоб

ЯРослава 0парівсь"
раїну „г™ „т-жин- а

ноюв гуцульському

прнватнимн
українців

ЮРИСТІВ

большевицькПм
Мюнхені

XII КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ

Вінніпег: 8 9 жовтня 1977

В програмі: міністер Леонід Плющ Симфо-
нічний Концерт Хором ім О „Леґінь" участю

Королівського Балету Ансамблю

ДЕЛЕГАТИ ГОСТІ

Зголошуйте Вашу участь пересилаючи поштою
реєстраційної оплати до:

Іікгаіпіап СапааЧап Соттіїїее „
456 Маіп Зігееі 7іппіре£ Мап КЗВ 1В6

В В н
П П Й? В3 Й"Й П Т3 її

філантроп меценат і визначний та ор

- Каленик ЛІІСЮК - 18-- го 1977
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Внесок Леггатта

піддержав Стенлі
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офіційним

парляменту
Джеймс Джером
„Представлення

постійним

одноголосної

одноголосно
Деякі членів парлямен-

ту
„згода" Опісля

СВ ЯРОСЛАВА БАНДЕРА

Торонто Канада Бандера1

середу Сяноці

місцевих вересня

померла короткої закінчила Львівському

університеті смерти

зоудова- -

вбитого

$4500
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канадська
Шу-

мука

чоловіка переїхала
Торонта

померла короткої
осиротила

Наталку Куцман

Андрія дружиною
Марією

ближчу дальшу родину

визначна діячка

Українок
Канади

Ві-ніпе- ґу

відійшла
вічність 2)-серп-

ня

~Ш7

Вічна

№ЯН

„ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА"
ПОГРОЗЛИВО НАПАСТУЄ

БЕРДНИКА
Бердник

вереск порушен-
ня долами

морями знайшлися

подули знай-

шлися співчутлн-в- т

зацмакали: справді
людини

Тц-тц-- тц
мой-мой-мо- й

особистість

придивитися ближче
розібратися об'єктивніше

переконатися

особистості! духо-
вий спекулянт
добровільно розминувся
усіми людськими правами
обов'язками" закінчує
якийсь Микола Білкун
довжелезний „фейле-
тон" на погрозливий
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київської Української Гру-

пи нагляду виконанням
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ним чужої лад-
ним будь-яко- го приводу

ерудицією продемонстру-
вати персональні кон-

такти „нетутешніми" с-
илами" дальше Білкун

говорить прокура
згодом
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ІІ2222І2

оо-ро- дн

бентежи-

ти сонну
про дива з-

аморськії" дальшому
Білкун закидає

плагі-ято- р

плагіював саме
далеких ку-

пецьких про-

курорське обвинувачення:

вітражистом
комбінаті

монумент-

ально-декоративного

мистецтва Бердник напро-
весні умудрився
два прогуляти

доганою
Прогуляв Хто

яких там
яких

потойбічних
його робота

виконана
Цього разу повітрі

звільненням"
Виступи літе-

раторів

режимом
Ванну Ужгороді 1-- ГО породженням суперо-- леґ

Доб ДМИТРО ФОДЧУК Відзначив СВОЄ або марен- - „ді- -
божевільного Проте ло" КҐБістів

нагоди 110-рі- ччя народження писано уг0ду інфор- - тязродиноо своному
енетлЛг

Учительської славного між ямі Флориді і

ета письменника громадського профД-р- а СРСР На Многая обгрунтована оправдані

кушнірством скінченні Ііпі™иил

редактором

разом Вінуїеґу

Черниця

"Оповідання"

"Ярошенко"

дотацію

проф

мові)

подана

(Літератій

Іван

випадок

місцевих

рилася
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Гельсінських
Член палати репрезен-

тантів

Зарядження

український
вже понад

жадне

році

КАНАДИ

10

Джеймісон

„Русалка"

недалекої

винес-

ла

має
вия-

вила

Мані

зві-

том цьому

такого
внеску

вима-
гає

палати Чи маємо таку

деякі ска-

зали „ні"

П
(ГУ)

шпнта- - 1917-г-о

після

60-м-у році Після

році
після

легенів
дочку

дочку Лесю

УНО

року
їй Пам ять!

зчинив

права

гине!

було ніякої

давно

Олеся
після

над
уго-

ди

1977 ніби
„Реліктованнй
ньому всі

Олеся
його

називає

своєю псевдо

могло

здоровля філософії вання

ректоре -- бажають карпат-- і юродивих київ- -

гькі лог- °- масної юш- - Громадської Групи
їхнім засудом

Тихого

феномен --

разом Ігором
пиілпи

і

на

та Шев--„„„ гг„_ ч

—

був
на

з-
-

—

перед
Франціп

заплянованої

Бритій-ськ- а

агентом

балет

делегація

Београд-ськ- ої

Новлс
Вінніпегу

Згідно

дебат
спікер

відповів:

згідно
Зарядженням

згоду?

Ярослава

серпня народилася
одному студії

1959-м- у

чоловіком Андрієм дітьми
Німеччині

дітьми Торонті

Ольга

О-
рганізації

людини

вереск

порушують!

Бердни-

ка

постанов

висміваючи

„зухвалим

похизуватися

рилчшуш- -

УКРАЇНСЬКГ АРТИСТИ ЯПОНІЇ

Японії гастролі
балетна трупа

Київського

академічного театру
балету

тривати-майстрі- в

України піс-

ня" Скорульського

поставлений

найбільших

на

в

Олесь

кошлаті
голодною

слиною починали
уяву

що
в тих

вдів" вкінці

у

цього року
тижні по-

вітрі запахло
ще зна в

сфе-

рах микався чоловік в

світах носило
але що

бути стоя-

ла в

запахло

в пресі проти своїх

ко- -

в ве-тво- м завжди досі сло- -

що

домі
була

паїні" напасть
а до то- - що

сер-

пня

час

у

1977

час

Пане Ди-с- я що похід
мину- - проти

ської не
луаиіці т ки були

до

Іван

Попіспи
л і іV д ігіиіі — і 'дмігіііи -

цо є в

не

на

під
справу

яка

Ка-

нади

посол
тобі

звіт заявили

17-г-о
І4-г-о'

'лів

недуги

стилі

в

ІУои-м- у

д)ги

та

сина

та

у

Київ

прав
за

свій

голови

Цей

Месія'

лади

свої

тор:

кулні циііииііііиі новича

В

До

опе

ри ім Т Г

М

ного

В

й

Уж? йі1іСа

чи

В

В

мала б

ним

липня

Крім

артисти в
Осаці Кіото Нії-га- ті

та інших

містах кра'нш У

--ПОІШ перший шектаїшь якх

столиці муть понад балет--

сцені од-- I

залів

і П І

та

в ужеілііьчіті иіиіции
ІУ 23 пово-- каика

до-

дав

ці-

лої

немає

киш- - в 1972 —

рез два роки

сучасної української
в Оттавському університеті

—
Оттавському

університеті курс-семін- ар

сучасної українсь-
кої прози для кандидатів

магістерські
Департаменті

Бердник

п'ятірнями
сьорбаючи

розповідями

він „ординарний

улюбленців

„Працюючи
київському

холуйських

натаврованнх

психологічно

філософ- -

Володимир

погромників

схвалив

іУіатусевича

Токіо українські

виступлять Йо-

когамі

Саппоро

програмі

гастролей
балету

японської

вистави "Лебедине озе-

ро" "Лускунчик"
Чайковського

номери
Київський балет висту-

пає Японії втрете
"Вільного серпня своїм ілядачі Перші відбулися

Шумук

місяць

'Токіо

прийняли колектив році другі че-

ського балету

Курс прози

Оттава

тутешньому

докторські

господині

Бердникові

астральних

концерт-
ні

славістики й модерних

Курс прова- -

див професор-гіст- ь ЯрРуд
ницький із ВшніпегуМіж

студентами були кандида-
ти з Канади Америки й

Австралії

БУКОВИНСЬКО-УКРАЇНСЬК- А

ГРОМАДА
ВІЖОУШІАМ ІЖкАІШАИ 50СІБТУ

2336--
А

ВІоог 51 Уе5І Тогопто Опі М65 ІРЗ

ЗУСТРІЧ БУК0ЄЩІ

КАНАДИ І АМЕРИКИ

Субота 3-г- о неділя 4--го і понеділок 5-г- о вересня
1977 року

ПРОГРАМА
Субота 3-г- о вересня

У приміщенні Православно! громади
на вул Бетирст ч 404

10 год ранку РЕЄСТРАЦІЯ
1230 по пол ВІДКРИТТЯ і СПІЛЬНИЙ ОБІД
7 год ввечері — БЕНКЕТ

гол доповідач: мгр Дмитро Яреччук
„На весело" — мгр Олександер Коваль-

ський
ЗАБАВА оркестра Мирослава Данилюка

Неділя" 4-г- о вересня
На оселі „Київ"

гайвей ч 5 біля Торонта

1230 "по пол —

2 год по пол

і

і

і

і

ні

мов

—

—

—

—

ОБІД
хМИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА

(на дозвіллі)
З год по пол — ЗМАГАННЯ (спортові розвагові)

Буфет з наліпками відкритий ціле пополуднє

Понеділок 5-г-о вересня
Місто Торонто

ВІДВІДИНИ Канадської ВсенаціональноІ Вистави

Ціна реєстрації включно з бенкетом обідами та транс-

портом (без нічлігів): $4000 від пари $2000 від особи

Про ближчі інформації та резервації просимо писати

на вищеподану адресі' або телефонувати до п Ярослава
Коваля на телефон підприємства „Чолкан Іншуренс" у То-

ронті: 763-566- 6 (код: 416) КОМІТЕТ



а
ТІ
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МЧГЛА}иии-іллуі7іи- І РОЗМАЇТТЯ

: МУЗИЧНИХ

ІНСТРУМЕНТІВ МИСТЕЦТВО
г І ІОД8!

заявою
Вашінгтон — Держав-

ний департамент ЗСА зай-

няв в середу 17-г- о серпня
ц р офіційне становище
до промови генерального
секретаря ЦК КПСС і го-

лови Президії Верховної
Ради СССР Леоніда Бреж-

нєва яку він виголосив на
святочному обіді в честь
привітання президента
Югославії Тіта в Москві

заторкуючи в цій промові
деякі аспекти американсь-ко-совєтськи- х

відносин і

хвалив президента Картера
за його старання поправи-
ти ці відносини між обо-

ма країнами Брежнєв на-

тякав особливо на виступ
президента ЗСА в Чарлсто-н- і

Південна Каролайна в
дні 21-г- о липня ц р де
Картер виступаючи на
конвенції стейт-вн- х зако-
нодавців південних стейтів

база

в
цього совєтсь'

— совєтської
амбасади в Уганді ще ми-

нулого місяця до
властей в

справі одержання
азилю в ЗСА одержав

це право і від 21-г- о лип-

ня в —

в четвер 11-г- о

серпня
Хоча речники

від-

мовилися подати прізвище

££

1977

Бонн Зах

Герберт
полковник

військової СС
який був на
досмертне "за

вбивство 335-о- х італійців
під час Другої світової вій-

ни зник шпи-

талю в Римі
15-г- о опинився

Німеччині
Г Капплер якому 70

років хворів на недугу
106 фун-

тів Речник ЗахідньоІ

ЛЮДИ

Державний департамент
вдоволений Брежнєва'

заторкнув справу погір-
шення американсько-совєт-ськи- х

відносин- - і

про скорочення
зброї які застряг-

ли на мертвій точці Реч-

ник Державного
Годдінг Картер 3-і- й

заявив кореспондентам
шо Білий' Дім
заявою зокрема
його шо

Союз у даль-
ших

добросу-
сідські зі ЗСА
Ми думаємо

один з од-

ним заявив речник Дерг
жавного —
бо обидва президенти —

і Брежнєв висло-
вились за

таких
за намагання
слова в діла"

СОВЄТСЬКИЙ ДИПЛОМаТ Одержав ПраВО лика морська воєнна

азидні ЗСА
Вашінгтон колишнього

звернувся
американських

політич-

ного

перебуває Америці
повідомив Державний де-

партамент

Держав-
ного департаменту

Капплер ко-

лишній
формації

понеділок

пістряка

перегово-
рів страте-
гічної

вдоволений
Брежнєва

ствердженням
Совєтський

переговорах старати-
меться відновити

відносини

продовжува-
ти переговори

департаменту

Картер
конечністю про-

довження перегово-
рів перет-
ворити

(Кампала)
Урядовець

засуджений

військового

департа-
менту

кого дипломата то уґанд-ськи-й

президент їді

день раніше заявив що
ім'я цього дипломата
Борис Ітака додаючи що
він „внук одного героя
Совстського Союзу" Аме-

риканські власті не під-

твердили цих заяв Аміна
але зазначили що колиш-
ній совєтський дипломат
має „необмежене право ру-

ху" тобто може жити в
будь-які- й частині ЗСА

шіінжшши&т'шш'шшуг Г'Ч
""—- -""

смутком вісткою

Кетскіл

ІВАН ВОЛОДИМИР КОБЗЯР

чільний

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

Німець втік італійської в'язниці

німець-

кої

підтверджую-
чи присутність Капплера
цій країні про
це повідомила

52-річ- на Аннелізе Кап-

плер не подаючи
інформацій Натомість мі-ніст- ер

оборони Віто
заявив під пре-

сової конференції
Капплера із

шпиталю його дружина
кре-

мезною жінкою" авто-
мобілем перевезла до За-

хідньоІ Німеччини

РІЧНИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ПЕРЕПИС
НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

У Львівському держав-

ному иузеї народної ар-

хітектури та побуту від-

крито- виставку українсь-

ких народпих музичних
— від най-давнішн- іх

часів до
днів Зокрема тут

експонуються

українських майстрів-Іван- а

Скляра (Київ) та
Василя Герасименка

(Львів) чиї бандури відо-

мі в усьому світі

Відбулася наукова кон-

ференція "Музичні інст-

рументи України"

СССР має

новий
Воєнний кореспондент ні --

й того
мецької „Ді Вельт" вбрання
фон ьрокдорф повідомив
що совєтські підводні суд-
на знайшли новий шлях пе
реїзду на Атлянтійський
океан Досі всі совєтські во
енні судна мусіли

6ІЛЯ ПпАНЛЯНТІІІ ТІР соо

НАТО й вояки НАТО мо
гли контролювати переїз-
ди всіх советських воєнних
суден Тепер совєтські під-
водні судна знайшли

шлях попід'
вічні льоди Північного оке

у віддалі миль зивалсь в цен--
Північного напря- -
мі Лабрадору плахтою"
П1ВН1ЧНИХ баз
на кис районах &вшщшш

коротшші якой'їзд А

попри налічуєть--
НАТО ані сотні

ані ін- - РПІЛІТОІГЙ манже і50
формації кореспондента

1ЧИІІІІ ДЧ 1ЧШ1ІІИ

З глибоким ділимося болючою з Приятелями тя

що в 15-г- о року згинув трагічно в автомобілеві катастрофі

недалеко свого мотелю „Ксеня" у Гантері в горах _

бл П

народжений дня 18-г- о січня 1909 року у Львові

Покійний — загально відомий всіма люблений ішанований колишній член УВО та

ОУ Н учасник боїв за волю Карпатської України фудболіст команди „Уграіиа"

у Львові та команди „Русь" в Ужгороді піонір українського поселення в горах Кетскіл

Опечаленій Родині висловлює своє глибоке співчуття

ПРОВІД БРАТСТВА КАРПАТСЬКИХ СІЧОВИКІВ
ч

з

Німеччина
—

ув'язнення

з
в

ерпня і в
Західній

і важив
уряду

4

—

і

Амін

є

Німеччини

в
заявив що

його дружи-
на

Лят-танц- іо

час
в Римі'

що викрала

яку він назвав „дуже
і

БУДЕ

на-

ших

шлях

газети

переїзди-
ти

но-віі- й

--тиїреяйу"

газопровід попри

Аляска Гайвей

На спеціальній сесії пала-

ти послів 'в Оттаві рішено
що газопровід з півночі по-

винен бути збудований поп-

ри Аляска Гайвей від Пруд-го- м

Бей через Давсон

Форт Нелеон західяю
Альберту відтак попри
Келтарі і там розгалузиться
на два боки1: одна Алберти
через Саскачевал й Маніто-б- у

друга до західного по-

бережжя в Америці

ТНЕ АМІШАІ ШМІСІРМ
ЕІШМЕНАТЮМ

8ТАОТ8 №ХТ ШЕЕК

Річний муніципальний перепис почнеться у вівторок 6 вересня 1977 іВпродовж
цілого місяця переліковець який має належну ви казку ентичности завітає

вашого дому на кілька хвилин щоб провірити основні інформації потрібні
вияснити таке:
присмачення податків на освіту від посілостей поміж публічними і сепарат-
ними школами

розподіт провінціяльних ґрентів дляльокальшос урядів щоб допомогти ред-

укувати податкові рахунки
підготовлення лїсти присяжних і

популярність інформацій потрібних для муніципальних програм
Пер еліковці повинні отримати такі інформації як прізвище вік статус по--

сілостеи(то є: власник чи винаймач) підтримка і всіх чле-
нів домашнього господарства і

Коли переліковеїь відвідує вас просимо провірити щоб усі ті інформації
Повідомленні Перепису були коректні Якщо так не провірте їх та скоре-

гуйте зміни і

Якщо вас нема вдома Повідомлення залишать для вас іЯкшо зміни ко- -
-

нечні просимо поробити к і вислати Повідомлення Перепису якнайскоріше
заадресованім і оплаченім вами значком листі залученім Повідомлення

Заближчіми інформаціями зверніться до вашого льокального бюра оцінки
майна для оподаткування і

г
-

'

Опіагіо

Міпізігу'

Яєуєгшє

інструментів

інструмен-

ти

"

Малярем о поезія театр - полет розжар г динаміа -
Як нерозривна цілісаь моєї душі

За творчість вмирали найкращі таланти-гені-ї!

Я творчим іцов крізь "холодні ночі" і фронт

Мистецтво - земт-сил- а проти злоб лиходій-обманц- гв

На мистецтво вандал і дискримінація мені

Я на пошану будую святиню: Академію Мистецтв - МЕЗО-ЦУ- З

І Академічний Театр висот на що не доз воляла панщина

тір

ЯК ОДЯГАЛИСЯ УКРАЇНЦІ В ДАВШУ? !

"
"Довганя" "крашенії- - друку Львівським музеєм

пя" "бавнидя" — не по-

ясний здогадатися

що все 'це назви одного

ж народного

- сорочки До

речі існувало майже 50

назв цього найстарішого

виду шитого одягу які

могли розповісти про ма-

теріал — "полотнянка"

"сукнянка" про спосіб

крою — "довгуля" "кур-та- "

про колорит І ху-

дожні прикраси — "мор-щинк- а"

"вустав'єнка"

Українська спідниця на-

приклад на Волині нал

ану 450 від буркою
бігуна в тральному Придніпров'ї

Цей шлях із __ а в тірсь--
СОВЄТСЬКИХ

Атлянтійський океан с
значно — білеником всьо--

Ґренляндію 'ЇСоман- - го на Україні
дування підтвер ся близько назв
днло не заперечило __

Знайомими

понеділок серпня

ближчих

поп-

ри

а

з

а

до

льокальні

інших

школи замешкання

в є

є

в до

і

воінем

може

жіночих головних убо-

рів

Про все це розповіда-

ється б етнографічному

довіднику "Український

народний одяг" складе--
і

ному і підготовленому до

Дослідженню історії
економіки і культури

трьох бойківських райо-

нів — Сколів- -
' ського)' Старосамбірсько- -

го та Турківського'—

присвячена монографія

яка вийшла у видавницт-

ві "Наукова думка" під

назвою "Населення укра-

їнських Карпат- - XV —

XVIII ст" її автор —

львівський вчений док-

тор історичних наук ди-

ректор "Державного му-

зею етнографії" та худож-

нього промислу Академії

?наук УРСР Юрій Гошко

В своїй праці він спрос-

товує поширену свого ча-

су на Заході теорію про

так звану "Волоську ко-

лонізацію" українських

Карпат автори і прихиль-
ники якої силкувались

довести іноземний харак-

тер заселення цього райо

Іран куті або

інформує що лідер кипр-ськи- х

турків Рауф Денкташ
заявив в інтерв'ю опубліко-

ваному тегеранською пре-
сою що вже наспів най-

вищий час щоб проголо-
сити турецьку частину Ки-пр- у

самостійною держа-
вою Проблема перед
якою ми тепер опинились

заявив Денкташ є

продовжувати безплідні пе-
реговори які опинилися

5

51г:

И --а5 тозі іпіегаипя Ю

йіїсоуєг гесепііу Паї сегіаіп
оісі-соипі-

гу ітрегіаіііііс
Іохіепсіез йіе Ьагй етеп іп
тскіегп тиШсиІІигаІ 201Ь

сепіигу Тогопіо
ТЬе сам іп роіпі газ Ше

РоїізЬ Кгакода Раїіііоп аі (Ьаі
сігу'ї тисп Іатей Сагауап
Іезіігаї ЬеИ Ьеге юте еекз
аво Ст Ом- - соуєг сі ІЬе

рауіііоп'в оіїісіаі рговгат
ЬаїкЗиІ сиі Іо аіі ушіогі ша$ ап
іпіегезііпя ЬегаИіс йєїієп
берісііпя 8оте оі РоїаМ'з
тозі Гатоиз аііев Рготіпепі
атопз ІЬезе геге Ше сіїїез сі
"Ілго" апй "Тагаорої"
Аз апу Цкгаіпіап тії рготр-И- у
ІеП уои ІЬєбє аге го о{

езІепг Цкгате'в оМе$1 ап1
то$1 Гатоиз сіїіез

ІтрпзЬсаПу ап1
сиІіигаПу ІЬеге сап Ье ІіШе
Чиезіїоа аз іо Ціеіг еіЬпк
ккпійу
II із Ігие ІЬаі аі оое Ьте ш

Ьізіогу йае Іо тіїїигу

Володимир Воронюк

етнографії і художньо-

го промислу АН УРСР

При підготовці довід-

ника було" використано

твори фольклору худож-

ньої літератури істортгч-п- і

праці колекції одягу1

з різніпс музеїв і матеріа-

ли зібрапі безпосеред-

ньо під час етнографіч-

них експедицій

У наш час кращі

традиції українс ького
народного одягу доклад-

но аналізуються і узагаль-

нюються художникамн-модельерам- и

багатьох бу-

динків моделей та про-

мислових підприємств ре-

спубліки Творче викори-

стання ггринципів народ-пог-о

моделювання дав
можливість значно роз-

ширити асортимент кра-

сивих і зручних форм

сучасного одягу

Позерхил хтшЯ кулі
становить 500 мільйонів

квадратній кілометрів
На воду припадав 361 мі-

льйон тобто 71 процент

КНИГА ПРО БОЙНІВЩИНУ

Львівщини'

ну приписуючи то воло-

хам то польській шляхті

Зокрема умотивовано до-

водиться що юридичні І

відносини боці$}ц№-чзіе-
Р

тини Карпат грунтували-

ся на законах "Руської

правди"

Дослідник висвітлює

такі важливі питання як
період особливо жвавого

заселення середньовічної

Бойківщини становище

краю у XV — XVI століт-

тях правові відносини

соціальну структуру та

етнічний склад населен-

ня розповідає про мате-

ріальну й духову культу-

ру бойків тобто їх посе-

лення садиби житла

одяг побут звичаї та

обряди

Зараз Юрій Гошко зай-

мається дослідженням се-

редньовічної Гуцульщішиї

та Лемківщинн

Кипрські турки домагаються
Тегеран — Ройтер останньо в сліпому

— —

Шзіогісаііу

поділити Кипр на дві час-

тини і турецьку частину
проголосити самостійною

державою" Іранський що-

денник „Растакгіз" який
помістив інтерв'ю з лідером

кипрських турків цитуючи
Денкташа пише що „вже
наспів час для такої розв'яз-
ки і лідери кипрських турків

старатимуться приготовля-
ти" турецьке населення для
піддержки їхньої ідеГ'

ТНЕ05НАУАТІМЕ$5АТиКРАУАЦ6ЦЗТі31977

Роїапв Ратоаз Сіїіез

Аге Мої ТЬеІг'з Аі А
сопяиезі ч а %оой раЛ оГ

Уезіегп Цкгаіпе ав ипйег
РоЬзЬ зиЬіияаІіоп іпсішЬгц
Ше Ішо сіїіез ш цііезііоп Копе-- '

Шеіезз Ше сіаіт Шаі Шеу аге
РрІізЬ із а Ькіісгоиз аз а5зег1-іп-£

Шаі Рагіз Атзіепіат ог

етеп %'агза Гог Шаі таїїег
аге Сегтап аііез зіпсе Шеу

еге опсе ипіЗег Ше С?егтап
Уоке ІІзіпг Шїз зате Іуре оГ

геазопіпг іШ СЬепеЬіз КЬап
аз Ше пізіогісаі Ьазіз Ше

Мопоіз соиісі еазіїу сіаіт Шаі

тозі оГ Азіа ап(і Еигоре аге
асіиаиу Мопяоїіап
Іп ршгеуте Шіз Ьпй о(

(аііасіоиз апсі сЬаи1п$Ііс
'Ьізіогісаі тізіпГагтаІіоп Ше

огрпігегз оГ Ше Кгако
рапііоп аге Йот ІЬе саизе оі
еШпіс Ьагтопу апа со-орегаїї- оп

іп Тогопіо а ?гауе
шіозіісе Сагауап зЬоиМ Ье
(гее оГ Шіз кіпо сі ой --огМ

ішрйіаівііс ехМЬіІіоіизт
МУКОЬАОИАН-- А

А)ах

За професійне знання!

Т "V
"

НАБІР

За розвиток Культури!

ЩЕНЯ МИСТЕЦТВ— МЕЗО-Ш- З

Володимира Воронюка

і

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР — МУЗА-МУ- З

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ТАЛАНТІВ!

Відкривається перша і одинока 5-рі-
чна АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ в Торон- -

тї Канада
АКАДЕМІЯ ЛіИСТЕЦТВ з цілоденним навчанням професійного диплому
під керівництвом мистця актора і режисера Володимира Воронюка
Академія ділиться на ВІДДІЛИ і ФАКУЛЬТЕТИ:

Факультет ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: Станкове Декоративне і

Фреско Теорія і практика 12 предметів у тому Історія Світового Ми-

стецтва
ВІДДІЛ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА:
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР — теорія і практика в тому Історія Старинного
Театру

При Академії Мистецтв ВІДДІЛ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА ОГО-

ЛОШУЄ НАБІР студентів на КЛЯСИ: ДРАМА (акторство і режисура)
БАЛЕТ НАРОДНИЙ ТАНОК МУЗИКА СПІВ і (дириґенство) Ши-

рокого засягу теорії і практики з завершенням — ДИПЛОМ звання
професії Ці творчі сили з вишколу творитимуть професійно-творчо-псчтйнн- й

колектив п н АіСАДЕМГЧНИИ ТЕАТР МУЗА-МУ- З на емі-

грації
Хто любить сцену хто любить мистецтво хто хоче пізнати свій

талан і набути мистецько-академічн- у освіту? Перша і одинока нагода
звання академіка всіх галузів творчої культури — до висот світової
літератури: усіх напрямків і стилів в пошуках нових творчих доріг
Те чого в нас до того часу не було

ЗГОЛОШЕННЯ надсилати листовно
"гегізіегечі") до кінця грудня 1977 року

(листи рекомендовані —

ПОВІДОМЛЕННЯ:

ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА розіслав інфор-
маційні відповіді на отримані листи Хто не отримав аплікацій хай
зголоситься телефонічно Подаємо до відома що окремий будинок Ака-

демії не устійнений і щойно в січні 1978 р буде в постійному примі-
щенню — ДЕКАНАТ МИСТЕЦТВА

А„ АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ — МЕЗО-МУ- З

' " моголошує
іцо ВПЙСИ безГвступногб іспиту на ПІДГОТОВЧИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
РІК НАВЧАННЯ приймаються до 30-г- о грудня 1977
Кандидат має подати дату свого народження як теж адресу і телефон

Вік студентів від 16 років життя вгору Без різниці на націо-
нальність? Заяви писати українською англійською або польською мовами

Буде впроваджено навчання англійської і французької моа

Тимчасова АДРЕСА: 81 МикЬаго 5ц ТогоМо'Ол ЬЬЦ 2С4

Телефон Ректорату: 364-064- 5

П С На запити: Чому Академія на еміграції?
Подаємо — в нас цікава ціха поглядів і розуміння на МИСТЕЦТВО (

і ТЕАТР! Я наведу один примір: В Торонті по шпиталях працюють
„клінери" (замітачі) по 10 по 18 років і минулого року Заряд Шли- - '

талів вислав тих всіх „клінерів" на вишкіл на науку до Школи Клі- -
'
нерства А в нас — мистець актор мистецький керівник і т п не по-- '

' ' требують жодної Мистецької Школи От — горизонт нашої духовости '

і то в культурному світі де нам дають допомогу вигоди і всі можли-
вості набути кваліфікації і то за допомогою уряду Не інакше мається

і

і з дописувачами що переважно без мистецької освіти пишуть рецензії
статті на мистецтво на театр І вони надають титули і звання: не за-

конно — маестро мистець актор мистецький керівник і т д і наші

редактори радо їх друкують в газетах і так званих „книгах"! А
про-ересіон- ал

доступу там не має Тому то ці незнайки аматори проти тво-

рення Української Академії Мистецтв в Канаді І тому і ОГОЛОШЕН-

НЯ не передруковала наша жодна українська газета Гроші і тобі
' „патріотизм"! проти розбудови культури

Але не можна промовчати і те що в нас є і люди духово інтелігентні
любителі мистецтва і культури --У зустрічі мене вітали з окликом ра-дост- и:

„пане Ворогаок ви робите велике діло! Яка шкода що не всі-розуміют-
ь

Коли в нас і ви писали про „титули" І всі як один аж
смішно І тепер ніхто вас не підтримав" Так я будую кузьню куль--

тури на велику скалю — на всі галузі мистецтва — для людей і твор-
ців' на постійну творчу працю з надією що наш Канадський Уряд на
ту велику шляхотну ціль допомоги не відмовить

Володимир Воронюк
ооосссссйгоо©оооооооооооов Тут відтяти оооооооовоооооооооосооооессфосз

То

АРРІІСАТІОМ

РесЬг оі Ше Асайету о! йіе Аг Із- - Ме$о-Ми- $е

ТогопЬ

Натає

ГЛаїе оГ вігіп

Егіисап'оп

""4?іе

6

іп

І_ап£]а2Є$ кпоет

йаіе

НаЬ'опаІІІу

І кілі Ьз зрріу Іо соигзе Расиїг о! Агі-Раіп-
Ь'пг

Огата (Асп'пб Кеіізяиг)

Низіс ВаІІеІ Роїк (іапсіпе Зіпеіпе (Сопсіисюг)

Му ргезепі аоМгезз у
Зірізіие

ПОДЯКА ЗА ШЛЯХЕТНЕ РОЗУМІННЯ!

Цією дороюп склодасмо щиросердечну подлху Високодосвойния Панам

Редакторам "Канадійською Фармера" що передрукували безплатне оголо-

шення з "Вільною Слова" є часописі "Канадгйський Фармер" про набір

талантів д'о першої і одиномї Акад'чії Мистеилв - Мезо-Му- з що відкри- -

- ваетгел в Торонто Канада

————————— ( кретаріяя Академії Мистецтв

І



шжю
Незалежний

український часопис
(давніше "Український Робіт-
ник") заснований 1934 року

Видає кокної суботи
Видавнича Спілка "Вільне Сло-
во" в Торонті

Д-- р Василь Бойко
голова Спілки

Д-- р Степан Росоха
видавець і головний редактор

(з 1960 року)

Цкгаіпіал Іпйерегкіепі уУееМу
"Цкгаїпіал Тоїіег")

їошійей 1934 РиЬІІвЬеа еуогу
Баїипіау Ьу ІЬе ТогогЛо Ггее

Ргезз РиЬНсаІіопз ІД&--

Пг ШШалі Воуко
Спаїгтап апй Ргезісіепі

Ог ЗІерЬал КовосЬа
РиЬЛзпег апсі ЕсІІІог-Ні-СЬ- Іе

(зіпсе 1960)

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА: УЕАКІУ ЗиВЗСКІРТІОН:
в Канаді $ 1200 в ЗСА$НйО Іп СаіШа $1200 Іп и5А $Ц'(Й

"ІЧІпе Зіоуо" 196 ВаІЬигзІ 5 Тогопіо Сапагіа М5Т 2К8
ТеІ: 368-728- 2

Редакція за оголошення ве відпозідаеі

'
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК І ВИХОВАННЯ

МОЛОДІ

Поява ць~Го числа нашої газети сходиться майже з почат-

ком нового надільного року в початках вересня Навчання по-

чинається і в наших рідних школах Спільним бажанням україн-

ської спільноти в США'і в Канаді є щоб наша молодь навчилася

своєї матірньої мови н засвоїла собі знання про країну похо-

дження своїх батьків Як осягнути те? Зовсім прямо: Докажіть

ділом що вн за українську мову й вписуйте своїх дітей до рідних

шкіл! Але чи щось нового придумали в тій справі наші педаго-

гічні сили щось практичного впроваджується в навчанні з но-

вим роком? Іде якась акція щоб якнайбільше наших дітей вклю- -'

чити в рідні школи ? Не знаємо того й не знає того українська

спільнота бо ми живемо серед неї Якщо все впорядку то наша

спільнота може почуватися щасливою Але запитати можна а

скільки наших дітей напр у Торонті не говорить узагалі україн-

ською мовою? Який відсоток? Який відсоток молоді іде на уні-

верситет і українську мову? Як радять наші виховники

поступати з нелегкою проблемою "одинаків" у наших родинах?

Скільки вчителів скористало з вакаційних курсів української мови

при університетах? '

У нас наголошується тільки три чинники які мали б бути

найважливішими у вихованні молоді тобто батьківський' дім

церква їй школа І в залежності від особистого наставлення на-

дається одному з тих трьох чинників вирішальне значення Або

навпаки в скрутних і неприємних випадках які заходять серед

молоді самі ті чинники стараються скинути зі себе відповідаль-

ність за ту молодь і перекласти один на одного' Фактично всі ті

три чинники — батьківський дім церква школа — але кожний

зокрема хоч би мали найкращі пляни замисли й методи вихо-

вання молоді — не вистачають Батьківський дім — це мама й

тато церква — це священики школа — це вчителі Всі вони є

живучі люди й мають у більшості людські слабості

А забувається цілковито за скруження й атмосферу в якій

тепер живе наша молодь що на наші молодечі організації

є вже тим окруженцям (за внйня ом хіба старих капральських

наставників) що розвиток людства у всіх ділянках пішов далеко

вперед і що це вже добігає кінця — '1977 рік Що ця невдово-лен- а

молодь навіть ті "патлаті" — мають душу й не такі то

страшні як це багатьом старшим видається Що за брак дисцип-

ліни в якогось молодця не можна засуджувати всю молодь Що

кари й погрози примус тощо —'у тому випадку неповажні роб-

лять кривду молоді на ціле життя бо виховують сумних людей

фарисеїв які знають то жодні такі погрози не сповняються

і вони не вірять уже нікому старшому Також забувається в нас

що молодь від віків ішла завжди в авангарді шукань нових шля-

хів нових ідей револьт і революцій Що в минулому молоді

вдаряли по батьківських авторитетах а батьки нарікали на брак

моралі існували "бітніки боми бродяги й золота молодіж"чтіль-к- и

в інших видах і часто теперішні батьки самі були не йнакшн-м- и

Великий виховипк нашої молоді д--р Олександер Тисовський

писав:
„

"Вертаючись до предмету зверну увагу що природним нас-

лідком тої неможливості дійсного критицизму у людей які бе-

руть діяльну участь у суспільній боротьбі є те що вони не мають

правдивої моралі В своїх душах вони все удержують воєнний

стан: їх мораль є мораллю війни значить в них є геройські по-

риви до виконування справедливості до здобування прав добру

красі до помагання бідним угнетеннм невільникам до рятуван-

ня недужих умираючих і пр і пр та те все перемішане з вибуха-м- и

ненависті шовінізму звірячої жорстокості супроти ворогів

— суспільних національних політичних і особистих — словом

війна страшна зажерта жорстока і — вічна війна"

Отож'у сенсі модерних 70-и- х років і в порівнянні з молоддю
інших народів — наша молодь не є найгірша тільки щоб стар-

ші мрякобісники не встрявали аж надто глибоко й далеко в її
справи Нашу молодь треба приймати такою як вона є До неї

треба мати благородний підхід благородну душу Не вчити не-

навидіти чуже а треба вчітн любити своє До любови рідної мови

не можна спонукати нашої молоді карами 'й погрозами Треба'

'вказати молоді що сучасна епоха '-вим-

агає

від людини знання
більш як одної мози і шо до цього змагають уже країни нашого

поселення — США і Канада Бо людина зі знанням одної мови

не буде мати місця в модерному світі І Еліяшевськнй

ГЕЙ ДО ШКОЛИ

ШКОЛЯРІ!

(Гогтегіу

студіює

М
Жили у закарпатсько-

му містечку Великий Бе-

резини три брати і сес- -

тра їх Марійка Звичай-

на лемківська родина Ви-

росли і роз'їхались по
всіх-усюда- х Іван став
інженером Живе у Лит-

ві Федір — журналіст
у Києві Василь працює
в Ужгороді викладав у
професійному училищі
А Марійка вивчилась на
співачку Голос у неї
сильний дзвінкий Щз

у школі --завжди на кон-

вертах виступала
Любили люди її співан-

ки Хто ж навчив їх дів-

чину? Дерева-- у лісі що
шумлять своїм верховіт-

тям гірський потічок що
срібно видзвонює свою

нехитру мелодію — весь
той край де народилась
Марійка Зубанич і що
зветься милим і дорогим
її серцю словом — Кар--

§

пати А ще — 'мати з ди-

тинства наспівувала сво- - --

їй єдиній дочці лемківсь-

ких пісень

Співала Марійка з ра-

дістю з насолодою та не

думала ніколи що то
стане її професією Піс-

ля школи працювала на_
меблевій фабриці в рід-

кому містечку При фаб-

риці самодіяльний ан-

самбль пісні і танцю був
"Ужанська долина" нази-

вався А в ньому найкра- - і

ща солістка — Марійка
Виконувала вона тоді ра-

зом із 'хором пісню "Сте

кон-

курсі

"Вчитися

по-

дальшим

музич-

ного зараху-
вали

розкрили

музичного
Марійка

полюбила

радісно

Марійка

поратись хазяй-

ству:

ІЙ??яНЇ Чек ТІ ІІІІШІ1

4 І
"таДДмидД-аз8- М

~мі Кравченко
пршщеса) Павлина Андрусяк принцеса)

ідііі (МУН)
Маруся (СУМ "місс Марта Василькевичу1ці

Труднощі Мелхітів

(УПБ Рим) Лондонсь-
кий із 25 чевня
подає що мелхітськнй като-
лицький" Архиєпископ Ню--
тон (Массацюсетс) 'Иосиф
Табіл скар&иться що пів мі-

льйона мелхітів ЗСА лереі
йшли на православіє Причи-

ною того строге станови-

ще Ватикану до жб'атого
священства яке мають
мелхіти Мелхіти боронять --

свої давні традиції згідно із
запевненнями II Ватиканськб-г- о

Собору про зберігання
східних традицій їхніх Цер-

квах Східні Церкви все
жонате священство але Ва-тик- ан

заборонив продовжу-
вати що традицію західних
країнах до яких мелхіти

ви-емігрув- али

заявив
єпископ Дальше Архиєггас-ко- ті

сказав: "Мелхітська
Гре-ко-Католиц- ька

Церква ку
як-дієце- зію

Нютон природною й нор7
мальною дочкою Антірхійсь
кого Патріярхату Александ-рі- ї

€русалимучЦей" живий
зв'язок із "Церквою Матір'ю
не 'бути уяеважйений
ніяким іншим правили --

зв'язком

ніякий спосіб бр лра- -

во за життям не тво-

рить його'С
Ця найнбвшіа диспута мел-

хітів із Ватнканом постала
внаслідок свячен-й- я

мелхітськогог- - жонатогої
священства із Бругаину

-- чення відбулись --у МЬнтреалі
й їх уділив Патріярх мелхі-

тів Максииос V Гакім

ВІЛЬНЕ СЛОВО'
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ашичнш співанки
пом степом " Перше

місце обласному

за це дістала
Так минули два роки

тобі треба" —

говорили їй люди Та

сама Марійка почала за-

думуватися над своїм

шляхом жит-

ті Поїхала до Ужгоро-

да Поступати до

училища її
відразу на другий

курс
— Заняття училищі

переді мною

глибину світу

— пригадує —
Я класику по-

чала співати оперні арії

романси Ніколи не за-

буду викладачів своїх

Вдячна їм за науку По-

тім — Львів консервато-
рія
Ось вона сидить переді

мною Струнка тодноко-с- а

дівчина чорними о-чи- ма

їй трошки сумно
водночас Сум-

но бо важко із друзями
хорошими розлучатися
Шість років мов

день минув: нині Львів

залишається позаду А ра-

дісно тому що повер-

тається Марійка до Уж-горд-а

співатиме фі-

лармонії Сама собі об-

рала це місто — все-так- и

ближче до матері
Як тільки ' видасться

вільна хвилина

одразу --до неньки ПО

чинае по

смачну їжу готує

ф їіЛіл!ШЇШШвЯ 7 1'1ИЛ

Г ' ' ' "т
ішй ми права иленка (СУМК

І (УКЮ Ніна'

„ч„чола шять: лристя Корбутяк
Ящик Київ'')

—
Таблет ц р
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є
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"

у
мали

— Архич

встановлено- - в
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може

йде а
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недавнього

Свя--

—
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й

у

в

з
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прибирає в кімнатах Та

все легко наче граючисьі
немає для дівчини крім
пісень звичайно улюбле-

нішого заняття ніж гос-

подарські справи

Для матері ж приїзд

донечки — свято Пиша-

ється Марією стара лем-кнн- я

Раділа і її вдалим

виступам у Сполученій
Штатах що відбулись
1975 року Марійка ще

студенткою була Поїха-

ла вона туди разом із
львівським співаком і

композитором Іваном По-

повичем від Товариства

"Україна" на фестиваль

лемківської пісні який

проходив поблизу Нью

Йорка
Молода співачка вико-

шувала сучасні й старо-
винні пісні: українські

російські чеські слова-

цькі і звичайно ж лем-

ківські Тепло прийма-

ли її в Америці

Не забуде ніколи Ма-

рійка післяконцертних

зустрічей із земляками

щирих бесід коли люди
цікавились життям рід-

ної сторони А ще про-

сили заспівати "Люблю

я тебе Україно"

— Кожна справа вихо-

дитиме якщо її -- робити

з душею — пояснює
спої успіхи дівчина

Марія надзвичайно ви-

моглива до себе Ніколи

не заспокоюється на до-

сягнутому постійно пра- -
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ЗирегЬ Кіет Лапеегз'їкНи

тіїк кі§к-8рігіів- €І ]оу о£-Щ- е

Ву КГГСШЕ САСЕ

_
ЗІауіс'рйбйеІ'Ьа'уе'

'пагЯ &огк''апсї'йооГгоо1а
уігіие іп МагіііоЬа агігі тіеп

іпеу сеІеЬгаїе —Шгу геаііу
сеІеЬгаїе

Тпе ІЛсгаіпіап-Кіе- у апа
Ро1апс1-Уаг$а- у ра'у1іогі8
аге аі Ніе Іоо оп Іпе'їезііуаі
оГ паїіопз Изі ?

А Гоиг-Ьіос- к Лпеи'р І5 гіоі

ипсоттоп еагіу іп ІЬе єує- -

піпе
Ве1уееп ЗІ000 апс! 5000

аиепо ІНе пІеНІІу регГог- -

тапсех
Кіеу паь а ьирегЬ Гоїк

йапсіпе епхетЬІе іп ІЬе
е1І-ргаеІІ5-

есі Ьі§Ь врігИео-Сапасііа- п

икгаіпіап УоиіЬ
А$5осіа(іоп Бапсегк іп ГиІІ

Коззаск Гезііуа] гедаїіа
ІІкгаіпіап їоїк (іапсіпе Ь

сеІеЬгаїесіїогіи уєгує апа

МАРІЯ ЗУБАНИЧ

піе до досконалості бо

надто любить мистецтво
її серце по вінця напов-

нене піснями Співала їх
і на концертних сценах
і по телебаченню затісу-
валась на радіо У дип-

ломі який в цьому році

отримала Марія Зубанич

'сказано що вона може
бути як камерною так і

оперною співачкою До

того ж має право викла-

дати у музичних закла-

дах До речі сама дівчи-

на навчалась у класі ві-

домої співачки лемкіші

за походженням Марії
Байко яка виступає у
складі відомого тріо ра-

зом із своїми сестрами
Ніною та Даннїлою

Дипломною роботою

РНЕЕ

тпасіе

аІЬІеІісікт ЬісЬ пан іп-зріг-
есі

кирегіаііуез уНеп-'єує- г

іі із сіопе" №еІ1 апо"иїе'

уоип§ Кіеу (іапсегь сІісїпЧ Іеі
Ігасїіііоп сіопгп

ТЬе уоипе рагіісірапіз
кіск НіеЬ уЬігі зшіїіпе
СагеГгееа'пй Ьарру іп ІЬеіг
гаїпоош-соіоге- а соьїитеь
ассепіесі шііЬ ЬіЬ гес! ІеаІІі- -

'єтЬооік1 '':? "

ТЬе (іапсегз зЬігІз аге сіе-согаї-
еа!

луіШ ІІкгаіпіап
ет-Ьгоійе- гу

гіотіпаїео Ьу гей
ТЬе Уагза рауіііоп аізо

Ьаз Гоїк йаЬсіпе епіегіаіп- -
пісні тш ші йрігііси ГОІ15П

УоиІЬ егоир Ькгу
Кіеу Ьаз а гіапсе Гог ІЬе

риЬІІс аПег ІЬе зіае зЬош із

оуєг аЬоиІ 11 рт ЬіІе
УУагза оГГегз сіапсіпе Гог

ІЬе риЬІіс Ьеішесп 'зЬоуьі
апсі а роіка із а Гіпе №ау Іо

Марійки Зубанич була

партія Донни Анни в опе-

рі Моцарта "Дон Жуан"
Виконувати її дуже важ-

ко але незважаючи на

це дівчина співала блис-

куче і отримала найви-

щу оцінку педагогів

— Ніяк не можу звик-

нути до ведиких міст —

зізнається Марія — Дум-к- н

мої линуть у Карпати

до рідних милих з дитин-

ства місць Як добре хо-

дити наодинці по лісу
Або просто на гори ди
витись
Люблять Марійку лю-

ди Вона весела й привіт-

на з гумором Про таку
кажуть: "З вогником" '

Л БЄЛЬСЬКА
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рориіагїіу

зЬаге ІЬе ЬіеЬ-зІерріп- д

тоой оГ Гоїкіогата л
' "Гог $150 аІІЬе'Кіеу'рауіІ-іо- п

уои аге оНегесї'а сотЬі-паїіо- п

ріаіе оГ регоеіез Ьо-ІиЬс-
Ьі

(саЬЬаее гоїіз) апо"

зіїсесІ-ГНе- сі киЬаза УУЬіІе аі
Уапау 1уо Гаї заису саЬ-Ьае- е

го1І8 соьі $1

ТЬеге із Ігайіііопаї уоіка
аі ЬоіЬ рауіііопз
Уои сап Геазі оп ьлуєєіз

ьисЬ ая "зіогкі" — ао"еІі-сіоизі- у

гісЬ сЬосоїаІе
реакеа гіаіпіу таое ьресіаі-І- у

Гог ІЬе РоІізЬ рауіііоп
АІ ЬоіЬ рауіііопз ІЬеге іь а

ГііІІ сіізріау оГ еіЬпіс ЬапаЧ-уог- к

зисЬ аз'адеауіпе па-Ііоп- аї

соьїитез апо" сіе-согаІ-
еУ

Еазіег еде- -

ТЬе Гоосі аі ІЬе Сгеек
ра-уііі- оп

із еяиаііу ав Іазіу нііЬ
ьІиГГесі егееп реррегз зоиу-- 1

ІВАН ПОПОВИЧ

МИТЦІ З УКРАЇНИ

НА '"ФОЛЬНЛОРАМГ

У ВІННІПЕГУ

Випадково з Ужгороді

стрій Івана Поповича

свого земляка — молодо-т- о

композитора н співа-

ка з Іршавшини Іван

дарма що виповнилося

небагато — якихось двад-

цять сім — уже написав

чимало пісень співав їх

у Кнсві і Москві б!в не-

змінним учасником усіх

популярних музичних те-

лепрограм X Всесвітньо-

го фестивалю молоді та

студентів у Берліні між-

народного фольклорного

фестивалю в Сполучених
Штатах

У річному фестивалі націй

- "Фольклорамі" у ІЗінніпе-- ґу

взяли участь мистці з У-кра-
'иоі

- молода співачка

Марія Зубанич і молодий

співак - композитор ївші

Попович- - обос з Львова)

Вони виступали на кон-

церті відкриття "Фольк-лорами- "

який відбувся п

неділю 14 серпня 1977 р

в Сентеніат Концерт Гал і

Територія Туречгчшга

мас 301381 квадратігих
миль (для порівняння —

територія Онтеріо мав
412000 квадратних миль)

97 процентів території

Туреччини знаходиться в

Азії 3 проценти в Євро-

пі Населення країни —

41 мільйон

Іакі (зке№е(1 гоаьі рогк)
тоиззака жаьЬегі ооуп
їуііЬ сіоисіу Сгеек уЬіьку
патесі "оиго"
ТЬе Бик--Ь рауіііоп аізо

Ьаз епсегіаіптепі №ІІЬ (Ье
ОиІсЬ 'КІотреп Оапсегз
ипсіег ІЬе (іігееііоп оГ Ргапк
Тєгуоогі ТЬеу сіапсе ІЬеіг

"гіере еагьіеп" ог Ьагуеьі
сіапсе Іо епьигс цоод сгорз
апа" ІЬе "(іе ьресЬі" (шоо-рескег- )

йапсе ІеІІіпе а ьіогу
оГ ІЬе такіпе оГ уооо!еп
ьЬосз

Тпе соїогтиі Сападіап ІІкгаіпіап Уоиігі АмосіаНоп Йапсега іп ГиІІ Коззаск гедаїіа Ьаув ожесітлв сгоо"з аі Ще Кіеу рауіііоп
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ПРОМОВА НАД МОГИЛОЮ СВ П МГР-- А

ОЛЕКСАНДРА ПІДГОРОДЕЦЬКОГО ЯКУ
ВИГОЛОСИВ КОЛ ПОСОЛ ДО польського

СОПМУ Д-- Р ОЛЕКСА ЯВОРСЬКШІ

Жалібна Громадо!

Мені припав сумний обов'язок попроїдати в дале-

ку і невідому дорогу свого Найкращого Друга і Прия-

теля та нашого громадського діяча

Св П Олександра Підгородецького

з--
-?-'

" —"'"''агл "- - -- ! --ЧЧЙ"

ІУНЛЕ 5ЮУО"

Нові волияян Вінніпегу

відзначення 25-літ-
тя

Інституту Волині

видано марок портретами

ІОСУНДЮ

&ТРУТС

ш --тс

поета
О поетеси

письменника

і

Самчука мистця Мо-лодожани-
на

і емблеми

у писанні

Жіноче Товариство Аль- -

фа - Омега
унівеоситету 'коаїнського

Прикре це завдання головно тому що покинув походження) заряджають
Він нас нагло та що відійшла з того світу людина ще контест або конкурс писан-- в

такому віці що могла ще дати своїй спільноті багато ця оповідань на тему життя
добрих думок і побуту українців у" Канаді

Св п Олесь Підгородецький це укінчений магіс- - Ціллю контесту є

прав якому польська окупаційна влада своїм роз- - ширювати українську куль-порядженн- ям

що адвокатури мусів наперед від- - туру і творчість '
бути судову практику — загородила дорогу до адво- - Правила контесту такі:
катурн Цей розпорядок був спрямований на щоб) 1 Апліканти мусять бути
не допустити молодих українських адептів права до 'віку не пЛщжче 18 років і

адвокатури а тим самим позбавити наш нарід того замешкані в Канаді
провідного елементу яким були адвокати 2 Оповідання мусить бути

Та Покійний зазнав за свою студентську і гро- - про 'правдиве пережиття але
мадську діяльність ще тяжкого бо фізичного удару вільно вживати псевдоніми
З вибухом війни був Він засланий до польського кон- - 3 Оповідання мусить бути
центраційного табору в Березі Картузькій в якій бито не коротше як 3000 і не дов-- і
морено голодом наших громадських і політичних дія- - ше як 4000 слів

чів Вертаючись з Берези хворим опікувалась його 4 Оповідання може бути
теперішня жінка Ніна в українській або англійсь- -

На еміграції в вільному світі найшовся Він до- - кій мові Якщо воно в ан-си- ть

пізно бо по заняттю наших західних українських глійоькііі мові то мусить бу-земе- ль

большевиками Він таки не пішов на еміграцію іти писане машинкою на два
бо захворів на де захопила Його відступи і на одному боці'
влада Та коли большевицька влада зачала добирати- - —

Для

Інсти- -

цього по-

тер
адепт

тиф

бльочку

Молодожани-ном- )
Ікона

довго
пи-

сане боці

пер-

ша

ся Його втікає до звідси
Австралії відтак осідас ЛеПЖЯЯНМЙ АіГСІВ

Торонті надії що тут приміститься громад- -' лицсіті рлш
ській інституції серед своїх Та тому всі так звані ПШІврН ВД ЄреМІСВй
іиучииі ілдалища цули атч злішії пін не зр&жуїль
ся і різною також фізичною працею заробляє на що
денний хліб

Гпомапянсько Він і всюпи був активний: ггоа

О

У Л

те

Оттава
Етнічний

при Канадському

цюс Суспільній Службі Пласт-Прия- ті організує Бе-- 1 Н0МУ в Оттаві одер-сід- у

бере в різних громадських зібраннях та ЖКшїїЯЇ
забирає голос на них щоб своїм знанням і

ТЙП ттипегтопії Укоаін- -

і І
тав

я

''
нас

і

9

5

т

г
не

і

і

-- в м

ті

—

у

—

до
і І

1

8

А

Л

і

- яка
Т--

ва

оГ

РО Вох 606

в

так
і

і

5

— —
—

6

до він а

до а до і в
в в

що

все

в

КаНівку

Наполної Аіь

Він Під Єреміїв Папери

оглядом Він 125

ряд украін--

спільних і"ого чають

заголовком заголівковому ЙЙЇЇЇьїїїіЙг:
числі Він

передати Архів був 1972- -
одне

передати політики

тлтикV МОВаХ

про всяи відно- -
сяться

починати
1975

Віг розумів добре найбільшою нашою історич- - життя п
трагедією був між поколінішми Єреміїв висловив

починати історію від себе всання перевезти свої пале- -
віть проголошувало свою власну державу

Тож завданням звернути увагу його смертийого
потреби звер- - Єреміїв Пулен

його сином ЮріємВін увагу основного перегляду
політичних соціяльно-економічни- х ПРуленїПдомов Ж

нагла смерть його „іональним Етнічним Апхі- -

раїнців

щоб злучили одно

Повідомляємо Громадянство ПАНАХИДА

відправиться сороковий день день

народження вересня вечора
церкві

рЦ-і-Щ

СРТУ ОР ТОйОМТО

ПОВІДОМЛЕННЯ СПРАВІ ЗАБИРАННЯ

емггтя

вільніш днем

(„СівікСервіс") збнрЦ
будуть

призначене понеділок

відбудеться

будіть забирати обємнртіре-чіхолодільники#електричніпредметицерево-
ку

Ї977ї'Це"будуть
біфати

виношенні сміття

день при-ня- та

вдячністю

Сеопіпіеаег

--
ВІЛЬНЕ СЛОВО" 5аіипЬу$грІеяіЬегЗ1377

наркк

Дослідів

визначних земляків:
Стефановича

Лятуринської

(ВЮС)

Держав- -

Архіві

досвідом

Канади

вересня

колекцій
Володимира Сеньчуга

ратуші

середу

туту чотири
Рисунки марок

виконали Піп Онуф-рійчу- к

Наклад бльоч-кі- в

Ціна бльочка

минулих роках було ви-

дано марок: Почаївська
Лавра Герб Волині Острозь-
ка Біблія Король Данило
проф Кримський погруд-
дя
(виконане

Чудотворна По-чаївськ- ої

Богоматері жов-

то блакитну марку' від-знач- ує

25-літ-
тя „Во-

линь" також 100-річч- я Він-

ніпегу
Адреса замовлень:

КеяеагсЬ

Уіппіре{ Сапала
ЯЗС

Контест оповідань

(абсольвентки

большевицька

ньо-европейсь- юнх

Митрополита

паперу Якщо )країнськіп
мові може бути писане

рукою писання
читке виразне густо

одному па-

перу
Буде нагороди:

друга $100
третя $50

Якщо хоче зворо- -

минулого Польщі
Канади

якійсь сртшішп
ОДбОЖйВ

участь

Ного

Він

Торонто

Понтифікальна для

голови
вона

ту свого рукопису він му-- Міжнародну Католицьку асоціяцію радіо-телевіз- ії

като-к- и

разом з адре- - відзначає роковини

сованою ковеотою '
на

користування засобами
рукописи оут--и яльних зв'язків" й провідною дум-прнсла- ш

1 1978 „11-г- о Міжнародного Дня" Проаналізовано
і мусять мати прізвище дотеперішніх з'їздів у Манілі

поштовий Робі Південній світлі

кУмеитУ „Інтерміріфіка" й інструк-кодек- сіі число телефон) Проґрессіо" релігійно-копис- и

соціяльно-юридич- ні радіо-теле-АІи- Ьд

ВІ31Ї кіноматографії преси Із звіту довідуємосяищеа етошеп з
Апостоль-Аішгша-етакож році заля

Віиау Прбстола журналістам 900
формацій промов Папи доку-С-Олігз иагсіа ментів Католицької авдієнцій різних при-6- 0

НШЬоизе Еоай значень деклярацій
Шшшрег Мап Е2У2У2і

виїжджає

би переглянути папери Єре-мієв- а

зробити заряджен-
ня перевезти Канади

допомозі пані Пулен
членів канадської місії
Об'єднаних вЖеневі

архів Єремієва недавно
поділитись з іншими сьгої Республіки ло Лепжавного

Всі різні громадські і політичні те-- амбасадора У Н Р до в Оттаві
ми висказав в своїх статтях як журналіст тим Італії Це в січні Єремієва займа- -

наш філософ Сковорода який 1918 р виголосив ють приблизно

пером сформулував в пресі цілий громадсько-су- -
Універсал до них метрів полиць та

думок які хотів видати ¥4? н? С810 ' аРХІВ Чсхв- -

"Лист С- -- В то'му СМІ0Г0- -

писав: "Сину мш до інформаційне бюро „ОФІ- - Національний
мої думки щоб Тобі капітал-скар- б мойого НОР" в Женеві яке створений в

життя добро яке покоління що відходить від 1920-н- х до років му році як канад--

зобов'язане поколінню яке приходить розповсюджував головно в ської „багато- -

ня ™гтпііт ттіпй ігтппіп тія сткпир тгпиптгїт ЕВООПІ В РІЗНИХ КуЛЬТУраЛІЗМу" ВІН ПрИЙ--

зупинилась ' чи обірвалась щоб Ти не потребував формації „українське має архіви
Рпічліїв безпо

тж-гаїгиа- " плит п посередньо чи
від себе'

Женеві
що ще за св

ною брак мосту і що був' ба- -
кожне покоIІння хотіло на--

ри до Отож після

і своїм вважав він дочка

історичної тяглости традиції тому
Наталя ра- -

зом тана конечність на--

шпх і ідеологій
з

Та перервала цей замір Та

$200

автор

керує

мусять

думки

1940-и- х

середньо історії україн
ської

тахож інших

цьому архіві папери
разом

іншими

напр

Олени

пасторів
думаю що гурток ВОм про Михайла
Твоїх приятелів цей замір зреалізує рів у Оттаві проф

покищо а засядеш в одній осель цього Рудницького Ук- -

нашого Отця проси Його про кращу долю Архів вислав Женеви Ук- -

лля нашого наоопу а оозум пля його свого координатора схіч- - раїнського Національного
л л г-- і

провідників вони в

іТ"і"і"Г ІТ"""і Ц'!УІІ"

що
в Його"

дня о годині в

Тому що понеділок
від цього сміття

не

Збирання сміття від- -

Також

щі тд середу вересня за
14 вересня

співпраця (ґарбідчу)
на місце відповідний буде

із
вимкві

'
ГаЬВс МиЬ'

Сйу 4 Тегаеів

з

Націо-
нальний

що

По в

І

125

дол

а

Уо1уп

Мап
2КЗ

три

Об'єднанням

зворот якраз

соці-- I

Токіо

соборного
душпастирської

шрші
Огоир понад

уточнень

до
При

до

ліній- -
™й

через

до
спільности т Канаді

як канадських
народних меншостей

М Єре-

мієва зберігаються з

українськими

Антонович Володи-

мира Кисілевського
Кисілевської іва- -

Дорогий найдеться депонування на Ковалевича та
який Твій В наслідку Фесенка Ярослава

А прощай коли з минулого березня Комітету

Небесного
пеоеповсім ппо

тцші?д-миц'ц?жміім-
м!

на
7

Св Покрови

У

£
праці

ти

на

Архів

Об'єднання Союзу
їнської Канади

25 вересня ц--
р о год 330 полудні

на площі біля міської ратуші в Торонті
відбудеться

ВСЕУКРАЇНСЬКА

в обороні — українських які
в'язннпях конц-

таборах
у московсько-комуністичші- х

і пенхіятрнчннх --СССР

національних в "

— віри і Церкви в Україні

— людських прав в

Маніфестація відбудеться Торонтського

відділу Українців Канада при участі всіх скла-довн- х

організацій --всіх тих українців які готові висту-

пити проти московськс-большевнцько-го терору в Україні

Організації внступлЛгь прапорами хоругвами і транс-ти- п

Після зяоження вінків у стіп пам'ятника Не

будеться у вівторок а призначене па вівторок міської

у середу

газети

у 7

у 19771

Ваша у

правильне у

5

марки

по

В

Іларіона

ІП5ІіШіе

як
не

на

Р- -

на й

та
їх

на та

не

на

В

як Катерини
проф

та Укра

У по

в'язнів

за

гфограмаслідуватнме па площі біля 4
вояка дальша

ї маніфестації оюии липо
)(-дV-

ж х—і -

один дорослі молодь шкільна дітвора всі світські цер---тт-И

і шкиліліжні

Проситься Всечесніпшх отців варохів священиків Ук-паїнськ- кх

Церков взяти особисто участь у цій маніфестації і

в Богослуженнях закликати вірних до численної

У бОті роковини Української Національної Революції

тшп обов'язок-- иїблічго внсптпнтн в обороні українського

народу особливо важливе напередодні конференції дер--

жаа-сигватор- ів
Гельсінхської угоди в ьеограді

'Всі як один станьмо вересля в обороні націо-

нальних релігійннх 1

УКРАШЦІВ КАНАДИ
' Відділ у ТорОнті

іі

що

-

А%

10 РИЧУ і

Всі до Риму поспішаймо

звеличаймо

Щоб Його терпіння улегшипі
Він ще міг довго ЖИТІЇ '

їдь сестро їдь брате Риму

що та ще" маєш силу

Поборотії своїх

І ненависних ізгоїв

мучили не за себе

А мучили за віру і за тебе

Бо Він тебе полюбив

І за тебе терпів

Терпів за нас всіх віру
' Щоб ми кращу долю

вороги перебравшії міру
Замкнули Його в неволю

їдьмо всі ось там

Де краща доля усміхається нам

Бо Вінце наша сила
Не стане Його нам лишиться могила

Докажім своїм ворогам
І засліпленим ізгоям

Що ще

нахабність зметеш
'

19 8 1977 Степан

З ДІЯЛЬНОСТІ! ВАТПКАНУ

Коіїісія соціяльннх зв'язків
закінчила вже свої наради які розгорталися
під проводом Андрія Дескура
згаданої комісії Налічує 18 членів з
З займають особливі становища а саме: Лєбель
Люсієн є головою Міжнародної Католицької орга-
нізації кінематографії: о Ендшо Анґеллюс очолює

сить залучити поштові мар- - Міртс Люіс Міжнародним
на лицької преси що 50-- ті

СВ0СІ Діяльносги Дискусії зосереджувалися

ґ ловній темі „Свобода

що стане
перед січня кою

і здобутки Най-авте-
ша

адресу та Америці У

Ц1Ї іКоммуні0 ет розглянено
посилати адресу: моральні аспекти

та
що в минулому пресова

ського подала ін- -'

відносно офіційних
Церкви

тощо

та

Націй

ппибув
свої хіву л

новітній Четвер- -
вклю--

А"ДР1Я

до

дорогий Етнічний

як частина

йому
ІН--

І
яи

М

і

з

то

архі-

вами

Друже таки папе- -

до Канади Молоді

дня

Молоді

неділю

політичних караються

заведеннях

прав Україні

Україні

старанням

Комітету
та

з

знаного

ссгавізаші

та участи

25-г- о

па-гітнчнн-
х людських прав України!

--КОМІТЕТ

Щоб

до

Докажи

ворогів

за

мали

А

ти

Ворожу

Пеіщіик

Єпископа

яких

ім'я

ТВОРИ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО

накладом МАРП КОЗАК повинні знайтися в кожній

українській хаті і

Твори ці заповнили в українській літературі застій

і розбудили молодр жити : "Для неї все" Набути

можна в адміністрації "Вільного Слова" по зниже-

ній цін- і- 1500 долярів і

КОМІСІЯ ШКІЛЬНИЦТВА

ПРОВІНЦІЙНОЇ ОНТАРІЙСЬКОЇ РАДИ КУК

Подаємо до відома директорам шкіл учителям і заці-

кавленим справами шкільництва громадянам що 10 1 11-г- о

вересня 1977 р' в приміщеннях Свято-Миколаївськ- ої

в Торонті (вул Белвудс і Квін) відбудеться дводенна КОН-

ФЕРЕНЦІЯ для вчителів РІдіЬос Шкіл Курсів українознав-ств- а

1 Дошкілля

У профамі: доповіді панілі і ширша дискусійна лава

в якій візьмуть участь молодші і старші з досвідом учи-телі-педаго-
ги

Конференція проходитиме під гаслом: БЛГА-ТОКУЛЬТУРНІС-
ТЬ

І РОЛЯ НАШОГО ШКІЛЬНИЦТВА

Конференція відбудеться при тісній співпраці учителів дер-

жавних шкіл
4

Усіх зацікавлених щиро : апрошуємо!

КОМІСІЯ ШКІЛЬНИЦТВА
Провішіїйноі ОнтарШської Ради КУК

иішмшдаяшюішаждшшкі
СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ

в Торонті

--ЗАПРОЩУЄ НА

1 Харитативний
і ІПРЙП л

пь'вЧБіРа і чииіисі!
V

Субота ІО-г- о вересня 1977 год 700 ввечері в залі

Роиг Ьеаіоги ЬІіегаЮп Мотеї ил уиеегг дтгеет_ утєі

Запрошусмо все українське громадянство- - взяти участь

у ціл імпрезі прибуток з'якої призначений на допомогу

потребуючим українцям

НЯГІМ

ЩЗяота
&+

Блаженнійшого

живеш

школи

ГГИІІГТ

яви-"ивУ!И8-
С

КОМІТЕТ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ

ВІДДІЛ ТОРОНТО

влаштовує в неділю 1 11-г- о вересня [1977 !
(

'на оселі "КИЇВ"

союзу

ень
ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІВ УКРАЇНЦІВ

:і ТОРОНТАІ ОКОЛИЦІ

ГАРНА МИСТЕЦЬКА і РОЗВАГОВА ПРОГРАМА

ДОБРИЙ БУФЕТІ ПРИ ЕМНЕ ТОВАРИСТВО

ПОЧАТОК 0 ГОЛИНІ 1-і-й ПО ПОЛІДНІ
І

Доїзд автами: з Торонта вулицями Блюр або Дандес

до іяйайі ч 5 на захід коло 20 миль "Київ" лежить

на південній стороні гайвей ч 5 зараз %а мостом

'нарічці Креді- т- Аюгобус від'їде о сод 42:33 по

полудні з подвіряУ Н
р-мі- сто 29 7 Еаледж вул і

--ДО "ЛисТИ ЗАПРОШУЄ УЯРАШСЬіСВ

июмадянство
УПЕ-А-

В

йдд!ятК¥К — '

:{

о

Ї8Р8НТ0НСЬНЙЙ"

ЇФОРМАТОР

V справі оголошень

ЇВЯЗФОТУатаї

ОКУЛІСТКА

Б БУКОВСЬКА КО

ііЙгІП иковзка

ТЕІЕРНОМЕ

"6-275- 2

5ІЛТЕ310
13101 ВЮОНЗТНЕЕТУУ
топогто ОМТ

ДШЇЕКИ

ЗАГЯТАЗ РЬагшасу
г'"' Аптека Медвідських
Ш Ооввп ЗІ Ч ОМ 3-37- 46

Продає лічннчі зела
'-- '— іг'

УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ

Ззшг вшззоз шшошші

1 РЬкх 259-13- 11

щлеггі & кяіі 4цаігп
рйпго

'ІЗФ&УД

ЙдоЬгеьжд фірмі

Г%НЬаке Нйгскуаге
СЇ'Сивеп 8) IV ЕМ 3-94-

31
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368-728- 2

ШИБКУ

тільки

Телефоне:
(21-39- 24 (по-усраІлсі- вЕ)

£21-00- 79

СоІІвдо
ВаЬипІ

Тогопів

Уяраіниі фірмі

Наг1угаге

ршгПіо

"Вільному

приносять уепік

ТЕЛЕФОНУЄТЕ Ш ЗЛадГГЬ

І02ВЕМ50М АУЕНУЕ
ТОРОКТ04РНОМЕ' 651-783- 7

АСЕКУРАЦІЯ
ййттсва авта хати відгцмсмства та Інше

ХЛІБ ЦЕ ОСНОВА ЗДОРОвЯ
ВАШОГО ВАШОЇ РОДИНИ

Іжтхліб
І-вс-

яке
печиво української пекарні

РІЛШЕ ВАШУ"
73ЬрЦ€ ТОЯОМТО ОМТ 368-423- 5

ШяхЛйке'-шгЛшціщя- Л хлібі різне домвшас печкжо
іі і"и'
І7"~№Ю2£-

-
Я9-иВ-

твь --

домЬ
тг

УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

САІШІМАІ ВД№

366" ВатЬигхт $геет Тогопіо ОпЬ

92 АппвН 5тгввт Тоговіо

Якщо масте кінвбудь

§ 'труднощі -- з НАПРАВОЮ

АВТА ійробу вмерилвн-'ськ- о

Квмвдійсьлого чи

європейського 4— негайно

'приїжджайте до гаражу
кяіаналодитьсі під її- -

дохою назвою

ОКУЛІСТ (оагоаетрЕОт)

Консультація

домовленшга

1Мваг

Ьаке

Г~Л

Слов'

Д@:

"ТНЕ

868-144- 4

762-814- 1

РАЕКЇЇАУ АІГГО ВОВУ КЕРАІЕ8

1974 Вішіаз Тогоаіо Щ 1-12-
27

Безплатна оцінка пошкодження тощо
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моїшдшм:- -

ЕNТКЕ ОГ ТОКООТО

1193 Ілугепсе Ате-- У

Тогопіо ОпЬ МСА Ш2

Власники М П ГРИЦЬКО

787-02- 37 — 625-949-4

є

а

пам'ятники з граніту — фігури з иариору{

різні написи та бронзові плити- -

ШМ$ІЇ'АЬТЕ ПОНОВИТИ ПЕРЕД

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ

ФАРШМ

ег

ЛП2ИОЕІАЬ8

Врконуеіго

УїСрДІНСЬКМЙ ' І УНРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО

ЧИСЛЕННОЇ

(по-ангдійем- зі)

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕДОВОЇ БРАТСЬКОЇ

УСТАНОВИ УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДІ

І АМЕРИЦІ!
_
'

Модерні — першої кдяси — обезпйчеяеаі подіта

щ життя Допомога окадічіїии І псаїчпзи чса-и-ш

_
Стипендії І сгапендійна допомога студію'

ючіЛ нододі у вищих 'школах Дитячі підцрнсм--ств- а

таборування і Кураї Усграіпозв&естеа "На-

родна Воля" "Форум" — журнал молоді в са-гдівсь- кід

мові і відпочинком оселя "Верхогша

По ближчі інфориапії пишіть або телефонуйте до
місцевих секретарів і організаторів УРСоюзуі-Д- О

►-го-
ловного організатора ва Канаду Анатолі- я-

Білоцерківського ва адресу:

4£0 ОЬа 8і — ІлВсПз ОвеЬее Сепьіа

Тсіл (514) ГСЗ-17-75

або до Головної Канцелярії УРСоюзу:
ИЗ77СпЬгЛтс - Всгспівз Ра П8А — (ПТ) 84887

і
АгіММЧМії'Я Х8

і ш
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Загальні Збори

в$АУіГь_16 ' 'Сбота

Звичайні

Восьмі Звичайні Загаль-
ні Збори Українського Біб-

ліотечного Товариства
(УБТА) відбулися 19-г- о

червня ц р у Детройті в
приміщенні Української
Середньої Школи

Збори відкрив уступаю-
чий голова д-- р Василь Луч-

ків а о Петро Колесник
провів молитву До Прези-
дії Зборів обрано: д--р Оле-

га Кудрика на голову о
д-р-а Павла Бабяка — міс-тоголов-

ою

і мгра Володи-

мира Барана — секрета-
рем

Під сучасну пору Т-в-о

має 80 членів У звітовому
часі Т-в- о афішовано в Аме-

риканській Бібліотечній
Асоціяції одержало чар-

тер а також статус непри-
буткової асоціяції Відте-

пер всі вкладки та дари на
УБТА можна відтягати від
федерального та стейтово-г- о

податків
В минулій каденції пра-

ця ГУ УБТА проявлялася в
засіданнях співпраці при
виданні журналу „Україн-
ська Книга" в двох Сек-

ціях: Бібліографічній та Іс-

торії української книги і

друку комісії для переве-

дення змін у каталогізуван-
ні Бібліотеки Конгресу

в

Детройт Мі- - (Пресова
Служба О У лА) - 27 жовт-

ня 1971 р група українських
адвокатів

Детройту заінкорпо-рувал- а

в уряді Організацію
Українських Аіерикан
ських Адвокатів (ІЛсгаіпіап

Атепсап ваг Аззосіаіюп
Першими ініціяторами бу-

ли: д-- р Віктор Боровський
д--р Мирон Капустій і Петро
Філоненко- - які тут' практи-
кують

Цілі цієї професійної ор-

ганізації як це подано в

'статуті є: усталювати і по-

ширювати інформації що
відносяться до справ її
членів плекати добре спів-

життя між ними та викорис-
товувати їх знання та досвід

з ділянки права для добра
українсько - американської
спільноти

З перших днів свого пос-

тання ОУАА у свому статуті

„мала за ціль з'єднувати собі
членів у Північній Америці

заохочувати і шукати під-

тримки та зацікавлення ук-

раїнських адвокатів з-п- оза

стеиту іУіічп ану і з іі м
ла би також бути певним

осередком і діючим взір- -

цем з якою українські адво-
кати вільного світу могли б

бути її членами і мали би

можливість стати новим і(

впливовим голосом у спра-

вах які є важливі для укра-
їнців у вільному світі
ОУАА надзвичайно зро-

сла і зокрема виявила свої

осяги в роках 1976-197- 7

4 листопада 1976 р було
обрано Управу цієї органі-
зації до якої увійшли: д--р

Віктор Боровський — пре-

зидент д-- р Іван Панчук —

віцепрезидент д-- р Лі Марія
Данієльсон — секретар д--р

Михайло Кахниксвич —
скарбник '

В діловому 1976-7- 7 р мі
сячні збори 'відбувалися ре- -

гулярно і були добре відві- -

дувані ' -
В цьому часі приєднано

значне число нових членів

включно з двома суддями

Архі
Ню Йорк (УВАН) —

Підсумовуючи свою літе--
ратурну й наукову діяль- -
ність тххЬ Василь Чап--
ленко пепргтяг гпп 9П :

бібліотеку для зберігання
до Музею—Архіву УВАН
Порядок передачі узгідне--
но з науковим секретарем і

директором
УВАН проф Василем
Омельченком і його зафік--
совано в окремій умові
Матеріяли передаються
ступнево в міру опрацю-
вання їх а це
буде пов'язане з потрібніс-т- к

тих чи тих матеріялів
його власникові Серед цих
матеріялів є такі унікальні
речі як власноручно пере-
писаний „Соннетаріум"

Пі"

М

гедагує редакційна колегія

3 вересня 1977 V 5аііяйау

Цю Комісію очолює д-- р

Андрій Турчин який теж
входить до подібної Комі
сії при Славістичній Сек-

ції Американської Бібліо-

течної Асоціяції Ціль Ко-

місії: переконати Конгре-

сову Бібліотеку про потре-
би змін у її клясифікацій-ни- х

схемах що відносяться

до поневолених Москвою
народів

Збори були ділові та
цікаві В дискусії забирало
голос багато членів які

порушили такі справи: при-
єднання членів до УБТА
членство в Американській
Бібліотечній Асоціяції на-

ша участь в праці Славіс-

тичної Секції наша участь
в Американській Асоціяції

для Славістичних Студій

поширення та розбудова
„Української Книги" ін-

дексування українських пе-

ріодичних видань видання
монографічних видань з ді-

лянки бібліотекознавства
співпраця з українськими
науковими установами
співпраця з Т-во- м Україн-

ських Бібліотекарів Канади
тощо

Зокрема багато часу
присвячено справі індексу-

вання українських періоди-кі-в

та газет Стверджено

двома помічниками голов-

ного прокуратора і дайм
помічником прокуратора

18 березня 1977 р прийня-

то новий статут ОУАА
15 квітня 1977 р два чле

ни мічіґанського парлямен- -

ту — П Розенбаум і Морріс

і уд мали доповіді до пере
повнених зборів цієї органі--
чоігії піп ягтяЧVГТЬСЯ ПО- -

святі і особливому зацікав- -

ленні членства х
--пяя № і

20 травня 1977 р Д--р І

Панчук наш віцепрезидентІ [

бувший мічманський поміч-

ник головного прокуратора! [

та визначний українсько- -'

американський суспільний

діяч і автор мав доповідь з

показом світляних образків

про свої останні дві подо-

рожі в Україну Заля була'

переповнена

Д--р С Ґ Данієльсон ко-

лишній суддя міського суду
в Гамтрамку добре прислу-
жився спільній справі як

1

основних і перший редак-

тор Бюлетеню нашої орга-
нізації якому допомагала в

Розвиток Організації Українських
Американських Адвокатів

Детройті

метрополіталь-ног- о

суді м Гамтрамку
Про працю ОУАА до-

сить і прихильно

між
ЦЇМИ
багато

_
Но'

смерти)

Чаппенка

--останню

і і --на ві г вс і

'
-
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що без індексу
ч

змісту) щоденника „Сво--
бода" немислиме опрацю
вання
поселення в

побажан-

ня щоб Управа УНС под-
бала про те щоб опрацю-
вати індекс змісту

час від виходу
по дні

Другою широко диску-
тованою була
проблема співпраці УБТА
з Т-во- м

ТУБК мгр Люба Пендзей
та мгр Верига з

Рішено
тісніший зв'язок обрано
комісію співпраці обох то-

вариств '
Заслухано звіт

комісії (голова д--р

Юрій вибо-

рів керівних органів УБТА
До Головної Управи УБТА
входять( д--р Роман

— голова мгр
Микола Кравчук — місто-голов- а

і голова елект д-- р

Василь Лучків — колишній

голова д-- р Ол Соколишин

— секретар Василь

рага — скарбник Члени

д-- р Петро Ґой
Басюк д-- р О Кудрик Бог-

дан Ясінський д-- р А

д-- р Д Штогрин Кон-

трольна комісія: д-- р Евген

мгр Ган-

на д-- р Ро-

ман Воробець д-- р Роман
Кос

— члени
Після звітів комісій

відчитання за-

кінчено Збори З браку ча-

су теоретичну частину З'їз-

ду відложено на інший час
Перше засідання нової

Головної Управи УБТА
відбулося 21-г- о червня у
Детройті в залі „Кобо
голл" при участи членів

Управил Засідай- -

ням голова д-- р Р
засідан- -

взяли теж участь
з Канади

пп Л Пендзей і Вери-

га Рівно ж в цьому
взяли участь
українці

та Мічіґену

намічено напрямні праці
ГУ УБТА на майбутнє

Про

та
Серветки появилися як

встановлено приблизно дві
тисячі років тому Вже в ста- -

„„„ пгп Пі м родавньому гимі на великих

Суддя папи-
- як правило

сон був також першим про-- сервет- -

мовцем на зборах організа- - """'" ~™™ ™™ ""'
ції членству Рали вУста чол° в ДРУГУ

ПРО СВОЇ ДОСВІДИ 3 ПОаШ воаіоіи-"- "
смачні куеочки:

докладно

щоб ними пригостили домаш
ніх про сер

забули в епо- -

на сторінках зві-х- У відродження серветка знов

тували правничі газети ме- - стала модною Яскраві лиш
трополітального Детройту ні костюми треба було прн-Д-- р

Роман кривати під час трапез
перші старання лнво оберігали білосніжні ко-

цюб з члене- - міри точу серветку почали
тва ОУАА дру-- навколо п ї
жину яка б змагати- - Серветка до сьогодні слу-с- я

з жить людині цьому відпові-во- ю

Лігою в Детройті Ця дає й назва що походить з --

дружина складається з при-- латинської мови „серве" —
близно 26 членів

з праці сезону в Носова хустинка вперше
1976-197-7 рр показує що з'явилася у XV столітті в Іта- -
потреба україн- - лії Гарно вишиті з тонкої
ських адвокатів акту- - тканини хустинки були важ- -
альна і конечна Інші укра- - лнвнм доповненням до костю
їнські і їхні гуртки ма хустинки

добрий при-лц- ся й в Англії теж' стали

Проф Василь Чапленко передає
свій архів і бібліотеку до Музею- -

Музею-Архів- у

хронологічно

клад ОУАА

УВаН же
сн

М

ня В Вннниченком І не

машинописи
В

В

передані примірники
кованих'творів

ТИеІиШІ

УБТА

(покажчика

українського

-- „Свободи"

за її
сьогоднішні

Українських Біблі-

отекарів
реферували представники

Торонто нав'язати

Номіна-ційн- ої

Фединський)

Драж-ньовськи- й

Управи: Е

Перейма—
Паньків-Черін- ь

Олександер Громоць-ки- й

Головної!

Дражнь'овський В

ні пред-ставники-го-
сті

В
засі-

данні бібліо-

текарі Детройту
В кількагодин-

них обговорено

серветку

йосову хустину

пп
Данієльсон Данієль-оачкета- х

користувалися

розказуючи

У середньовіччі

фронтових

Тарнавський Особ-пороб-
ив

організувати
бейзболову пов'язувати ш

й
Адвокатською Спорто- -

її

організації

Незабаром
наслідують де

рукописний

матеріялів

резолюцій

обов'язковим доповненням до
їх у —

вказівним і паль
Сучасна мас
призначень мо--

збірник сатиричній поезій льором і малюнком
О Олеся шо його В Ючн краватку і серветки ко--
чапленко здогадно назвав ди

Значну

серед
писань

чергу будуть

письменни

історії
ЗСА тому

висловили

справою

Канади Про це

та

Над--

Тур-

чин

голова

та

керував

нарадах та

„л„„

двома

ветку Щойно

могла

служити
Досвід

дуже

адвокати з'яви

Зерова

руці

середнім
хустинка

Вона

повторю--

виконувати ролю прикра- -
коли кінчик її трохи вид- - ДІ

піджака'ко- -

нею злегка промокають

обходять носової хустин- -

„„ „ -- ! „тї 'гйі
= ™т„ ™п„„лт

ялі назви немає) лнетуван- - тинки Навіть примхи моди
з з

частину

Збори

Василь

з

туалету Носили

з кишеньки

для

дру- -'

ка яких наявні авторські
виправлення чи зміни в
текстах До бібліотеки Музею-

-Архіву УВАН буде
також особиста біб-

ліотека В Чапленка
коли уже не

зможе користуватися нею

Детройська громада вшанувала
д-р- а В Витвицького

У суботу 18-гскдер-
вня

р українська громада
(нашого міста прощала д-- ра

Василя Внтвіщького і його

дружину в зв'язку з їхнім

вшщцм і Детройту дорга- -

2 Д г™о-
-

го Клюбу і Союзу Украї-
нок вечір дав нагоду на
шій громаді висловити
признання і подяку д-ро- ві

Витвицькому за його без

перечно великий вклад пра-
ці як на культурному і

суспільному відтинку Він
був рушієм і пропагатором
в першій мірі музичних
імпрез і виготовлював ре-
ферати на музичні та сус-
пільні теми Великою по-

пулярністю серед інтелі-

гентних кіл нашої громади
втішалися ним опрацьова-
ні а інж В Колодчином
виголошувані в радіо твор-
чі сильветки наших компо-
зиторів Як автор книжок і

многих статтей на музичні
теми рецензій на концер-
ти своїм ґрунтовним знан-
ням речевою аналізою і

ясним викладом здобув пе-

редове місце в ряді наших
нечисленних музикологів

Маестро Е Козак зга-

дуючи львівські часи під-

креслив тодішню живу
участь д-р- а Витвицького в
організації культурного
життя Це була мова на-

сичена носталгією за часа-

ми широких плянів вели-

ких і буйної молодос-
те Знаючи однак пуб

нові видання
Історичного

(П С УІТ) - Крім
„Українського Історика"
єдиного історичного жур-

налу поза межами Украї-

ни в останньому часі УІТ

видало декілька публіка-
цій їх рекомендується
дослідникам і любителям

української

Остання праця проф Ярос-

лава Пастернака

Недавно вийшла з друку
монографія найви-датнішог- о

українського ар-

хеолога Ярослава Пастер-

нака „Ранні слов'яни в іс-

торичних археологічних
та лінгвістичних дослід-

женнях" за ред: д-р-а Мар
ка Антоновича (ціна 6 дол)
Праця складається з трьох
основних розділів: 1 Пра-1-1

вітчина слов'ян 3 Найра-- і

ніші відомості про слов'ян
і 3 Археологічні перспек-

тиви В додатках до моно
графі! знаходимо статтю
Любомира Винара „Біог-

рафічні і бібліографічні ма-

теріали Я Пастернака" а

також такі автобіографіч-
ні матеріали Ярослава Па-

стернака: „Мій життєпис"
„Мої розкопи" і „Моя
бібліографія" Резюме ан-

глійською і німецькою мо-

вами індекс імен та геог-

рафічних назв заключує це

важливе видання Праця
появилася в серії УІТ „Іс-

торичні монографії" ч З і

як том 189 Записок НТШ —

Праці Історично Філосо-

фічної Секції НТШ

Перша історія ЦЕСУС-- у

У серії УІТ „Історичні
монографії" ч 4 щойно
вийшла чергова праця д-р- а

Марка Антоновича „Нарис
історії Центрального Сою-

зу Українського Студент-

ства (1921—1945)" ціна З

дол Нарис Історії ЦЕСУС
--у писаний на основі бага-

тьох історичних джерел і

літератури і є першою об-ширн-
ою

студією діяльнос-т- и

централі українського
студентства Окремі розді-

ли присвячені такій тема-
тиці: 1 „Заснування ЦЕ-

СУС-у й перший етап'пра-'цг- "

(1922-192- 4) Харак-

теристика праці ЦЕСУС-- у

ВИСТУП ЛЕОНІДА

'

З Шикага Ілл повідомля- -
Демо- -

кратнчної у крашської толо- -
(ОДУМ) В Шикаґо V спів- -

праці з громадськими орга- -
нізаціями влаштовують для
всього укоаїнського гоомал- -

Ги Г~ - -
~~ !_ 17

чпчоа шишії икилищ А"- -

П0В1ДЬ ле0Н1л--
а

плюща
райського дисидента

Боршаком та іншими ук-- ки Іноді у великому попиті бі новішого еміґранта-політ- в я- -

мінськими письменниками лосніжні іншого разу — з зня з України а тепер пред--

й науковцями (в умові заз- - широкою облямівкою чи ко--' ставннка української громад- -
начено що користування льорові завжди чоловічі ської групи сприяння і
листами ще живих укра- - хустинки — великі а жінспі дотримання Гелсінських
їнськнх письменників не бу-- — маленькі витончені

=
мовлень

де дозволене до їхньої —

станов-

лять

в

пе-

редана
проф

але тоді" він

Іц

так

надій

що

що

історії

остання

ук- -

але

до- -

Доповідь Леоніда атюща
на тему
кнх політв'язнів" відбудеться
в п'ятницю 9 вересня 1977

року в залі школи Шопена

при і'аяс і кемпоед вулицях

очікує від нього також
щось веселого він на за-

кінчення прочитав „Кален-

дар імен" в якому попу-
лярні імена римом вплете-
но у форму сміховинок З

черги промовляли інж Б
Петріна від Метрополі-тальног- о

Відділу Конгре-совог- о

Комітету М Тар-навсь- ка

від Музичного Ін-

ституту Р Дигдало від
Союзу Українок К Цепен-д- а

від Радіо-Годин- и В

Андрушків Товариства
Оборони Політичних В'яз-
нів в Україні П Гончарен-
ко від Капелі Бандирустів і

принагідний гість О Куд-

рик
Мистецьку частину

грою на фортепіяні почали
проф І Решетилович і М
Лісовська З черги П Ки-таст-

ий

з дружиною відспі-

вали при супроводі банду-

ри дві пісні М Бандера

гість з Філядельфії грою
на бандурі закінчив цю
програму

Д-- р Витвицький дякую-
чи в імені своєї дружини і

своїм за такий приємний
вечір запевнив присутніх
що спогад цих хвилин за-

лишиться на все в його па-
м'яті

Цим Вечером вміло
провадив інж В Колод-чи- н

дбаючи про те щоби
вся програма проходила
справно й без зупинки як
також розвеселяючи при
СУТШХ' ПпгптпиипЕпои

Українського
Товариства

за перший період" (1922—

1924) „Період розгорненої
праці ЦЕСУС-- у в Празі
(1924—1934) „Віденський
період" (1934—1939) „Пе--
ріод війни" (1939-19- 45)

В додатках знаходимо спи-

сок важливих заїздів ЦЕ-

СУС-у список президентів
студентської централі та '

інші матеріяли Необхідне

видання дослідників
найновішого періоду укра-

їнської історії

'
Монографія про Олександр

ра Лашкевича і

Недавно появилася об-шир-на

історична студія -- д-ра

Дмитра Оглоблина при-

свячена видатному громад
ському і культурному дія-
чеві другої половини --XIX-ст

ьОлександер Степано- -

вич Лашкевич (1842—1889)
Редактор-видавец- ь „Кіевс-ко- й

Стариньі" (ціна 250
дол) Монографія склада-

ється із наступних розді-
лів: 1 Рід Лашкевичів 2:
Життя і діяльність і

О С
Лашкевича 3 Науково-літературн- а

праця О С Ла--

шкевича і список джерел та
літератури Показник імен

завершує це цінне дослід-

ження Праця базована на
нешублікованих архівних
магеріялах і численній іс-

торичній літературі

Інші видання УІТ

Окремими відбитками
появилися праці д-- ра Васи-

ля Маркуся „Стан суспільно-політи-

чних наук та дос-

лідів в УРСР 1954-1- 964"

(ціна $150) і
д-р-а Яросла-

ва Падоха „Микола Чуба-

тий (1889-197- 5)" ціна

$150 Передплата на „Ук-

раїнський Історик" вино-

сить $1500 Проситься ук-

раїнські установи і грома- -

дянство замовляти видан-

ня УІТ і складати пожерт-
ви на Видавничий Фонд
УІТ (пожертви можна від-

тягати із федерального по-

датку в ЗСА) Замовлення ї
пожертви треба надсилати
поштовим або банковим

переказом на адресу:

угашап Ніїїогісаі
"'"" "-'Амсісіа-

ііоп
Іпс" "

"" " КейГІОтиоі4424(У'

ПЛЮЩА В ШИКАГО

Початок о годині 7:30 вечо
ра Після доповіді — запи -

тання і відповіді
Кожному лппіаїни(ві и світі

і у Шикаґо відомо поо долю
Леоніда Плюща що силою
й„„ ™аций „ „а™5 „„"" """ з -- —— ~
УМОВО ХВОРИХ В СОВЄТСЬКОМУ

Союзі за свої переконання та
за домагання тих прав що
дані конституцією На про--
тести і домагання Заходу
його 3 родиною випустили
на Захід 'Він тепер живе у
ч-ран-

щі коло Парижу
л ввдад ї

спогади-переживанн- я фран- -

цузькою мовою Вш розгор- -

нув жваву даяльність щоб

виконати свій обов'язок су--

проти своїх друзів що й да- -

лі поневіряються по лікар- -

нях длЯ умово хворих тюр--

9 ВЕРЕСНЯ 1977

ють Що_Об'єднання_

ная- -

"Обороначукраїнсь- -

ліка

від

для

Бенефіс для ТТпющ?Щ

(О Б) — Філадельфія
—В неділю 12-г-о червня ц
р в історичному дворі
Уортон-Сінкле-р у Філя-

дельфії відбувся бенефіс
для Леоніда Плюща і його
родини Цю імпрезу влаш-
тував філадельфійський
Відділ УВАНу В програмі
була доповідь

д-р- а Атана-с- а

Фіголя про діяльність Л
Плюща на користь вселюд-
ських прав і незалежностн
України

Прелегент який знає Л
Плюща особисто прига-
дав слухачам про жахливі
терпіння Плюща в Совєт-іськом- у

Союзі і про його не
зламну волю що дозволи-
ла йому їх пережити При-
сутні довідалися про низку
важливих акцій в яких
брав участь Плющ вже на
еміграції усі вони були в
ім'я людської свободи і

гідности людини а багато
переводились в ім'я неза-

лежностн і суверенности
України та інших понево-
лених народів

Бенефіс пройшов з вели-

ким успіхом Приблизно 60
гостей склало на цьому ж
вечорі на фонд Плюща при
ЗУАДК-- у біля 2000 дол
(Европейський Відділ ЗУ-

АДК-у перебрав на себе
'зебезпечення будучности
родини Плюща) У діловій
і цікавій дискусії гості ви-

несли домагання щоб від-

крити конта фонду Л
Плюща при Українському
Банку і „Самопомочі" у
ФІЛЯДЄЛЬфІІ Це ДЛЯ ТОГО

щии даїн лмілу цим учак--
никам які не мали при собі
чеків і тим громадянам які
не мали змоги прибути на
бенефіс або прямо не зна-
ли про нього скласти свої
датки пізніше Такі конта
відкрито: У банку ІЛсгаіпіап
8ауіп£5 апсі Ьоап Аїіосіа-Ііо- п

1321-2- 3 УеЛ ЬіпоЧау
Ау РЬіІасіеІрЬіа Ра 19141

— число конта: 5669 При
Кредитівці „Самопоміч" —
ІЛсгаіпіап Зеїігеїіапсе
РеаегаІ Сгесііі Іїпіоп 4814
N Вгоасі 51 РЬіІао'еІрпіа
Ра 19141 — число конта:
4144

Усіх що бажають при-

чинитися до гідного забез-

печення будучности нашо-

му великому борцеві за все-

людські та українські права
Леоніду Плющеві орга-
нізатори бенефісу заклика-
ють складати свої датки на
подані тут конта у най-

ближчому часі по можли- -
вості передки вересня іуіі
р Громадяни "які бажають
мати посвідку для свого
податкового звіту можуть
виписувати чеки наШАКС
— РІуизпсЬ Рипи —
(Фонд Плюща при ЗУАДК
--у) і висилати їх на адре-
су скарбника філядельфій-ськог- о

Відділу УВАН:
ОгОІепТгеиак 741 N25111

51 Рпііасіеірпіа Ра 191Д0

Управа філядельфій-ськог- о

Відділу УВАН вис-

ловила щиру подяку д-- ві

Фіголеві за його ключеву
ролю в бенефісі Управа
заявила що зібрані фонди
всеціло перешлються роди-
ні Л Плюща Жадна час-

тина цих фондів не {£Ц3
приділена на покриті я ви-

датків пов'язаних із цією
збірковою акцією

ТРОЯНДОВА

ОЛІЯ БОЛГАРІЇ

Софія — Болгарія зай- -

Аіає перше місце в світі за
якістю і кількістю вироб- -

л ю в а ного трояндового
масла Воно експортуєть-

ся д багато країн світу

Болгарські спеціалісти

ведуть роботу по впро-

вадженню комплексної

механізації праці на тро- -'

яндових плантаціях но-

вих засобів боротьби з
хворобами і шкідниками

До 1980 року буде завер-

шено концентрацію ви-

робництва олійної троян
ди розмір плантацій' гад
'нек досягає в середньому
350 гектарів

виии--и— : :—
мах та концентрцінйних

борах СССР

"Найважливіший завдай
няи мого життя" казав
гьтт пял: ппо™™
П_РГ ™иим „„„"к— і ""('"А"'
~~го 'за кРаШУ Долю укра
шського народу організовуй

вати допомогу моральну
матеріяльну політичним в'я- -

знян та їх родинам і зверну- -

—- - -- -
укрзшську проблему5 Зав- -

ДЯКИ л-- Плющеві світова

преса радіо і телевізія за- -

говорили про Україну та
змагання українського наро-- (

ДУ Д° самостінностн

"

КАЛЕНДАРЕЦЬ ІМПРЕЗ НА ОСЕЛІ

УРСОЮЗУВЕРХОВИНА"

II Т7 А Кезогі Сепіег

ТегкЬотупа"
СІеп 8реу N У 12737
ТеЬ: (914) 856-132- 8

Вересень: 3-г- о' — Забава Днвізійпиків Оркестра
ь і ірняка

4-г- о — Концерт і забава з нагоди Дня
Подяки оркестра "Нова" і ви-

ступ Школи Українських Танців
4 до 17 Тижні Пенсіонерів' по зниже-

них цінах концерти фільми
- 24-г- о — З'їзд Гуцулів забава

ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ В ЮГОСЛАЩ

Подав Володимир Кайда

Новий гасопис „Творгосц"
у Повім Саді

Під кінець січня ц р по-

явився ще один часопис в
Югославії : „Творчосц"
(„Творчість") Видас ного
„Дружство" за руски язик
и литературу" — Новий Сад
Головний і відповідаль н я й

редактор — Юрій Варга
Вже довший час відчува-

лася потреба надавання та-

кого фахового часопису а
особливо після заснування
згаданого товариства в
1970 році Ціль і задача то-

вариства: плекати виучу-
вати і розвивати цей наш
український діялект в Юго-

славії між русинами посе-

ленцями з Пряшівщинн і

Карпатської України ще з
1745 року Але одна части-

на (урядова) інтелігенції
пішла задалеко бо хоче
зробити з діялекту окрему
„руску литературну беше-ДУ- "

Товариство потребувало
багато часу щоб якось
сконсолідуватися і аж у
двох 'останніх роках зроби-
ло великий поступ у праці
Оформлено кілька лекцій :

1) лінґвіністичну 2) літера-
турну 3) за вивчання і
плекання мови- - в школі
4) за лекторів і переклада-
чів 5) за науково - дослід-

ну і видавничу діяльність і
6) за вигбирування та оп-

рацювання скарбів мате-ріяльн- ої

і духової культу-
ри
Товариство мас конкрет-

ний пляи на п'ятиріччя
1976-198- 0 і готус до друку
кілька творів а зокрема:
Правопис слївник

русько-сербськ- о

- хорватський-фон- д

руських слів історію
літератури синтаксу русь-
кої мови бібліографію та
працю над термінологічни-
ми проблемами
Першим результатом та-

кої сконсолідованої праці І

було видання власного ча-

сопису який буде появля-

тися раз иа рік Співпра-цдвникалі- н

цього часопису є

русини молоді професо-
ри і науковці письменники
і публіцисти як і сторонні

Конференція Союзу Руси-
нів Українців Хорватії чу

Вуковарі

22-г- о лютого 1976 року
відбулася у Вуковарі Третя
Конференція Союзу руси-
нів - українців Хорватії
прй участі представників
суспільно - політичних

культурно освітніх оргаиі- -
зацій Хорватії і Боснії —
Герцеговина і Войводини

————— ————

Що кажуть цифри ?

Кількість муоииів у
ЗСА — 1970

Ню Йорк 2168949
Иллинои 1425674
Флорида 1401651
Каліфорнія 1400143
Тексас 1399005
Джорджія 1187149
Норт Каролайна 1126478
Лувізіяиа 1066832
Пенсильванія 1016114
Мишнган 991066
Огайо 970477

та АНГЛІЙСЬКО

Л
„

-

—

—

Звіт з дворічної праці Со-

юзу дав голова Союзу
Жолько Югас Конферен-
ція була дуже добре зорга-
нізована багата змістом і

працею Звіти з праці в по-

одиноких ділянках гово-

рять що Союз виправдав
свес існування виконав гар-

ну працю яа низі рорвитку
мистецької самодіяльосга
інформування визбиру-
вання історичних та мисте-

цько - побутових скарбів а
так само щодо суспільно-політичн- ої

праці Найменше

зроблено на навчанні рід-

ної мови руської і українсь-
кої а так само щодо орга-
нізаційного розвитку ді-яльно-

сти

між молоддю і її

участи у всіх ділянках сус-

пільно - національного

зняття
ІНайбільте успіху досяг-

нено на ниві касового ама-

торства про що свідчать
маніфестації о г л ядного

характеру як мнклошевсь-ки- й

1 петревський мистець-
кі фестивалі
Щодо інформування на

рідній нові то Союз видас
свій часопис „Нова Думка"
та йдуть передачі по радіо
Вуковар
Союз прндас велике зна-

чення Семінарам нашої мо-

лоді він їх підтримує не
тільки матеріяльно але й

бере участь в їхній органі-

зації

Вказано на різні пропус-
ки в праці Відтак по дов-
шій дискусії намічено плян
праці на наступні два ро-

ки При кінці Конференції
обрано керівництво і робо-
чі органи Союзу перед-яким-

и

покладено доволі
широкі але й конкретні
завдання на майбутній пе-

ріод праці На предсідника
Союзу знову обрано Жоль-к- а

Югаса з Вуковару на
підпредсідника — інж Воло-

димира Крайцара зі Заґре-'б- у

на головного редактора
„Нової Думки" — Володи-

мира Косгельника з Вуко-

вару

'Драмський Меморіял Дет- -

ра Ризнига - Дяді"
в Руському Керестурі

Вже увосьме в Руськму
Керестурі відбулося від Зго

до 11-г- о квітня ц року зі-

брання всіх аматорських
дружин поодиноких куль-

турно - просвітніх това-

риств нашого народу в Юго-

славії Це так би сказати
Смотра всіх здобутків ама-

торської праці аматорсь-
ких дружин за один рік
На цій Смотрі брали

участь аматори з Руського
Кересгура Нового Саду
Вербасу --Шіду Міклошев-ці- в

Петрговців і — як гос-
ті — словаки зі Старої Па-зов- н'

серби зі Сівцу і на-

родний театр зі Сомбору
Нас зокрема цікавить

виступ ваших аматорських
дружин Звичайно аматори
виставляють лткшн і коме--
дії сербських авторів або
інших а тільки час від часу
своїх авторів з Югославії
або ваших з України І так
аматори зі Шіду дали ко-

медію Миколи Зарудного
Ня сипгіи чіі" я пііятп- -

рН з Петровців п'ссу нашо- -

го домашнього пнсьиенни- -

ка — Володимира Костель- -

нпка: „Зрегочали коні на
дворі"

-- УКРАЇНСЬКИЙ

- і '

УКРАЇНСЬКО -А-НГЛІЙСЬКИЙ

СЛОВНИКИ
Друге сядання - сшраигве і доповн
ие Понад ш тисяч слів См&в Вого

Н Л ПОДВЕЗЬКО - В твердій полот-кхн- ій

оправі сторінок 1810 Шва обох

тільки 1500 дол з пересилко
"ї За один Саозкик 750
Ні Словкякв конечна потрібні для код
його українця а особливо для учнів і

студентів!

З&моолення з кале&ністю посилій-

те ка адресу:

ШІЕ ЯЛУ0ШГлліаТШСОТ02-0- Сі



„МИ ПРИВИКЛИ ПАСТИ ЗАДНИХ" що
але

я#

—

о- - „о ™ „а™™ тїггто ч трипр-Ай- -
Те все вдалося знаменито зорганізувати Були

бо знаю що там є одиниці тяжить на душі № Для найменших для неграмотних а най-- АКТОРКИ
„„„!„„ Цікавіше и відбувся Курс С:корисніше„„—™ „плш (тЇП„ пттгга ттпг тт-ігрттити-

пг ия для учнів серед- -°ши'и пам "" ~м~~ ~ — - -немилі „„ „ _ т _:_ - V ПЛиі-Я-Ч Ь'ЦІ
недолю свого народу вщозвався на мою статтю з

„Вільного Слова" у „Свободі" з 16 червня 1977 року
„Виклик часу!"

Нам дуже залежить на тім щоб іто малотоапля-юч- у

але дуже пригожу ситуацію в українській полі-

тиці використати як слід для нашого мученого та збі-довано-
го

народу який розсипався по цілім світі

Ми не привикли пробиватися вперед своєю дум-

кою своєю ініціятивою але чекаємо на розпоряджен-

ня чужих і дрімаючи крокуємо поволі за ними ззаду
не обдумуючи чи то для нас корисне чи ні !

— оООо—

Важне є щоб Місійонес проголосив що хоче само-стійнос- ти

на своїй виробленій території й заселеній сво-

їми людьми Не сепарація від тамошньої влпди але
широкої конфедерації із повною політичною і куль

турною самостійністю на взір європейських державок

діти

Пильно

року

історії
своїх

таки

мости у людей ізпо рідна гідна школа це не с нуждою театои ' Аж мюнхенські охоче Тео "язи
ЯК1 з біди районів раннього іичину перо

безвідповідальний почин недостатків кльошари щосторони української гро чієм" Гриць не вмів
мади — нації це їм належиться! Це буде дуже важне
потягнення українській політиці Не занедбувати ані

кроку землі виробленої своїм народом і ним
заселеної бо таке буде як з москалем на рідних зем-

лях Москаль повільно зайшов на несвою землю як
до „брата" а як укріпився то тоді горло
„брата"

Земля на нашій плянеті усім однаково належить
Це власність московська ні англійська чи іншої
нації Де виробив собі землю й осівся має право

ній жити повним життям самостійно треба

пильнуватися щоб ніхто не поневолив бо між тепе-

рішніми землі є досить злочинців-пен- о

волювачів
— оООо

ви

учащали
кінці влаштовано

старші

школи"?
оттут

говорення уступився
на сцені

давну славу нам
розправляються

не покидьки як
нас а

чи хоч
тих гореми Писав

рідну и

в

хто
а але

ще

не

про повне

центрах університети

Хай наша
зі

має приміститися

вже
а нема

одну

чи
дух

Нам стало що ченка з'явиться і між духами
а особливо прозріла побачила хто сходятьсяша конферувати і

володіє що плянує куди Наші молоді проголосить: Дарешті мій зрозумів спо-- в

до нас Якщо з ними інтимно розговоритися вимотатися з окупантських пазурів!"
то вони мають проти нас закиди напоготові Закида- - Є що дали свої на піддержку
ють нам: „Скільки державних центрів в 1919 ропі ви університету Буенос-Айрес- і!

мали — собі не мала од- -' „Катаклізм" несподівано
ного союзника а дер-- лише дозріє! Коби лише змогли
жави запеклими ворогами планували роз-- 'таку хвилину для свого народу У нас вже такі
бирати себе український чорнозем" що можна справитися з окупантом

влада кількох Покищо добре було б практикувати на те-л- а

тоді змаг між за український державний 'риторії як самостійність між
та за державний прапор Цю і нашим Відтак прийдеться рідну землю
чесно вірно перенесли еміграцію! пазурів то знатимуть від чого

ґрації ведуть змаг між не знати зачинати
защо і пощо та викидають Ми незбудемося окупантів так з рідних
дивідуальностей зі а самі роблять вся-- земель

політичні потягненя по старому звичаю!" і окупант не звільнив „брата" своїх
Недавно тому з американською сту- - обіймів а вже приготовив скок щоб

денткою яка закінчує докторат англійська заняти уступить старший а третій пхається в яку-французь- ка

ну російська то будь" щоб лише бути першим і додає:
іншим дуже здюна учениця се- - у країна але в проводі будемо перші!"

лянська дочка Я піднесеним голосом: „Де--ж

рідна українська мова?!" Відповідь: „а-а-- а з укра-
їнської мови ніхто ще хліба не ні тут ні рідних
землях"

оООо-
-

Творім свої державки та свої українські
коли хочемо своїх нащадків задержати при собі !

Фтагтїм ітипя Ттігч-- ї чгаїпогклчітв'рі геіцг т чоїж ттоттчпі

що окружений суто українським населенням хай на- - '

ші діти пропадають між менше інтересними нація-

ми і

Українських дітей аргентинських школах була '

більша частина відзначаючих Я за цим слідила бо і'

мені треба до построєння українських кур- - іі

'

Бог на зло?
при Беріссі найбільше поселилися Полюція Про — Поворот —

українці

Коли я запитала провідника „Просвіти" не-

ма у 'ас „Рідної Школи" такий гарний
Дім" маєте?! „Ми не думаємо верта-

тись на землі тому занедбали рідну а
маємося досить бідно бо нема заро-

бітків" „Я знаю таких учителів що безплатно будуть

К Ш-Рус-
нч

Мистеїрво кнйґи я Уйраїйї
І1 ииіьчс-'ьолкнсьчі- їк руксіїисгв

з'ХИ бпьше нчж

мійслчііх Важливішими з них є

„Кріпоське Євангеліє" 1144

(знісінться в Москрі) 'Добри-лов- е

1164 лва (пі-

ші) (Єиангелія" XII ст Хри-стітгсіГкльсЬ- миі

Аіостої" XII

В і усіх -- зіик рукописах набувл

ють даіьшого розвитку сенсе!
види уураїг-кььсг- о ернамемту:
расли'пмівіу' геслгетріптінй' пяет'й--

чаїстогс'бміетріїїщйі Нтератологіч-нн- й

рсеглцаючи шжернстгічня

чзсто-геслгетрігчн'- лй і терагтегіч- -
івдішьхікруксщвдх доайдзкуіиа-- !

іютл ле£гцзу2ад жукути увагу
ніг приічрзшеняя ралкж зображень

церков Ці рзлікн пдкриті зиг-гзягуїватк- лін

і лалігіжоиг --гнЧгші

І трикутниками моттшами ма-[іо- ть

тісний гпязок з народним

мистецтвом і з різьоою

с дереші

Архпе-чтурні- і когп-озіиг- ї цьсго

ірукспігсу є першими сематич- -

ними неркою з

гтлтичс'пгшбннлш клсіаліи Те--

ратеїсгічча срнглівчтшча я о?тоб- -

Ье-чя-
" гллміьчігх рукстигсл} XII ст

займає зачне ч'сие ітеречажне

Ілюстровано загсіорнтін літера-

ми сюжетсм є: фанта-стичн- і

пгзіЛ тайно обплетені тенхимії

отркгчи Слії
в-їпча'-

Члі наа--

м всіх

хупожж традиа"к 'ферма
псвіг'стю ззя-за-ні

з'арактерем сачеблег-гк- я

і киїкьких орічиїх брас-лет'- із

ХН Вицсежєінкй пояо-тк4- і

застазчН розізглеяігй ка

три пслм ян мають

"форхгу овоерздшіх арок У

ню арку вписано геральдичме

зображекня орла (черкігіївіськіо- -'

го) в ба'ред в еиертейио- -

лву русі в праву — з повер
неною готовою боках

ріОілІІ

Рчхь

стош чгг-сг-
о татароччонН

гольськнх ері книвське

книжчоеє мистецтво занепало то

на землях Гаиішько-Волнксько- го

ьяз"ік:тв'а яке зберегло еідяосно

са'сст'ність ях віизначає літо

пис: „ма-стер- а есяіи'н бежаху ю
Пе-

рем ьшільскую""
Р}спнсні в старовину

зка'ходіпись переважно в мокаг

спфськкх --
біблістезсах: Києво-Печерськ- ої

соборі

лотогерхо-Мнхактівсько-го в Киї- -

пріс монастирях: Почагсськогх)

Десчач'сьчсго Крехізсвхого Жн--

дінішсьчсго Мтачікьогота ін-

ших Треба-- віагначипі „Галиць
Єзактелге" 1266 р

'авнчайно сріталЕнй пгнЬм в ЛекЬпраяі) „Хатмське

сюжетом якого € срнзченто- - Є-ззчтел- Ія" 1тБучацьке

1ве-ктісл-о на чкесму сигість жаа і XII—--
ХШ ст „Бесізи

€мї-тєт"ч- " XII ст ця ззегаз- -' Григорія Богсслоза на-- Єзаигрзіец

іважліаа не --птикн тм ЄіХШ ст (знаходиться в Ленапра- -

нім зра-зко-
м те- - Стц зазначити що всі ру--

застаючи з піпт-кспн- си пріпгшеїв великою ки&--

во-захіхчь- ої Русі й тим { хл-цсжн-
Ьс тішжвз з рос-всн- ї

иянкае на'Гр'?я і тератологічяої ррнамєй- -

було

Ф

$аіигЬу 5ер{етЬег
ВІЛЬНЕ СЛОВО" УІІЛЕ 5ЮУ09 31977

уділяти українську науку на те?"
згодяться"

Осадчук

Курси

ш шішші о ііии прліпіі ллила частину у іУідчДЛЛілії
української історії

учні малі до рідної
При попнс всім учням

з Рідної школи Найкраще пописалися учні се-

редньої школи з
По всьому я підійшла знайомих членів

„Просвіти" питаю: Чи треба вам „Рідної
Відповідь просвітян: „Ми між собою завели

Тягар з нашої душі астма
з грудей побачили своїх дітей оповідаючи
про нашу та Чуємо що плечі
повільно довідавшися що дер-
жавна нація а з-п- ід плота поляки на-

зивали „бидлом" москаль „хахлом"

— оООо—

раді були б довідатися крихітка свідо--
остала і

урядах покинули землю тгвтг~і{в добре
наближеним

злапав

цього

зберетеся

виперті окупантами чужину
що ніхто й нічим може убити

свідомість людини свідомість свободу
бо прикмета Богом дана людині людина

з цим чуттям родиться
Творім українські

центрах які окружає побільшості українська люд-
ність молодь невдоволена й зрезиґнована
не переходить на „велфер" бо своїми скінченими
високими студіями не

На вашім континенті в Аргентині третій па-
м'ятник здвигається Шевченкові одного
українського університету Зробіть хоч приєм-
ність духові Шевченка: зорганізуйте український уні
верситет у Буенос-Айре- сі на взір Гарварду Мюн-

хенського українського університету Тоді Шев- -
українцям настільки відрадніше щасливий' усміхнений

Захід Америка й своїх предків які землю
Сходом нарід в який

опозиції сіб

люди ощадності
українського

створили? Тоді Україна ані неминучий впаде „щось"
ні приятеля сусіди української хай використати

стали були
поміж моменти було

„Українська центрів державних ве- -' меншій
собою Місійонес укріплювати

престіл свою слабість народом як
незгоду й на На емі-'вирива-

ти з окупантів
далі собою лише

змагаються сильніших ін- - легенько
своїх осередків

своєму Старший ще
я стрінулася залізних другий

мов: як
значить московська дірку „Буде
— відзначаюча ми ми

—
на

універси-
тети

по

було

чому
„Народ-

ний Відповідь:

мову дру-
ге відповідних

Євангеліє"

зображеннями

уериг-итльт- а

ХШ спу

пестяд'аху егаюсольго

при

ХШ

бгакгетія"

{перштт_ьіимті ді)

ратотсочіїсі

лгсиезнхлшшої

діліа

Ми

Це прийдеться нам переживати дочекаємо!

Анастазія Микитчук

Правди?

книжку

під назвою "На Переломі Ві- -

кіп" яки кожному
-- хто пришле 8ц Там
знаходяться біб- -
лійні темні Де є померші? і1

=гі-- а Чому дозволив і
сів „Просвіті" у — пекло Ізраїля

Хто

рідні

ст

рі

і

і

шо

що

фонди

великі

Маємо

марку
різні важні

Диявол? Судний День Археологія
доказує про Біблію Новий День Зоріє
Царство головна тема Христа

Є важна книжка лля шо іитєрєсу--
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це
ються Правдою Пишіть на адресу:

ІЖЯАІМІАМ ОАУ№
РО Вох 3511 8(аііоп В

Шхшірег Мод Саплйа К2У ЗП4

ВІІРОБНИЧА ТРАВМА

'Австралійський суд виніс вирок: одна
з фірм має відшкодувати збитки й усі

витрати на лікування своєму службовце-
ві який вивихнув щелепу позіхнувши
під час роботи На думку судці позі-

хання напало на потерпілого через
вельми нудну обстановку на роботі тобто

мала місце виробнича травма

тики в них зберігається тісна

отилісгична єдність з галицьких

кольтгв що були в

ХШ ст

Заслуговують на увагу „Ор-шансь- ке

бвангете'' і „Пролог:
шгодь посяа і іишиа дшст

„Оршанське' Єваигел'є" ХП ст

написано в Кнїіеі припускають

шо цей тигр буш написаний до

татаро-ліонгольськ- ої казали як

Юрївське бваигетіє" так і „Ор-шась- ке

Євангеліє" — щ рукопп--

сияалежать до одного книжково

го
Озлоблення „Прслсга" 'XIII —

XIV ст подібне до орнаменлти
„Оршансьгого Єзангелія" —

різноіїїігтних інхіталь-ни- х

літер київського письма

- Оазобленів! орігамектайгв кни-

ги богостужбевого призначення:
6згнгелг€в „Апостол" сал-г}- ф"

„Тріодь" „їрмологісн" —

додає більшого зга:кавлелчя та

для ка-сгро-
ю дастаз- -

юг і лзорчасгі заголевні літери

тіш влряяялися ви іпкіятгор

"

„Та хай би Богдан

яким

велич

ця

таких

бо

П

висилаємо

і'

і'

У середу 20-г-о липня
Дім Української Науки
де міститься УВУ був бит-

ком набитий Ще ніколи
ауля Українського Вільно-

го Університету де
тоді літній 'семестр з

молодим і не зовсім моло-
дим народом із усіх кінців
світу нашої діяспори не бу-

ла так переповнена Люди
мали собі не сиділи на
головах Причиною тієї не-

сподіваної гущГ був відчит
Леоніда Плюща Тим ра-

зом не про політику і не
про рух дисидентів в Укра-
їні але про літературу а
саме про трьох наших

епох кі

бородаті
пи

за

між

лева

ка

оздобленні

Антонича і Калинця
Публіка прийняла Плю-

ща дуже сердечно а сень-

йор УВУ професор Куль-чицьки- й

господар дому
ректор Янів і кермуючий
дискусією декан Кордюк
дали всьому вечорові від-

повідні рамки Та не те
була головним а лише
велика несподіванка яку
всім присутнім справив
рідкий на мюнхенському
українському грунті допо-
відач Бо Плющ виявився
тонким знавцем і субтель-ни- м

інтерпретаром поезії
трьох наших майстрів
Усіх трьох він підтягнув
під один і той самий зна-

менник „вітаїзму" Але
справа не у символах чи
наукових термінах тільки
в інтелектуальній спро-
можності в елегантності
вислову без ніяких відхи-лі- в

у дешевий патос
грубу тендеційність Дай
Боже щоби УВУ часті-

ше відбувались вечори на
такому рівні а також що-
би прислухувались і нові
вихідці з України як через
припадок сталося у цю
нещоденну українську
мюнхенську середу Липне-
вий карнавал на „Пяцца ді
Монако''

Сьогодні у поло-
вині липня На мюнхенсь- -

КОЛИ МУЗИКА
'шкодить

Директор ЛҐпскомб з
Тейнесінського універси-

тету (США) досліджував

їшшв сучасної музики на
Іпух" Зібрані ним ч

відо-лос- ті

доводять що дуже

7чна музика яка нині в

йоді шкідливо впливає

іа ту частину вуха де

звукові хвилі перетворю-

ються на нервові імпуль-

си Обстежуючи дітей

шкільного віку Ліпскомб

встановив що 5 процен-

тів 14

процентів

І 18 процентів

мають уш-

коджений слух

Копенгагенський мага

зиц делікатесів вивісив о

голошення: "У нас клієнт

є королем" Наступного

дня у вітрині конкурента
з'явилася велика таблнч

ка в написом: "У нас ко

роль клієнтом"
}

„ і

чий одяг прикрашався мальовни-

чим орнаментом посудши цер-

ковного призначеанн були справ- -

жігіми витворааій народного лга-- 1

стецтва Нагляд з- - гепясува--
чаііи рукопікго головно був у
тках дХчховйнстаа або1 мо&ашо- -

-- Мсйсеем мшляшімооі"г6 чтгу У XIV ст колді гіавЬпШ

осередку

ба-

гатством

гсанесеккя

прохо-
див

субота

Московська держава в той час

формуванням української народ-

ності — форгуеалась П культу-

ра і мистецтво

Київщина Переясіавиогаа Чер-нігівийг- на

Волішь Поділля" Гали-чи- ш

Закарпаття і Буковина з-леж-
алп

до однієї идлостн —
Улра-гт- т Нсгегороа який належав

до Киїзсьч&ї Русі признавав Ки-

ївську МитропатЬо (тобто цер-кхнй- гу

владу) але Стздальські

шязі пагіаїтп на гкквгородцїв

вігбіии всіх
чо'-тозікі- в

— підко-

рили під своє вшодіяня

Дальший процес становлення

ухраїпещбї

у незфиятлквих уіграйсЧаст:
на -- україиських земелл б}7іа за

гарбана Уііпрвасопс поляками :тя

що своїм сюжетам не в"длозшг Угоріглмп а з другого
ктГ-'злгкто- зі

р5-чош-

жу а - тіоі" Іиі теріта тяжкий "тягар татзр

більше своїм стилем вівтоеятвся ської-- 4 оскоесмам-'упра- -

до ілішееспіфотктьсру Ікокиі ВНТЄЛЯМбЛ'ЛОЛЄСКО3йаЛИГГПД-нзпршсіад- у

розг-біїгкх'нарб-
дш— стосряги' ц€й--

кяша 'обклади-(шати- ) озїаддаі-1-тральн- у -- державу- (гмперда)

ЛЕОНІД ПЛЮЩ КАРНАВАЛ
КУЛЬТУРИ ДРАМА

Шукаєте

дванадцятирічних

п'ятнадцятиріч-

них вісім-

надцятирічних

народаостілроходиз

огіргзлялтеу

кій пішоходній зоні яку
чужинці з півдня назива-
ють симпатично „ГГяіша
ді Моннако" кипить бур-лнть- ся

літній капнавал Від

рондля Площі Карла по-

пулярного „Штахуса" де
якраз на третьому поверсі
засідають з закоченими від
сонця і дискусії рукавами
сорочок тузи українського

І

демократичного руху уз- -
довж цілої непри- -

Григорій і його брат о Жатко- -
вітної запханої і брудної внч були середнього росту обличчя

аж до люди мали чорні очі і барви волосся Говорили
Марієн-Пля- ц з пишним ра- - добре "по-нашом- у" був священик
тушем гудуть пісні грають Григорій був жонатий з айришкою і вони тоді ма- -
джазові оркестри виступа- - лу донечку

ЬраТИ ЖЯТКОВНЧІ РОЗУМІЛИ ОДИН ОДНОГО 1 СПІВПРЗ- -
якийсь пригнутих поетів різних та

цювали Отець
зі оагату

руками

не

жителями

запитала

їв

не

зокрема

га-лиц- уіх

Лаїри

чи

на

напнсшіа

боку-н- а

неволі

мочать у штахуській
фонтанні протирають не-
виспані очі і з дива не
можуть вийти Бо ж до
Октобер-Фест- " ще доб-

рий гак часу і зрештою
звісно усім не тільки люби-
телям шо-ц- е найбіль-
ше баварське свято міре-н- е

числом випитих літро-
вих порцій національного
трунку і з'їджених свиня-

чих печень та ковбас відбу-

вається не тут але припи-
сано споковічним звичаєм і

законом на Терезійськш
Ліках „ауф ден ві'зн" Та
до свавільного „фашінгу'
часоньку ще осталось де
схочу

Так щож діється у цк
пахучу липнем французь
кнми якими
стали зливатись не тільки
розбагачені міщанки але й
звичайнісенькі
з магазинів на „Пяцца ді
Монако" не кажучи про
тих з —
вулиці і потом недомитих
трампів-турист- ів позоло-
чену сонцем мюнхенську
суботу? Це цьогорічний фе-

стиваль культури і мисте-
цтва тим разом — так
сказати б на двох поверхах
На вищому знамениті

і з театраль-
ним оперним балетним і

концертним імістом Гра- -
ють і співають передові
£иди„Мюнхену і Німеччи- -
ни танцюють дівчата і
хлрпці з Нюйорксжрго ба-- '-

лету що тепер на європей-
ському турне грають ор
кестри зі Схшньої Европи і
співають чеські хориА на
нижчому поверсі на „пі-
шоходній зоні" виступа-
ють кабарети б'ють афри-
канці у бубни підскакують
акробати ріже військові
марші музика мюнхенсько-
го гарнізону Тут джаз а
там тут шансо-н- и

а там середньовічна
1 аж Пречиста

Діва що стоїть напроти
ратуші відвернула дис-

кретно голову

Процес про кохання і

і Але у цьому Мюнхені
все крутиться як на кару-
селі Не даром кажуть і

німці з півночі і чужинці з
І різних сторін що це най- -

приємніше-місц- е в Европі І

Але те що відбувається
тепер перед місцевим су-- і!

дом це не приємність а
жорстока драма Судять
46-літн- ю німецьку теат-
ральну і фільмову артист-
ку Інгрід ван Берген що у '

приступі заздрости трьома
пострілами з
вбила на 13 літ молодшо-
го невірного любовника
Цокають на процесі філь-
мові і телевізійні камери
прислухуються молоді і

старші віком жінки а убнв-ниц- я

з любови розказує
про те як погані чоловіки
змарнували Н життя

трагедія чи звичай-
на шміра як у старих
дешевих циганських роман-
сах що їх колись співали
наші прабабки? Хто його
знає Але сяк чи так Мюн-
хен має процес на міру
справи якого колись у
„старому краю" був про-
цес Горгонової

ПРИЄДНУЙТЕ

__новго передплатників

і

І 'І

І
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ц

И

Л0 МАЯМИ і ДО Т0Р0НТА!

Щ АЙ
- 2204 ВЮОЙ 5ТЙЕЕТ ЙТ'

Ш "

їй

Августин

СПОМИНИ
'

ДЕЩО З ІСТОРІЇ

КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

З&ал-&зг- с

"ЗА ПРАВДУ ІВОЛЮ" ТОМ Н

ДЕВ'ЯТИЙ РОЗДІЛ

колись
Жатковіїч „ Теофіль

приємного стрункі

Кауфінгер-Штрасс- е темної
Теофіль

мали

винипшіатаїиі- -

мова „„„„„1

іде

ноги

пива

парфумами

продавачки

шикарної Брієннер

пре-
м'єри гастролі

пантоміма

епопея

убивство

І

револьвера

Мо-

дерна'

Штефая

нежонатий

НАЗАД

до народної
сати так як Тео Статті Експозе свої промови писав
по-англійс- ьки і Теофіль переложив на "підкарпатську"

мову Вони були толерантні лагідної вдачі Я не чув їх

щоб вони кричали або нестримно сердилися Помилки ін-

ших оскільки то мало відношення до них коригували по-

блажливо без іронії' Були стримані й холодні у відно-

шенні до інших Очевидно наслідком тих подій які ро-

били труднощі і несправедливі удари їм та їх своякам
Не зважаючи на їх виправдану обережність висновок:
брати Жатковичі в поведінці в 1919-19- 21 рр були джен-тельме- ни

вірні сини своєї Церкви свідомі і мужні полі-

тичні діячі Жатковичівський період в Карпатській Укра-
їні був короткий але забезпечив двадцять літню свобо-

ду по "глибокому сну" і перед нестерпним Гортіївсько-Сталінівськи- м

деспотизмом убожеством і концтаборами
Діла людини скажуть хто він є За що він працює? До-

сліджуймо тепер яка була робота його серця?
Перший важний чин Жатковича був створення Ди-

ректорії першої влади Карпатських Українців чи як
тоді говорилося Підкарпатських Русинів Прзеидент Т
Ґ Масарик і міністер внутрішніх справ Антонін Швегла

просили голову Директорії Гр Жатковича щоб подав
внесок на іменування членів Директорії Пропозиція
Жатковича: 1 Майор УГА Євген Пуза з Марамороша
2 д--р Юлій Бращайко з Марамороша 3 Августин Воло-

шин з Ужгороду 4 д-- р Омелян Торонський член Народ-ньо- Г

Ради в Любовні Всі свідомі українці В "Експозе"

на 14 стор є друкарська чи авторська помилка Там між

членами директорії є поданий д-- р Володимир Туркіняк
який ніколи не був предложений чи іменований членом
Директори

Ця помилка була виправлена на стор 21 в "Експо-

зе" де написано що "Я (тобто Гр Жаткович) дня
19-- го януара (1920) зась пошол до Праги а супроводі

слідуючих членів Директорії: Др Бращайко Др То-

ронський"
Треба згадати що президент Масарик 29 липня

1919 р по три-годинн- ій конференції показав ще Г Жат-ковнче- ві

каблограм Американської Народної Ради Ру-

синів і копію його власноручної відповіді В каблограмі

звідали чи правда що Гр Жатковича постріляли чехо-

словацькі вояки та чи Г Жаткович є в службах мадяр-
ських большевиків

Жаткович рішив відвідати Американську Народну
Раду Русинів і особисто спростувати вісті що поширю-
ють вороги Чехословацькоі-Закарпатськ- оі унії

"--

_"

'"" (Далі" буде)

ВУПУВТЕ ! ЗАМОВЛЯЙТЕ

Книжку проф А Штефана "ЗА ПРАВДУ І ВОЛЮЛ

яка мас 352 сторінки К 250 історичних ілюстрацій за-

мовляйте в адміністрації "Вільного Слова" Ціна 5000

ДИшКйій4іЮВШ£ДійВйкДц

Українська
кредитова СдШіж

в Торонті

Шшмає ощадності --та вщи&ешзишй
" Кожний ілеп моше иоСУЧпуіїапсд'&даїЦ

Тодяна у рл дуйай Ьа:
7Йялвіш От Поіґвдл:одІрЗД - д' '

гін-тдйн- а 930 рано до (Й! р$ГЩ'
ПІмппліг оьттитї 1 Ті'ІГЙТЇїСЙ

відїдяни Йб рано до 9ої ієбрйі
"'

--
" Сувоха

від годііга 930 рно до 1230 іВО яблудш
2397' "ВлпорЗахіт1г (ріг Влюр-Армадей- л)

'

Ґ--
о яина -- урядуй ал г4 і

Яп'мьяЬЮ& ! четпеа в5я 10-'- ої паво до 6-- ої вечора
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оуоота тад ху-- оі тлшцда ооу
0ереда'~ закрито

Коли маєте йкісь' фінансові труднощі звертайтесь
у& фаховмд'пор'арю'нрямо до Кредитової Спілки:

Щ СОІХЕОЄ ЗСТел 922-14-02 або 9 22-- №1
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-
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Іиж Ьан ВЕРГУН

Дещо участь козаків у

кампанії (в 1645

Останній період 30-літн- ьої війни

це була фляндрійська кампанія
(1635-154- 8) з її затяжкими боями за
Дюнкерк особливо в 1645-16- 46 ро-

ках На ту тему появилось чимало
праць
Праця нашого відомого історика

І Борщака (гл Франція й Украї-

на Козаки Хмельницького лід Дю-

нкерком (1645) Укр Трибуна 45
Варшава 1922 стр 2-- 3) хоч на пер-
ший погляд внглядас солідно вдо-хументова- ною

'с все таки лише сво-

єрідним історичним оповіданням
наукового жанру Про це ми пере-
коналися перевіріоючи деякі цито-
вані Борщаком джерела І так на-

приклад в епіграфі своєї статті він
наводить цитату з листа князя де
Конде з 1665 р до польської коро-
леви Марії-Люїз- и де Ґонзаґ

по-фраяцузьк- оліу

такого змісту: Я за-

пізнавсь з тими чудовими козаками
у Фляндрії Цієї цитати ми на
превелике розчарування не змогли
віднайти в архівах замку Конде в
Шантії дня 26-- 29 квітня цр пере-

глянувши детально всю князівську
кореспонденцію за 1663 1664 і 1665

роки Більше того услужлива й си-

мпатична лані Ф Шапард архіва-рк-а

в листі від 12 51977 р дисала:
Жалію що ви не змогли віднайти
фрази яка звеличує ваших коза-
ків Ллє все ж таки пе треба зпеві-рювати- сь

Я зі своєї сторони теж
шукала але без успіху в реляціях
князя де Конде до Мазаріпі про
здобуття Дюпкерку Продовжатиму
свої розшуки й як щось цікавого
зпайду — пашппу Пригляньмося
тепер побіжно французьким архі-

вним документам та працям збува-

ючи мовчанкою часописи тієї епо-

хи як Ґазет де Франс та Лє Ну-ве- ль

в яких участь наших козаків
у боях за Дюнкерк утотсяшіоеться
з польськими полками В Історично- -'
військовім архіві замку Венсен теж
не має ніякої згадки про козаків
лише про евентуальне заннгазку-вак- ня

4000 польської- - або козацької
кінноти) на службу Людовіка ХШ
(Кот А132 Експедісіон 1636) Ріенож
не має ніякого натяку як ми вже
зазначили перед тим про них в ар-
хівах замку в Шантії Правдоподі-
бно теж нічого не мас в архівах
міністерства зовнішніх справ у Па-

рижі

Все ж" таки в замку де Конде в
Шантії нам пощастило знайти ціка-

ву і
замітку про поля!ківі у Історії

принців де Конде XVI і XVII сто-

літь на стор707 тому У-г- о з 1889 р:
Полякн воїни а не військовослу-
жбовці безстрашні кавалеристи
проте нездатні орудувати лопаткою
і сокирою пе вміли будувати прик-
рить і заривались у пори мов ли-

сиці Придивившись ближче хара-
ктеристиці тих поляков можна
винести об'єктивне враження що в
данім випадку йдеться дійсно про
наших козаків (воїни а не військо-

вослужбовці зарившись у нори то

Матюиаь
"33464'

ЕИОДІІКЕК Іаііюпо Па

Аргії 28 "Я

ТЬе ріале 5ІІз аіопе іп а иіе
согпег о£ Апйгеуз Аіг Гогсе Ваее

пеаг Уа8піп§Іоп_ АІ іігзі іапсе іі
5еегп5 Іо Ье ап огйіпагу соттег-сіа-і

аігііпег Ьиі а сіозег Іоок
геуеаіз ап отіпоиз £асі: Шеге аге
аітозі по уіпйоуз
Тпіз ріапе йоезпЧ таке зсЬейиІей

ШеЬІз II віїв аіііп апй геасіу £ог

а йау о! аУезоте Іеггог — ІЬе йау
Атегіса із Ьіазіей іп а писіеаг аііаск
И'з Ше "Боотзйау Г -- Ше Оу-іп- §

"сотггіапй розігот 'ЬісЬ ІЬе
Ргезійепі апй піз Іор аійез уои1й
оїгесі 115 тіШагу £огсез агоипй Ше
ЕІоЬе бигіпе а писіеаг уаг Аз уе'ге
аііаскей оиг Іеайегз Уои1й Ье уИізк-е-й

Іо ІЬе сга£1 апі іі уои1й £о зегеат-іп- §

іпіо ІЬе аіг — за£е £гот ЬопіЬз
апсі тіззіїез
"ТЬе ріале сап зіау аігЬогпе Гог 72

Ьоигз уііЬ іп-Ш-
Ьі ге£ие1іпй" геуеаі-еі- і

Ма]'ог МіспаеІ І ВигсЬ а зрокез-гаа- п

£ог ІЬе ІІ5 Бері о£ Бе£епзе
"II Ьаз соттипісаііопз сараЬШІу

10 еасЬ сотріеіеіу агоіша" Ше гогИ
11 сап соттипісаіе уЛШ зиЬтагіпез
ипйсгаівг оп 1оу £гециепсу Ьапсіз
апй Ьоипсе зіраіз Ьа1£уау агоипй
Ше луогісї уіШ піЬ £геяиепсу Гог
1оV-£еиеп-

су изез іі сап Ігаіі оиі
ап апіеппа аітозі £іує тіїез 1оп§
ЬеЬіпеї ІЬе ріапе"
Такіпд БІШКЕК геайегз оп а

уегЬаІ уа1к-ІЬгои§- Ь о£ Ше $117 тіШоп
Іеі Маі ВигсЬ теуеаіей:
"ТЬеге аге Іпгее Уогкіп2 ієуєіз іп-зій- е:

Ше 1оуєг ієуєі із Тог таіпіе-папс- е

гераіг апй зіогае Ше таіп
ієуєі із £ог Ше соттапй аиШогіІу
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К&9ВНЯК@і!ШШ§ваяННР1 І

ГМШіІіІ III
і

І ШШШ11Ж і

мі їм М
РКЕЗІОЕЬІТ САЙТЕЛ із Ьгіе£ес1

Ьу 1-
-і

Сої ЕсКуста" Мііієг оп Ьслу

іо соттипісаіе іЬгоидЬоиі чуогіс!

£гот "£Іуіпд соттапсі розі"

ОРГАН УКРАЇНСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ

ОКСАН ОР ТНЕ ІЛСКА1ЦІАМ УЕТЕЮМ5

про

УКРАЇНСЬКА ДУМКАс

бто копали землянки і тд) З тих
мабуть причин Д Наливайко в 3а--'

порожцях у Західній Евроігі зас-

тупив або правдоподібно скопіював
вислів поляки козаками!

В листі П'ера Шевальс заадресо-
ванім до графа де Брежі фран-
цузького амбасадора в Варшаві
який був помащений на початку йо-

го книжки Історія війни козаків
проти Польщі (Ввид К Барб:н
Париж 1663) читаємо: Хмімпшь-ком- у

який прибув до Франції з да-
лекої Русі допоручепо пав'язати
контакт з вами Папе щоб ви зас-
відчили належно про його вартість
та козаків А проти цитати:
Для меле який супроводить їх у

цій- - країні вже другий раз
на марґінесі напроти їх зазначе-
но правдоподібно від Видавництва
слідуючу замітку: Автор привіз
2400 польських піхотинців які взя-
ли участь в 1-- ій облозі Дюнкерку
Далі пояснює автор цього листа що
завдяки знайомству з тими козака-
ми він йому тобто де Брежі при-
свячує про них цю історію З дру-
гої сторони в передслові тієї книж-
ки під наголовком До читача Ше-

вальс вибачається за друкарські
помилки — мовляв тому що дру-
кар не розрізняє польської мови від
руської На нашу думку комен-
тарі тут зайві!

Але найбільш категоричним щодо
козаків на французькій службі є
Яп Кармор такзв комендант Бурж
У книжці Ль Козак виданій у Бо-

рдо 1914 р на стор21 він твердить:
У 1636 р запорізькі козаки висла-
ли Богдана Зішовія Хмельницького
в ролі амбасадора до короля Влади-слав- а

IV Кілька років пізніше
граф де Брежі був іменований фра-
нцузьким амбасадором у Польщі
Ставши приятелем Хмельницького
віл намовив його 1645 року поїхати
до Парижа для переговорів у спра-
ві завербований 2400 козаків до
французької армії І ці чудові вер-
шники прибули в пору помимо від-

далі щоб допомогти Копдеві здобу-
ти Дюпкерк
Правда з наукової точки погляду

подібна цитата вимагає серйозних
джерел яких на жаль автор не по-
дає Все ж таки зовсім слушно на
сувається питання: Звідки ці відо-
мості взяв комендант Бурж? та
відповідь : чейже ж із пальця не
виссав

ції ДЛЯіЦЦЄКТЛ1ХШГІІ ІША1С1ІИЛ ІЛ11ОШІ
чи на французкіі службі' блипо-- І"110'

ляки чи козаки необхідгош с зро
зуміти дух тісі епохи тобто пов'я-
зані з нею політичні кенсекшенції
В ту добу та по ній помимо розго-

лосу козацької слави в Еврош
Франції було незручно згадувати
Ім'я Хмельницького та його козаків
із мотивів родинних і політичних
Поперше француженка Маріл-Лго-ї- за

Ґокзаї з князівського роду бу-

ла дружиною Владислава IV а по
його смерті Яна Кахьмира подруге

жл7угдчх'давту

іп соп£егепсе
уЬісН зеаіз

з1а££: И'з
Ше ш£Ьь сгеу сотраптепі
"ТЬе опіу уіп(1о'з аге іп Ше йоогз

Уіпо!оуз уои1й зегуе по ригрозе Ье-саи-
зе

о£ Ше іауоиі іпзісіе Аізо
уеакпезз іп Ше

апй такез Ше ріале
тоге зизсерІіЬІе іо Ьіазі е££ес1з"

Уои епіег Ше 231-£ооМо-
п2 ріапе

Шгои§Ь аоог оп ііз гіЬІ зісіе Ма]
ВигсЬ заій Аз уои уа1к ирзіаігз уои
разз Ше 1оуег ієуєі уіШ ііз 5Іога§е

гераіг Ьауз АЬоує Шаі із Ше

шаіп ієуєі

"АІ Ше таіп йеск агеа "уои епіег
даііеу агеа уЬєгє теаіз

сап Ье ргерагеб" заій ВигсЬ "Іп
£гопІ о£ Ше £а11еу і8 сігси1аг зіаіг-та- у

И Іакез уои ир Іо Ш§ЬІ беск
ЬісЬ Ьоизез Ше соскрії пауіеаііоп

зіаііоп апй £1і§ЬІ сгеу Ьипкз

"ТЬе ріале а""йоиЬ1е егете
апЗ сап Ьаиі а Гоїаі о£ 94 реоріе
"Сотіп§ Ьа'ск о!оуп Шозе сігсиїаг

зіаігз апЗ тоуіп§ Ьпуахй (оп Ше

таіп Йеск) уои соте Іо ІіШе саЬіп
гі§ЬІ Ше соскрії II Ьаз
£іує Ьипкз чуогк йезк а Уогк

ІаЬІе із Ше ргіуаіе зиііе Ше

Ргезійепі ог Ше паїіопаї соттапсі

УДОСКОНАЛЕШШ КОМПЮТЕР
У тисячу разів за звичай-- 1

ні хомшотер створений не-

давно англійськими фахівцями ЇІІд-вищи- ги

швидкість операцій удалося
завдяки тому що яятлійт викори--
стали для побудови логічних схем
властивість підсилює імпульси
які' до ньому Тому

стало можливим відмовитися від
численних тдсилозачіа спрости-

ти схеми

ІУХіу'аЗб

)

РЕКЛАМА

перед входом

до фірми побутових

у Парижі: "Ми най-

краще лагодимо телевізо-

ри Хто хоч раз принесе
сюди свій приймач обо- -

в'язковв до нас

ляндршськш

їй залежало на Польщі як
противазі проти Порти та зростаю-
чої сили Московії В додатку сам
переможець над еспанцями великий
Конде був не абияким польснофі-ло-м

(гл Листи Конде до Марії-Люї- зи

королеви польської 1663 1664

та 1665 років) та адоратороч поль-
ської королеви Потрете не треба
забувати того факту що тоді як
тепер громадянство у Франції уто-тожнювал- ося

національністю Тож
беручи ті всі факти до уваги ба
чимо що французьким офіційним
чинникам не було вигідно дратува-
ти поляків Хмельшщьклм який
стільки лиха накоїв їхній країні
Ці самі аргументи можна засто-

сувати відносно скупої реляції П'е-

ра Шевальє про Хмельницького як
рішнож утотожнення хоректи коза-
ків — поляками що зробило видав-
ництво Беручи ці всі фактіГдоува-(г- и

стає зрозумілим чому Ботхлян у
своїм прекраснім Описі України

1650 року ані словечком не згадус"
про участь наших козаків під Дюн-

керком До попередньої мотивації'
можна ще долучити той факт що
по смерті своєї жінки
::га а£ппсаиії_вг1б68_рощ когхип ячт

Казимир виеміґрував до Фракції
де поновно постригся у ченці Спо-

чатку він був ігуменом у
відтак у манастирі Сен

Мартен у Невер маєтку князів де
Ґонзаґ де й помер 1672 року Тож

чи доцільним було турбувати спокій

смиренного отця ігумена будь-яко- ю

про Хмельницького та його
козаків?
Познайомившись листом Лкхмб-р- а

від 21-- го лютого 1664 року до
Людовіка XIV (гл Історія князів

де Конде том VII стор 212-21- 3)

багчимо теж чому князь Конде го-лаЕнокоманд-
упочий

фраідгу к ю

армією під Дюнкерком не згадує у
своїй нічого про
участь козаків у боях Чейже ж у
тім листі амбасадор Лгомбр за на-

мовою польської королеви піддає

думку Людовікові XIV іменувати
князя де Конде

польської армії яка тоді вою-

вала проти Московії І якщо б Ко-

нде виграв ту війну мав би всі ша-
нси бути польським королем Крім
того його син був одружений (1012
1663 р) Анною з Баварії вихован-
кою королеви Марії-Люїз- и Отож

як бачимо родинні пов'язання теж
відогравали не абияку політичну

Синтезуючи всі вищенаведеаі фа
кти немає на нашу жромну датяку
найменшого сулпгіву щодо участи
українських козаків у фляндрійсь-кі- й

кшшанії вкінці першої полови-

ни 17-і- Го
століття А тім дипло-

мат П'ср Шевальє у тій справі ка-

тегоричним Наводячи той факт 17

літ після здобуття Дюнкерку вій зо-

всім ясно підкреслює що супрово-

див козаків удруге до Фракції Тим
більше це зрозуміле що тих ча--

'гггїИ£Г
аЯі і
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Реклама

по-

слуг

повер-
неться!"
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Марії-Люїз- и
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-Пре

згадкою

з

з ь о

кореспонденції

головнокомандую-
чим

з

в
є

в

апсі зіееріпд иаегз"

із

о££ісе

А зтаїї Ьа11уау Іеасіз £гот Ше

саЬіп Іо ап еі§ЬІ-зеа- І соп£егепсе

гоот заісі ВигсЬ Іп Іпіз гоот —
у?ЬісЬ Ьаз а уогИ тар апсі а уіеуіп2

—Ше Ргезісіепі сап Ьоісі ргіуаіе
Ьіз іор-іеу- еі айуізегз

ВеуопйШе соп£егепсе гоот із а
Ьгіеїтй гоот Неге Ше Ргезісіепі сап
тееі уіШ ир іо 20 реоріе — СаЬіпеі
тетЬегз ог оШег Ьі§Ь оШсіаїз
"Іп Ьаск о£ Шіз гоот ЬеЬіпй еіазз
іпсіолуз зііз Ше ЬаШе з1а££ Оп Ше

1е£1 зісіе
у-ои!-

с1 Ье а Іеат спіе£ агісі оп

ШЛЮЛІ" МУДРОСТІ!

тггрд перетворює та вчЛ'

ться Після відкриття цісі азорк

ГИТЇ 1ТГТі±1ІІІ ЛСІТ"" "~м
натуральному

І

рдціддііііііикіЕГР

Членам ОбВУА та всім кол Воякам Українського Війська

подасмо потрясаюче сумну вістку
що 15-г- о липня 1977 року у Гавтері Н Й згинув

трагічно в автомобілеві!! катастрофі
наш Незабутній по Зброї

св п

ІВАН ВОЛОДИМИР

кол член підпільних бонових Організацій УВО й ОУН

учасник збройної війни за Українську Державність
видатний футболіст на еміграції в ЗСА діяльний член Ню-йоркськ-

ого

Відділу ОбВУА щедрий жертвувач на
щорічний Дар Українському Воєнному Інвалідові та

загально шанований громадянин
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

Достойній Опечаленій Родині передаємо сердечні
вислови глибокого співчуття

Управа ОбВУА — Відділ Ню Йорк

ПОМЕР ПОЛК ПОРФІРІЙ СИЛЕННО

20-г- о липня цр в Торонті

помер на 85-м- у році життя
лолк іПорфіріїї Силенко —

учасник визвольної бороть-
би після якої иа еміграції

ігроживао з дружиною л Єв-сроенн- ою

у Польщі Закін-

чивши у Варшаса лісову шко-

лу працював у Карпатах уп-

равителем лісів Згодом на-

ложив свОіЄ підприємство
автомобілевих частик
Під час другої світової вій

ни вггулив до Української
Дивізії забравши з собою

молодого сила Миколу У кам
тіаніїї під Бродами — батько

щасливо вийшов з оточення
але скн Микола чогинув Про

цю родинну трагедію п- -і Єв-фросин- а

Силенко лід час

гризни з 'материн-ськот- о

болю сказала: — Ба-

гато' з присутніх ніколи не ба

чили мене тут у Торонті де

проживав мій чоловік Втра-'-а

мого єдиного Сина — бу-т-а

іпіричиною що ми не мог-

ли разом жити Була це

?ворушлиоа заяв: доброї дру
кипи і люблячої --матері
Полк П Силенко галежа©

до Гетьманського Руху У

П-іЄфвроСИНЮ-ЯКа!1!ЕЗ&ЇЇЙГЇІЗ!:

фсс01? 2йК55Лй:

ДОказіВч

Сопуєгієіі РгезМепі'в АігЬогпе СоттапіІ Аііаск
г'

—
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РІЮТ СО-РІЮ- Т соскрії
чуНісЬ егаттес! еіесігопісз еиіртеп

соп£егепсез

соттипісаііопз ехЬеіз" аЬпозі ійепіісаііу
т —

Ьоигз

вважають

Науковцям з протягом найближчих
вдалося іюзшкфрувати

складну за
" ~—за у розумовому

ІнформааД

Побратим

почуттям

та
захворюзаєнях

з ляборатори ї=рситиу
— — -

відповідає
пам'яті

внутрішньо

Англія був особис-

тим секретарем св л Гетьма

і Данила У Канаді вхо-

див Управи СГД а

був діяльним у
'роіггонській станиці Дивізій-ііикі- ів

та був обоаний Поче-

снім: 'головою

Похорон оз п П Силенка

сідбувся 25-іг- о липня Похо-

ронного заведення Заліщука
митроф о Фотій парох

Кафедри св Володимира

панахиди тг Літур-іі- ю

спокій душі Покійно-

го
Тіло Покійного поховано

ка 'цвинтарі Парк Лавн у То-

ронті Похорої чину до-

вершив митроф о

співі хору дивізійної
станиці "(Бурлака" підкрес-

ливши у прощальнім слові

'0ИИ патріотизм Покійного —
як громадянина й

Дивізійнпків --попроїдав

Покійного сотник
Б Підгайний а

Управи Королишин
висловивши ДружиЕІ опЬчут

Сші і Мужа
Організа'цією похорону га

трігзг и якій
--дивізійникі

ділилися спогадами ліро
миного провадили дивізіи

£?х 03аааі калиа Европіслан тюі п Бігус і а П Колісник
ву хоробрих вояків що їх захід- -
ньоевропейсьхі волопас статзалист1 У 'СПІВПраїЦі 3 ДруЖИНОЮ По- -

-- за всяку завербувати ка свою КІННОГО

прибула "з Нью йорку щоб і!

гався 'заанґашеувати їх на службу відпровадити Люто Мужа на
австрійського цісаря пертрактуючи РІЧНИЙ і віддати

йощ останню прислугу щп"

1634 Том 65 49 Відень рОПо ЖИТТЄВОГО друга
1912) в 1362 вічна Пам'ять Покійному!
Так Козаки бились лід Дюнкео-ко- м

Лише не звати чи це були за--
порівькі чи реєстрові сгозаки? По- - НАЙСТАРІША ПОШТОВА
аижцо оракує певних

747ШІВе Рові іп а Мисіеаг

Ой- К- ?35ч

ТЬіз о£

& асііизі сопігоіз іп
£иІІ ог"

зегееп
улШ

СКИНЬКА

найстаріша

встановити напевно

Кубі найстаріша поштова

скринька знаходиться
плоїш

фасаді

широ- -
УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ

Саме

МИКОЛА
НІЄЮ Відвідайте шк1ль--

повідомляв дрогерію:
КОЛИСЬ парфуми

Крамниця відчішена самообслуга]

призначену АппеНеЗі

ПРИСКОРЕНА ЕВОЛЮЦІЯ

Працівники Центрального

ДОСЛІД-

ЖЕННЯ культурних
Гетеослебені ГСхіл НімЛ

еепсе І08ІЗІІСЗ зігаїееіс орегаїіопз Центральної Америки

орегаїогз кольором нагадували

ріасе огМ" ягоди червоної омородияи

віапі рІапес-- а сопуегіео! Дихі форми вирі-Воеі- пе

перетворити) куль-ігопі- сз

еяиіртепі Атегіса'з гущі рослини цього
Ьеауіезі „Оддали рентгенівських

старанній селекції
ТЬоиШе іеітизІІапаеуегуіЬгее 0Ромвнів

ІиЬгісаІіоп зегуісіпй ПР0

Ргезійелі кілька
Ьоагй апоШег іизІІікєіітЛоіесГ тисячоліть Схід Німеч-Вигс-

Ь-

ТЬете гіЬгее "Боотзсіау чини
Ше зісіе еоиірресі

ііетпа ехрепз шіеш-- 1 НАЯШ

ОО0М50АУ уіН іп-£Іід- Ьі геГгіеІіпд

пам'яті що
процедура застосування цього

--тіку людському організмі буде
зроблена де-т- св

ОСА) застосо
хемічну формулу я" лікуванні
доііолиі~ --дізнеетг- розвитку
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Д

Га

вані

років Вони одержали
розміром плоди ио

мають дуже приємний саіак
ЗСіапімпншпшВі

цШ?Рщ

торонтєнсьний ІНФОРМАТОР

СТЕПАН РОСОХА ІХХ
ПУБЛІЧНИЙ НОТАР

196 ВаОшпі 51 _ 2--
В Опі ТеІ: 368-728- 2

І

Пкладас фінансує нові (іфорнесн)

Випозичає збірники на

Омадас крилам до звогчування пові-

тря (юміціфаср)

Догідні сплати робота гарантована!

Неі иглгггю
і--і
іі_

Тоголіо 83 Кшсі

ТеІ 235-17- 55
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Купуєте або дім підприємство мотель

фарму апартамент або бажаєте інвестувати го- -

и

тівеу приходові будинки-- г дзвоніть 487-71- 01

Ш&ЕШ&&
МісЬдеї РрроуісЬ

ТеІ 889-93- 30
Рея 881-40- 73

8119 Уоп?е Того піо опі:

ЄРЕСІ АІЛ2ІМО Ш ОІЬ РАШТІКСв

АNО ГНАМЄВ ГНОМ

дьс оуея тне уопио

НОВА УКРАЇНСЬКА

ВЬАСК 5ЕА ІМРОРТІМС аЗАЬЕБ

УоАп Nаи)осI

Теї-ЕГНОМ-
Е:

Д55-Б32- 5

Уі №ЛІ МЛМ'АЛЛІда'У1- - иТІ

в

і

3

33 ОНІУЄ
ОМТАНІО'

МВУ ЗМ7

ІОНМ'З ЕІЕСШІСТ
5ЕК VI апй КЕРАІ

І н_а п р а в л я є м о :

ХОЛОД 1 Л Ь" Н 11 К И електричні
печі пральні сушарну та

електричні інсталяції
МОЛИ и'сепзе

Кличте: 535-464- 6
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ДОЛ'ЯРОВІ'БОНИ ПеКаО ДО ПОЛЬЩІ

Легальний продаж 10В -1- 40 ЗА ДОЛЯРА

г
Гакож до Польщі ліки' авта і великий
'всяких дарункіа

В УКРАЇНУ

пакунки з передплаченим митом одягові і харчові
аКанади через ію

ПОДОРОЖЕЙ

виїзди до Польщі в Україну спровадженій

вічного палацу маркіза де шЯшштташтііяііштшяшятаяшшшшштштяяшяшт
ППУГЇП!АЇЛ41І ГППРЛкРгЬі

людського обличчя з

ко відкритим ротом НЛСНРАКК УАКІЕТУ
рот поглинав листи га-- г

ванців у давні часи коли & СОІЧІРЕСТЮКУ 5ТОКЕ
Куба була еспанською коло- - Власники — СОНЯ 1 ЙОНКИ

Напис ка цін СкрннЦІ нас! часописи журнали
що поштиве не приладдя картки на різні оказії забавки по- -

управління мади тютюнові вігроби гросері солодощі харчові

ТНЛОСЯ у палаці Ііриіімалоійродукти 7 днів у

„внутрішню кореспонденцію!
в 242

генетики

рослин

везтн

Неге Шеге
саііз

уЬііє томатів

сгаттесі Іиіі еіес- - шили
Шаі

Пуіпг уеіеЬіп£

йауз
родніх триває

чені

зо кількох
оШег

рел ЮНН

£1у

Вчені пер-

ша

мозку

чаяня

вояка
Від

зви-

чайні

--

24

Тогопіо

печі

гарячу воду

оіе

5іх Роіпіз

__[

продаєте

РІСТЦКЄ

ФІРМА

вибір

Аіо

Г

свояків

ДпіПЛ

1-дос-
тава до домів

ВТСРНЕМ

ТОКОМТО

СЕ К$

Оцееп

злотих

кпижки

тижні

"Р01

ТогопЬОпІ М6Р ІКІ ТеІ

рщршфіфтдгдфчГФшЩїтЩтщщ'

Ш К К А І N І А N С АВ А V АМ РООБ'

ЗНегаау Сагіїеп РІага

НіеНау427' & диееп ЕІігаЬеИі

'} 'Тут можна набути всі українські харчі:

'

„

'

і-- -

_

_

вареники голубці мясо на патичках капуста
з ковбасою бараболяні пляцки налисники '

київські пиріжки полтавські галушки кава-- ' і
чай та інше л

ТЕЬЄРНОМЕ:

368-227- 4

Тогопіа
364-55- 74

харчі

БЮРО

Маємо:

АА&іДЛі А Нг-амД- іД

ООСТОН ОР СНІЯОРПАСТІС

406 ВАТНОИ5Т 5ТВЕЕТ
(встжесн соЕбЕ оііноаб)
ТОЯОМТО ОНТ И5Т 256

І СОУКТЕЗУ СНЕУПОІЕТ -- ОШ5МОВИЕ ПО

&:

І2749 ЬАКЕЗНОЯЕ МУО УЕ5Т ТОКОНТО ОМТ М8У 1НЗ ТЕІ 255-91- 51

'5ЕШМО — АРРІШЯНО — Р1МАНСШО — І£А5ШС — 5ЕЯУІСШО

ДО ВСІХ МОЇХ КЛІЄНТІВ ПРИЯТЕЛІВ І ЗНАЙОМИХ!

У справах куппа чи продажу нових або вживаних авт ча

троків звертайтеся до мене з повним Обслужу
Вас солідно а крім того заощадите собі пару сот

Продаємо авта марки ентош снеуеше СНЕУЇ-НОУ- А уеоа

ошїмозне 98 1 ея СЦПА55 а також Інші моделі авт 1 тросів

РОМАН ТИСЯК

769-2820- Т

І

'А

довір'ям
долярів

Дім: 5327016

або [274-72-
80"

!

г=И



О Журнал Перець

щ$&іИ&

КІНЕЦЬ ТЕРПІННЮ

Йдуть два п'яних дорогою Один!

1 каже:
— Друже що мені робити наї

юна стовп Ід
— Будь егоіумнин обмини
— НІ досить Я ж два обми-- )

"У
Надіслала М ГАМУЛЕЦЬ

м Львів

КУХОЛЬ — НЕ ЧАРКА

— На віддам я за тебе парубче!
свосі дочки оо ти дуже люоиш
заглядати в чарку — сказала иа
ти наречено! Федора

— Мамо можу навіть заприсяг
тися що як оженюсь то чарки і
в руки не візьму — пообіцяв май
бутній зять
Після весілля Федора пішла про-- І

відати молодят: зять саме лашту
вався снідати І налив собі у кухоль]
гооїлки

— Ти ж що це?! А обіцяв—)
гнівно почала дооїка и теша

— Мамо — спокійно відповів
зять — розмова у нас була прй
чгрку а це ж кухоль

Надіслав В ХУДЯК

гЄяи-'іг- Діі ц

146

146

- М£ьї 225

4-14-
34

ж

БУДЕ
Сашко питає
— Мано а д наш макогін?
— Позичила сусідка
— А що у сусідчиного чоловіка

сьогодні буд получкаТ

НОВОСІЛЛЯ
На изяосілля зібрались гості За

день ус ПОІЯИ на 23 Зустрічі Зірка
ГП5ЯІ ГЧ Пекіні Уипші-ииіі_ии- и ГЧ£ 1иТвіВже нічим пригощати а вони до

дому не йдуть — пісні горланять
От хазяйка дивлячись у вікно
каже:

— Он від сусіда гості теж піш-

ли додому
Надіслав Ф Ю ПРИЩЕПЧУК

м Овруч
Житомирської області

А ТА-К- ВІЛЬНИЙ

Зустрілись ЖІНКИ

Як справи у вашого сина?—
пита одна

— Справи у нього непогані
Працюс циркачем не ро-
бить тільки три рази на день за-

совує голову в пащу мгра а так
цілий день вільний™

Надіслала Л СТРЕБЛЯНСЬКА
м Макіївка
Донецької області

РУКИ ЗАЯНЯП

чоловік з печі:
— А подай-н- о жінко пирога!

Та ти хоч очі продери!
— Та руки ж зайняті: чар- -

ку наливаю!
Надіслала В Г Б0ЖК0

діЯгУ Мал Р

ШвВввиввввШі' ?ЯвиИЯЯдРИ№1 лВ
ЕВвваявяРявввввввявкЛ изввввввНВвяШпввш]ЯмярЯвввКви С —--?-_

зь ЯшШЩШяЩЩвШ ШШ

ЕвМНІШ ЩчШІНваввввІввв1ШНвШявввІІЧв1

ШМв11І' ІІвВВвИНВВВиїкіІйвВЯвВВП

чЖгУгр!Шуі7іТТ пінії

— Вн брали у своїх підлеглих хабарі?
— Іване Семеновичу ви ж знаєте властиво

помилятися

СКІЛЬКИ РОКІВ ТРОЯНДАМ

В індійській столиці Делі щороку відкривається
виставка троянд Демонструється понад -- сто видів
Цих квітів — від оксамовито-чорни- х до зовсім білих!

Поруч із мініатюрними трояндами які можуть вміс-

титись у сірниковій коробочці красуються троянди-гігант- и

колена квітка якої потребує окремої вази

А коли з'явилися троянди на нашій планеті?

— Не менш як 35 мільйонів років тому — від-

повідає індійський академік В Пал відомий-
-
ботанік

і квітникар

'"''дЧ'Аі-Яи"Ц1іД-
Ц-

Теї

(Севастополь)

ДВІ

внвмяММИїт-яіїми- т

ВІЛВЦАГіТЕ НАС НЕ ПОЖАЛІЄТЕ!!!

055ІМ6ТОМ ТІКЕ СО ПО

50N ои5ол

055ІМСТОМ АУЕ

533-668- 0

533-690- 8

ІЧЕУ і и$ЕС ТІШ

ЛЖЕЕІ АиСММЕпІТ ВКАКЕ5'

ОЗЗІгЮТСМ АУЕНУЕ

ОИТ

Нічого

Гукас

токомто

ЗЕЕ КЕМ

КЕРАІК5 УІЛСАгМігіМО

5Н0СКЗ

ТОЯОріТО

ЗАРПЛАТА

533Г6680
533-690- 8

САХАЛТУЄВА

людині
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Нищення хробаків
1 шкідників

Наша поташна крамниця яка примішу сться" при
вулиці Квін Іст 434(коло вулиці Саксвіл)

--
- доставить

Вам йідпо'відні продукти та інструкції в який

можна нищити хробацтво як каралюхи- - блощиці

мурашки або шурі ми'гаі "та інші домові шкідники

На бажання наші кваліфіковані й ліцензіоновані

ирацівникн є готові на Ьаш заклик-зиишит- и тих шкідни-
ків і'насікомих у вашім домі чи інших бизнесових

при-мігаенн-
я!

ВІКОЕ МРО СО ЬТО — 434 Оиееп § С Тогойто

Теї 363-882- 1

ТЄІЕГНОпіЕі ЕМ

Шій

?-
--- ч-- я

ГШШГГШІЕ

НАЙБІЛЬША УКРАЇНСЬКІ ЙВБВЛЬНА КРАМНИЦЯ

шттл

І м

"ВІЛЬНЕ СЛОВО" — "УІШЕ ЗЬОУО" ЗаЬігйау ЗеріетЬегЗ 1977

НЕ З УСІМ ВИДАМИ СПОРТУ Б УКРАЇНІ - ГАРАЗД !

двадцять п'ятий

ігровий день

Авангард (Ровно) — Буковина (Чернівці) — 0:1 Торпедо
(Луцьч) — Сперанца (Дрокія) — 2:1 Десна (Чернігів) — СКА
(Одеса) — Г2 Фрунзенець (Суми) — Суднобудівник (Мико-

лаїв) — 11 Локомотив (Вінниця) — Спзртан (Житомир) —
1:3 Шахтар (Горлівка) — Колос (Нікополь) — 1:1 Дніпро
(Черкаси) — Новатор (Жданов) — 32 Матчі Металіст (Хар- -'

ків) — кристал (Херсон) і колос (Полтава) — Атлантика
цілий попили І перенесені липня (КІрово- -

А І Уви _ А

І

— і

—
саме

і

-

-

спосіб

і

ьи VII" іввів паллл Пппоппцоппп( — ііч івпіві
відбудуться пізніше

гЬ--„і £- - (~ч --
Уії „ДД

- )Г"У ~
г~- -

'
Iу-- ' ~ "' ~" І"" Г

ЗА СТАНОМ НА

I

1 СКА Од
2 СКА К

3 Колос Н

4 СКА Л

5 Спартвк
6 Суднобудівних
7 Кристал
8 Металіст
9 Буковина
10 Зірка
11 Говерла
12 Десна
13 Сперанца
14 Новатор
15 Хвиля

16 Торпедо
17 Локомотив
18 Атлантика
19 Фрунзенець
20 Авангард
21 Дніпро
22 Колос П

23 Шахтар

—
Шахтар (Донецьк) —Карп-

ати (Львів) 3:2 (3:1) До-

нецьк Стадіон Шахтар 5

червня Хмарно 14 градусів
18 000 глядачів
Судді: Ю Сергіенко О Аро- -

(обидва -- Харків) Незадовго

Неверксвич (Одеса)

Шахтар: Допярьов Ярем-ченк- о

Звягинцев Кондратов

Карпати

(8

же

у

й

з не

ЛшаріГй

23

В П

18

12 6

10 10

10

12

10

11

10

10

10

9

7

8'
8

6

7

9

5

7

4

6

5

4

З 2

6 11

6 10

9 8

ШАХТАР
КАРПАТИ 3:2

Старухін Соколовський

Рвкитський
Фінішував

ьонлаоенко
розіграли триходівку

ровний Підпалюк Кікоть Ко-зинкев-
ич

(Данилюк

Старухін Бро-

варський Дудинськии
Дубровний

габив1 Шафороетов

ЛИПНЯ

І

М О

39

ЗО

30

29

28

28

28

26

26

26

26

23

5 12

1 13 22—34

8 9

13

6 14

2 16

3 14

5 15

таженням

22

22

21

19

19

18

18

14

14

13

13

—

до

люком
кому

кому

ненко — за таких

С

Н

час
численних на

на

46) рук° "=""""

тпчняк чооьа

23)

Голм: 11)

(40) (45)

м'ячі

Голів магчі

другій

"Учатимиттсво
ситуещи коли ячСтарухін хвилини

той удару
дальньої м'яч

прослизнув ру-

ками голкіпера

Що казати початок
збентежити будь-яког- о

До честі львів'ян

ними трапилося

однісі
атак льві-

в'ян Поточняк

таря розводили зни

Лихачов

--""Г"~-

"""

команду

гсрпат команди
крайній

ІЖь2£

на під змагань
тему за

їїйіЬтфші
Н МД ІС5

-- ьГйІііг1!иіаїіМиГЛінні!ІчівІвь5і?-і4

Є'ІіліІидидчіиіячііііі

соиїс--Е тоаонтргіснтАИо

41—13

29—15

31—17

34—16

28—17

31—25

26—22

30—12

26—14

28—18

26—17

24—28

28—34

23—30

18—20

21—30

18—22

17—28

14—38

16—32

15—35

Перший відквитали

перерви
ворота

своєму

неузгодженості

Ю ШВАРЦ

№іят

V

ОСПОДАР
ОГЛЯД ІГОР КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ

З колі не відбулися мат-

чі Тим їхні безсумнівно на

провідної ятірки не похитнуть л-

ідерства одеських які найвдаліше виступили в

Одесити стали лідерами усіх
здобули найбільше зазнали найменше

(2) як найбільше голів

пропустили найменше

Фундамент свого успіху одеський СКА ще мину-

лому році коли третє Поповнившись

за яких був уже досвід вищій лізі

організацію гри перева-

гу атакуючим діям заслужено лідери

Хороший який не тільки

вдало грав а показав в рози-гра- ші

СРСР командам ліги

— Чорноморцю

армійські відзначала стабільність

чого не сказати про інші числі на-

віть харківський Металіст віддав кілька очок ко-

мандам поступаються йому майстерності А

футбол непоганої херсонський

армійці нікопольський Колос миколаївський

Суднобудівник

Та я хочу не на лідерах
які займають таблиці і спро-

бувати на насам-

перед вінницький Локомотив що минулому був

провідних республіки і полтавський який

рік рік бороться за те щоб на

останньому
Як відомо всі ліги захищають спортивну

певних фізкультури І міцнішими с

підприємством яке вона представляє

на футбольному полі Це

" полтавського вони не прикріпленіДанилюкомразом
виробничих при стадіонахчасто і гостоо контр- -

атакували змушуючи оборону Отже нема допомогти футболістам коли це необхідно

гірників грати з' повним наван- - нема покритикувати їх Локомотив і полтавський

гості

обставин
до

після

Колос оез господарів

Дозвольте же яким

ці на А ніяк наприклад
республіканську раду Локомотива часом

що її не До

товариству також футбольні
П'аицу Мишии ІРпгпіІГІИЙ ШТрвфНОМу МЙИДЗНЧИКу ЗІГрйВ иПААЯНПМ лпугоТ ЛІГИ я і ЯКІ ГПЛЛИ ООПЬ ПО
' ' "гя "П '

--о " -- г _п г г-
-

_ п _ї и:"і -- в у очок суперників
Дудинськии (Рудакол мить перед

Соко- -

по- -

товарИСТваМі
56) Сафонов перебувгравц Шах- -

Броварський

—
—

ж у

м

з
м

з і

і

в

"і

'
'

'

І І -- І І

і її ищ ц

4

у

п

у

і

і у

у й

і

в

в

а

у

в

з

у відчайдушно

з

с

'
з і

а

й

з

-

у
як пішли

ає

досягнення той же
ішвоиницькии із годш і ю- - вінницький Локомотив тошк йо

Дуб- -

(48)

Дублери Три

один

рангу
цього

СКА

оуло клуои

Поки серед

зували

н_ го за у

ким не прикритий Броварський нині після на
забив гол Та за особистий рекорд — 8

ків до таи- - Вінницькі футболісти по суті не мають ніяких
му дудинськии низовим плодотворних бази що не керів
ром никам застосовувати своїй практиці найновіші до- -
ків у оа іипи спортивної науки
Невдовзі п'сл" дру- - в перебувас й полтавський Ко-го- го

Дубровний скори Л0СИі хоча товариству за погане

ЧЕРЕЗ іетеперіе Шахтаря змусив

гості замінили №""
Що За цьому могло

Діинихя парі-пмио- и

Резник

скористався

Саисои встановив
місяць

фініші

Р'ЗНИХ причин
наслідки вплинуть

команд
пер-

шій половині турніру показни-

ків перемог

поразок (СКА) забили

нарешті

зайняв гравця-

ми плечима виступів

команда показала хорошу віддавши
вийшла

добір
чемпіонаті відмінно

завдавши поразок вищої
ЦСКА

клуби виступів
колективи

загалом
якості показали Крис-

тал Львова

коман-

дах скромні місця

причину невдач
однісю

Колос

опинитися
місці

клуби
колективів зв'язки

кращи-

ми стосусть- -

Підпа- -
клубів

колективе існують місцевих

спортивні товариства належать

реагують
Останнім склало-

ся враження розвиток турбус

цьому належали
Хрпсоні ЖланОВІ

стачальників Варто передати
Резник аналогічне

рушення правил було

лоаського
руками

взагалі

справи
лідерів Новатор
турнірні

плечима ппиклпплпп лваналиятим

завдав

тивний Родін

Г[

12—41

чотири

команди

справи

показник виступів другій

першого опинився місці встановивши
кілька сумний поразок підряд

секунд закінчення

дозволяє
поновив перевагу команди

сягнення
початку Майже такому становищі

тайму взагалі цьому закинути

чверть години
початку зустрічі
воротаря сталось?

ста-

новище

київський

ставлення до футболу аж

районному центрі хороший

чому це зроблять обласному Полтаві?
~ - і __ МЧ ПЧМКЧ иКпппелп ЬААГ нпгдйип ппии

цей час гірники двічі і оільше і якщо '"''' :
ти своїй команді знайти їй якийбилися гпіг причому трапилося тільки завдяки

обидва рази грубо помилився гірників дегтярьо- - піклувався про футболістів

Рлкитський Спочатку зітк- - лізі також клуои про організації

нувся із захисником Бонда- - а
і -- и -

' нар по команді при- -

"УДР н= V ™Р°"
повинен

а через три

Старухін
дистанції

сітку поміж

такий
міг

За

гол

був опинитися них

Хельсіниі

першому

про

визначити

честь

для
цим

мшит

поліпшив свої

(ие

4'0

напршии

кола

для
удв- -

ніяк зуміли
Нікополі колектив
То На

иентяпиНА ПЛПЛ
вже до- - цьогоне V-- - би

він який взяв яких спортивні
ячів його

и„„ги
чого

навпаки весь приділяють належну
результатів вони Це

Фрунзенця горлівського Очевидно невдачі
цих команд недостатньою тренувальною робо-
тою ставленням гравців Без чого

рсник гравець безсум- - звичвин°і таблиці розраховувгги

нівно здіонии Володіючи я-ч- ем

може хитромудрими
обійти кількох

мабуть найкращою
його якістю вміння най- -

епізодах
иаіпи обпати Зоря (Ворошиловград)

мінивши незабаром і Козинке- - позицію для взят-іЧорноморе- ць
4:1

п- - 7 лии пШ„а МИТЬ ВОроШНПОІГраД СтвДІОН
вони швидко перебудувалися ірачЕ самовладання

запропонувавши відкритий 30ДИТЬ влс-'АМНГар- Я

чеРн- - марно

футбол досягли багато чого и „гиПп і гипг сігР" градуси
-- - -- --плихачов і

захисник

'--

"

І?

місце можна

знайти

Ненійсьиий лвгиватлвт Кімомбва евітовик
рекорд з 10000 метрів час у

Він прсбіг дистанцію 273047 НА ФОТО — КІ-

МОМБВА дистанції

И

її шяіЯЯв1ІІ1
433 5т

під

однак
армійців

з

Вони

і

(37) і (11)

заклав в

місце

гравців київського
себе

Кубка

Обидва
можна тому

що

сьбгодні зупинитися
турнірній

Маю увазі

команд

другої
чим

тим

однак не

'"ницького

є практично командами

а як
клуби невдачі? Візьмемо

футболу

минулого року

"-- -

Кристал

Акименко

ждановськии
також значно в час

всі сезони лізі) а

16-м- у

десят- -

умов
тренувань власної

прни- - в

не можна в

— — створити

не в місті на- -

то на Допомогу господаря

воротареві
ву Оезна- - в

час їм увагу
а не показують стосується сумського

і Шахтаря
пояснюються

а також до своії справи
на високе в не

м
ін

фінтами супер-
ників але ——

с в

складніших
п і

-
(Одеса)

не іНа т воріт їв у Вирішальну 2 0)
ІІИ "'

нанівець як його
т„ ДОЦ 22 9000
- "і"і#гібпітон ак- -

бігу
цю С

на

ви

часом

(16)

який

також

на

їхніх

не

її

оути

кілька

глядачі

Судді: В Лушин Е Шклоісь-ки-
й

В' Неборонов (усі — Моек-1а- )

Зоряв: Ткаченко (Собець-ки- й

80) Пінчук Малигін Ігна-тенк- о

Робочий Журавльов

Кузнецов Андрссв Сороквлет

(Кобзарса 38) Куксов Семе-но- в

Чорноморець: Дегтярьої

на краще Херсонський

Адже

турбуються

найзручнішу

ї

В БОГДАНОВИЧ
маїістер спорту

Динамо }Киїа) — ЦСКА
ІЛ [0Л] Киї Центральний
стадіон 5 червня Ясно
І градусів 17 500 глядачів

бЄ31ЄЧЄННЯ

дян (61) Бережний (72)

Качур Лещук (Кулмин 72) Ри-

бак Логвиненко (Напрссв 25)

Шейдман Сапожников Устим-чи- к

Плоскина Погорслов Кар-пю- к

Голи: Семенов (8 31 51)

Андрссв (56) Погорслов (66)

Попереджено і

Качура

КДЛЕНДАРЕЩа

ВЕРЕСЕНЬ
Неділя дня 11 вересня на оселі Православної Гро-

мади Київ відбудеться розвагова товариська імпреза
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ Відділ КУК — Торонто

Неділя дня 25 вересня 1977 р год 330 по полудні на
площі біля міської ратуші відбудеться Всеукраїнська
Протестащйна Маніфестація проти московсько-больш- е

вицького терору в Україні Відділ КУК — Торонто

Г5
!'Т

Читає з карт і рук Скаже вам усе проьгаше ми --4

пуле теперішнє і маібутнє Відповість на ваші запи-

тання Вона має силу щоб допомогти вам якшо ви
журилися або хворі або маєте клопоти
Не пропустіть одного дня більше а телефонуйте
за замовленням Говоримо по українськії і по польськи

138 ВАІЛШ 5Т - ТОКОНТО

{5 кроків на Захід бід Спалаіііа)
Теї 364-56- 98

МК5 С В 1 З С 0

Обдарована крайова ворожка

поеорож'иаьвам на каргах

з рули

А

Вона гше допомогла багетьон хто до сеї зеер--І

нувся-- з проблецаші подрунші' інтересу 8ДО--
Іров'я Відома з радіо і телевізії як здібнії ворохша'
Ьдаавізита до перекояае ас уворовбЬ

646 С0ИЕ(£ЗТАРТ1 ТОР0МТО Теї 536-62- СВ

7 Озуз а їеек

"вей

ПЕКІНСЬКИЙ

ТУРНІР
ПЕКІН {ТАРО На пікїнсько-- у
стадіоні Тунжеиь відб-

увсь матчі тк званого між-
народного запрошувального
Турніру з футболу Ного учас-
ницями вуям команди ННДР
Заїру Ірану Маронме трн ки-
тайські номанди
Китайське спортивне невіа-ництв- о

додержуючись курсу
на переважний розвиток спор-
тивних зв'язків з країнами Азії
і Африки разом з тим підібрл
ло такий склад учаснииів я ний
зміг би гарантувати успіх нм-тайсь-ним

спортсменам Суддя-
ми турніру були переважно ки-
тайці
Незважаючи на запевненні

китайців що арбітри будуть
справедливо І точна Судити
суддівство викликало відкрите
незадоволення зарубіжних
команд яні прибули на турнір
про це свідчить значна ніль-кіст- ь

протестів проти необ'єк-
тивного суддівства на користь
нитайсьннх команд Все це
призвело до Інцидентів ма фут-
больному полі Так під чіе
матчу між китайською і марок-
канською номандамн гості з
кулаками кинулись на суддю
який прийняв неправильне рі-
шення За суддю вступилась
нитайсьна команда І гра пе-
рейшла я кулачну бійку В ході
Іншого матчу корейська коман-
да пішла а поля на знак протес-
ту проти рішення судді яний
неправильно зарахував гол м-бит- нй

китайськими спортсме-
нами
Лозунг висунутий оргаміз-товам- и

турніру Дружба на
перше місце а змагання — иа
друге як видно з усього яв-
но провалився

Треба 500 биків

для атлетів

на 4° писання! ! !

Спор

тот в черговому році вже
Р°С11ІСЬК1И мовах

прохарчуван- - до години 10-- ої

ням 1900 змагунів що бра вечора - 9 23- -7 0 17
" ~~тішуть V змагаттн™ - -

175 кухарів та помічників
що протягом 20 днів працю
ватпмуть разом 84000 го-

дин зужшоть на прохарчу-
вання атлетів КНц'тонн м'я
са 25 овочів 20
000 ґальонів різних овоче
вих соків та прибл 500 би
КІР ття лтоттттт питп„„п Тппомті

атлети з'їдять 22000 Телефонуйте: 248 6488!
тів шинки та 9000 фунтів
бейкену Господарі зма-
гань тобто Едмонтон має
дати прохарчування змагу-на- м

тиждень перед змаган-
нями в часі змагань га три
дні після змагань

ТНИ'Й

Жроддж
Прекрасне бонґало Етобі- -

ко Дуже вигідне положен-

ня три спальні Овочеві де-

рева Іел 3 1-- 680 6

ЛЕКЦІЇ МУЗИКИ

УЧУ ГРИ
ФОРТЕПІ'ЯНІ

за найновішими методами)
Телефонувати:
ІРИНА

БЕЗХЛ1БНИК
239-47- 77

Іатришіяльно

Самітна жінка хоче запізна-

тись з самітним інтелігентним

мужчиною який має хату і

голи: Блохін (4776) Слово- - ЦІЛЛІ ПОДРУЖЖЯ

Дегтярюва

або

неї

Ореп

НА

від 67 років Прсшу по-

дати теперішню знимку те-

лефон адресу в листі до

"Вільного Слова" число скри-

пки 7

і"-іРчяіцчл-- „-ш

АІЬегіа РиеІ ОіІ

итііегі

278 ВаіЬиг?! Зггее!

Тогопіо 2--
В

Опі
Теї' ЕМ 2-32-

24

24-годнн- на обслуга
ПЕРША УКРАЇНСЬКА
САМОСТІЙНА ФІРМА
ДОСТАВИ ОПАЛОВОЇ

ОЛИВИ ДЛЯ ХАТНЬОГО
ВЖИТКУ

Чищення печей та ціло-

річна обслуга печей цілком

БЕЗПЛАТНО!

Дрібні оголошення

П Е~Р Е П II С У В А Н Н Я
МАТЕРІЯРІВ --СТАТТЕ!!

Комітет підготовки машини1

Ііеле-турбустьс- я

Фонувати

участь

скринок

ПРИВА

1 'і ' 1Ш4Й
І ГЯЧ -- шир1— -р-ШЗД ц

1

РОМАНА БЕРЕЗОІ'СЬКОГО
! 'иа весілля забави ювілеї

ТТь !і к г ІІИ ІШППІНІІІІІ!

фун- - і -

в

'2

'

за
В

і

60 до

і -

І

НА ПРОДАЖ

Т(Ш Н0Ц5Е РШАТЕ
игшЕкзіту сіту
ООШУІЕЇЇ

Люксусових 5 спалень по-

над 2000 квадр фітів' На-

ріжна одиниця до парку і

Умивальні "рек-ру- м" та
місце відпочинку кімна-

та до прання веранда мі-

сце для проходу "ер кон-дише- н"

Морґедж на 9 від-

сотків 'Мусить бути про-

даний- 6 150 0 доляріа і

Тел '6 61- -9 49 8

Одна умебльована кімната

з уживанням кухні Спокій-

ний і чистий дім Телефону-

вати по год 4- - }й по полудні

на тел 5 31-4- 78 0

До винайну
Дві умебльовані кімнат та

кухня в околині Іандсс-Лнн- ет

Тел '7 62-- 49 64

ЗНАЙОМ ІТЬ СЯ!

Розведений югославянин 47

років живе на фармі та має

ДВОХ СИНІВ (6 І 10 рОКІВ ба--

жас познайомитися з чес-не- ю

жінкою до 40 років мо-

же мати діти Писати на ад-

ресу "Вільного Слова" під

"Люї"

"" ДівчатаТвдови хочете одружитись?

Хлопці і вдівці хочете оженитись?!

Якщо так то оголошуйтесь у "Віль- - [

'йому Слові"!}- !- За один раз - 300 д

лфи а за два рази - 500 долярів

'Наш "Клюб Вільних" напевно" допо-

може Вам!

!Ї

виконує працю ДЕШЕВО ДОБРЕі СОЛІДНО
'

Телефонувати РАНО і ВЕЧОРОМ

' Теї 532-26- 03

ьVМVVИVI'VЬVЯNVV'VУ

в
Чйш

4'_і''

РШМВЛШ

Кзгпуєте або продасте дім ітідприскство мотель

готель фарму аяартамект або баїяаете інвестувати
готівву а ігрибуткові будюпси

дзвоніть на ч 239-30- 41

ВОУКО КЕАІ Е5ТАТЕ ПО
ПЕАІТОИ5

3327 ВЮОЯ 5Т УЕ5Т ТОЯОМТО М8Х ІЕ7 ЖТ

(ДоЬд підзеихоса до вуя Ігдтяттоя)

'
НАЖ ДОСВІД — ВАШ УСШХ!

=5
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