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АМЕРЕІКАІЇСЬКОЇ РАДИ
ДЛЯ СВІТОВОЇ СВОБОДИ

Ьашінгтон д л и'ККА)
— проф д-- р Лев Е Добрян-ськи- и

президент УКЛА був
драний на голову Амери-

канської Ради для Світової

Свободи на річних зборах ці-

єї організації що відбулися
тут в п'ятницю й суботу 24

і 2Ь вересня 1976 р в готелі

„Сгатлер Гілтон"
Д-- р Володимир Душник

редактор Україн с ь к о г о

Квартальннка" на тих збо-

рах був переобраний на чле-

на Ради Директорів Ради до

входять 22 члени вклю-

чаючи двох б почесних пре-

зидентів та п'ять членів Ек-зекутн- вн

Американська Рада для
Світової Свобода є крановою-- '
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них традицій та шкіл Під

и иииліиі ПЛ1 II 114 І I I £Л'і илімі ИРНТИ пппРттоФіп
і-- п-

і о Іван

б

Лев

цим

ферні прясла рештки кера
міки Цікава сама назва
церкви тобто Пнрогоща
Дехто вважає що вона

організацією до якої вхо-

дять 34 американських ор-

ганізацій в тому числі УК-К- А

і яка ідею виз-

волення поневолених націй

в Европі і Азії

Секретар Ради Лі Едвардс
'звітував про пророблену пра
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брами П правій стороні

теж відбудована цілков
то трігатоверхова башта здаї
ється калиеь скарбгнпдя Те- -

пер почали будувати церк
ву зробили фундамент вло- -

жили кам'яну підлогу і під
готовляють зруб дерев'яної
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архітектури
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Форда
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брий широка дорога
старі смереки

доорл
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двох діяльности

пшениця сер- -

купеЦЬ

що заклали її купці які

торгували хлібом а
иинн тала головною церк-
вою торгово - ремісничого
посаду
Розкопки церкви з XII

сторіччя — не перші
цим молоді археологи

Костянтин Гупало Гліб
Івакін та Михайло Сагай-
дак досліджували терито- -

рію садиби відомого в XIX
столітті київського купця
Валабухи Розкопки вика-
зали великий відрізок дав-
ньої вулиці вимощеної ко-

лотими колодами Археоло-
ги знайшли також дві де-
рев'яні труби які служили
мережею водопостачання
Під час розкопок Костян-

тин Гупало та Гліб Івахів
часто натрапляли на решт-
ки дерев'яних що
свідчить що перший київ-
ський водопровід був ДО

КИ ь ролгалуженим мав
кілька магістралей Цю во-

допровідну мережу створю-
вали грубн довжиною 4-- 5

метрів з дубових або сосно- -

І

ки якої архео-
логи випало що її не

віднайдено але згідно з
плином має бути включено в

музей - заповідник Древній
Київ"
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Делеґаціл
Української

ССР на ФИ
Київ — „Радянська Укра-

їна" з 22-г- о вересня цр ін-

формує що „для участі в ро-

боті XXXI сесії Генеральної
Асамблеї 00Н прибула ра- -

дянська делегація на чолі з
членом Політбюро ЦК КП-С- С

міністром закордонних
справ СССР А Громнко" У

склад делегації Української
ССР входять міністер закор-
донних справ УССР Г Г Ше

вель який є головою делега-
ції ВН Мартиненко АВ
Меркулов МТ Решетняк І

С Хоменко ВГ Батюк Ю
М Мацейко РМ Лубків-ськн- й

Онишенко і ГИ
Удовенко

українських

політичних в'язнів

Гетьсінкі (УІС "Смоло
скип ) — Л і країни одер-
жано частинний список нап-оіть- ш

хворих українських
політичних в'язнів ЯКІ

ПЄ-ребуваю- ть

п совсіських тюр-

мах і концтаборах і які ію-ірсОио- ть

негайного ліку-
вання

Ршночасно цим спік
ком передано побажання
щоб різні українські п між
народні V станови на Захо

домагалися псіапно ме-!асиг- г1 1е(Ш0П) т£
дичію --пмрт[ЗРН(т1!а
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4 св:)СМУ засіданні 31-г- о

ня 1976 покликати до
як окрему установу

— при Центрі
симшомп тгоерку- -

на легенях яз- - ки екзилі Дослід чий Центр
ва
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алика Кир Гнідо

місті
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Лом Всч

рііілч

болі серця

болі

(ЗСА)

Центр

псргонія носові кровотечі ньзму будуть
болі серця астма Державний Архів УНРеспуб

ліки відділ і комі- -
Данило Ш мук — не- - сії

зральпа невра- - дами діллнок з доби
: неп на Української Ре
тівпі нон частннніпі пара- - В0ЛЮІ"і української дер- -

ііж руки жавности формі Україн
Республіки

10 Во іодпмир Дяк — це- - буде
пперіонія

"„ для
Н1СІМІ Пі Питої

з коренії І - про нодрооищ

„пиро" і „го-Гп- "
~ ип 1-1-

-РЦЯ Центру буде
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Яків
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Більбао' Еспанія Ко-

респондент „Ню Иорк Тайм-су- "

Генрі

тисяч басків
вийшли 27-г- о

вересня на вулиці
запротестувати проти даль'
ших арештів баскських на

ва- -

і
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свободи
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свободу

Беленком совєтськими
Віктор ставниками

якии три втік дою Беленка заявляють
речники депар- -

„иих ііріїземлиисл таменту рівно- -

зу- - часно що міжнаоодле поаво
29-г- о договори підписані між

со-- 1 СА СССР говорять ні-встсь-
кої

примі-- 1 утікач
щеннях Державного депар
таменту ЗСА але категорич

від повороту
до СССР Від часу при
буття до ЗСА де він одер-

жав право ази-л- ю

Беленко був кілька

лраців- -
вих колод На долю церкви никами

роз-Успен-
ія

Пирогощі решт- - відки яким він передав
жливі інсрормацн головно

про військові на
Сибірі Виглядає що совєт-сь- кі

чинники поважно
Беленком

ПОВІДОМЛЕННЯ В ПЕРЕДПЛАТИ
Цим чи- -

вн-тач- ів Слова" шо огляду на великий

давання Радою „Міжнарод- - зріст коштів видавання дирекція
ного Спілки II" на своєму

Журналу"

Сесії

винесла постанову шо 1-- го

цього року річна за Слов о"

Канаді $1200
Поза 51400

дою-
- "Виьного Слова"

Іііажснні Патріярх Носиф вітається "Нимич г ти"іпт
("іеманом Ро'очою висловив свою радість пршзі Паїріярха Йосифа'

шраиа ПреоснВл Вореиький икри і

II"' НІІЧКІІІІЯ І Ч ІІ0І
НШІІІІНПРКПіЯТПІ
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и а

ям о іонррніїш гіа
жени а і і яр

Ш00( І іпп
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пблпссмо крил

жовтня 1976ІЧі

Створено Дослідчии ІДентр
вкраїнської атональної

Мюнхен ГУ1Б) Вико-

навчий УНРади в

гіа-і'Рмуш- нш президентом
ь у пгеспуолікн

дптп і ь :)

м
її

екзилі М

постановив на

Олсксаплср Сергісико серп-- —

туберкульоза Р0КУ
життя

Миханло Макаренко Державному Ук-пері- пі

--Народної Республі-льоі- н

в

жолудка Української Національної Ре

мержииности

беркульоза
VНРГ

лядельфії

Сустсиськпй — прийнята спра

Лсртопія

с
УНРеспубліки у Філя- -

дельфи
міститиметься

гі- - придбаного і-ч- ірн

урухомлені

музейний

що займатимуться
аміогрофія різних

я розширення Національної
га

праної у
ської Народної

Центр госпо-тсбраїь- ма

будинку придбаного
УНРеспубліки

II п_- -складається "і
— часті сво- -

""-оііі- і

Вже

опки

Баски продовжують страйк

Джінджер інфор-

мує що сотні

в понеділок
ц р щоб

для басків В кіль-
кох місцях

з яка

ють що мабуть ні оп- -
ноі групи серед басків яка

I

НЄ Л о„™г ' " аиліЛИИЇ1 --з І -" ' оасків за

Беленко підмовився повороту
Вашшгтон —

і пі)еп
І Веленко за зго- -

на —
Захід на військовому літаку Державного

- і на відмічуючи
летовищі

середу ве- -
3-рес-

ня

з представниками
і не

в ЧОго що мусить зу- -

но
його

ра-

зів переслухуваний
американської

-

летовища

СПРАВІ

повідомляється шановних передплатників
"Вільного з

постійний часопису
дайджесту плянуван-давнмч01- - В останньому засіданні

президента

ічСОМй

починаючи з днем листопада
"Вільне

В

Канадою

В

в

Адміністрація

л орлактооом

ч

(иітиіні

н р Посиф]

іи

раїнської

стур-
бовані

„„-- „

Постанова

Дослідчии
в приміщенні

'будинку

Дослідчии

Дослідчого

розкопують

демонстранти
зударились поліцією
намагалася арештувати не-

спокійних демонстрантів
Кореспонденти інформу

немає

_ ПІДДЄПЖЄ'вя
--та

від
Совсгський

ляйтенант відбулася

японському
стрінувся в

амабасади

відмовився

політичного

переданими

стрічатись з представниками
його колишнього уряду

У вівторок 28-г- о вересня
як це вже інформовано ви-

ступали па зорганізованій
урядом пресовій конферен-
ції в Москві дружина Вікто-

ра Беленка Людмила і його

мама закликаючи його до
повороту без страху за пока-

рання бо мовляв високі со-вєтс- ькі

чинники запевнили
їх що совстська влада „про-

стить йому усі провини" по- -

І мимо того що він згюбнв
інформаціями Зустріч ніж

і помилку"

'Ви- -

ДЦ

гемі

ДЦ

ВИСТАВКА ЗАХАЛЯВНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ В УЩВЕР- -
СИТБЦЬКГП БІБЛІОТЕЦІ

ТОРОНТА

Звертаємо увагу
иіт-гті-- д игк

ший

кгаї

і

5

„„„

У

тижні тому

наших

у' теттгнпї Л'ТРТІАТУТЖ В бІблІО

ЄІЬІЛ університету при

різні аспекти американської Рівночасно повідомлнєтмя що до цр танка назвою

П жовтня листопада

і

Лісбона Паргугалія —

Уряди Португалії і Анголі

погодилися нав'язати дип-

ломатичні зносини на

рівні Пере-

говори між обома урядами
тривали довший час бо Ан-

голи зірвала була диплома-
тичні зносини з Лісбоною у
зв'язку із здогадною воро-
жою активністю Португалії
у відношенні до прокомуніс- -

іер
го часу подане спеціяльне
повідомлення

Португалія Анізолів

ам-басадорськ- ому

Акавноствв

Поголоски про уетупленил
Жосиґіна далі поширюються
Москва — Кореспондент

газети „Ню Иорк Тайме"
Крістофер С Врен інформує
з Москви що поголоски про
уступлення совстського
прем'єр - міністра Алексся
Коситіна далі настирливо
поширюються в Совстсько-м- у

Союзі і навіть ходять
чутки що заміна наступить
вже незадовго в часі сесії
Верховної Ради СССР яка
розпочнеться 27-г- о жовтня
Ц р У зв'язку з хворобою
Косигіна який після серце-
вої атаки нібито приходить
до' здоров'я лікарі не доз
воляють йому виконувати
тяжкої і повногодинної пра-
ці і він згідно з передбачу-
ваннями західніх диплома-
тів відійде на пенсію або
замінить Ніколая Подгор-ног- о

на становищі голови
Президії Верховнсї Ради
Подґорний вже раніше ба-

жав відійти у' стан спочинку
з огляду на вік Очевидно

що ці інформації хоч вони
походять з достовірних дже-

рел не підтверджені совєт-

ськими офіційними чинни
ками бо Кремль держить в І лорус

„Диси- -
Пгтір'гт'аил'ватії пг я Ґгпг~пг-

-

лтлгїі

Лев

тичного уряду в Люанді В

четвер 30-г- о вересня ц р
міністри закордонних справ
обндвох країн проголосили
спільний комунікат і цей
акт на Заході
як намагання Анголі вийти
з-п- ід зверхностн і домінаціі
Совстського Союзу та Куби
які були головними поста- -

чльиики::ц зорої і війська
в часі громадянської війни в
Анголі У зв'язку з цим мі

ністер закордонних сппав
І Португалії Хозе Медейрос
Феррейра заявив що метою
його зустрічі з
Анголі с довести до нор-

мальних дипломатичнії-- '
зв'язків

строгій таємниці інформа-
ції про приватне життя пар-
тійних лідерів і ніколи не
порушує їхньої активности
поза офіційною функцією
Щось однак мусить бути
правдою — каже Врен —
бо Косигіна в противагу до
Брежнєва який недавно

до Москви із сво-
єї літньої дачі у добрій
формі згадується ввесь час
серед совстських високих
урядовців і на вулиці серед
звичайних громадян

У зв'язку із цими спеку-
ляціями прізвище Ніколая
А Тихонова знову кілька-кратн- о

згадувалось як од
ного з можливих кандида-
тів пост прем'єра побіч

прізвища Кирила Т Мазу-ров- а

62-літньо-
го заступни-

ка прем'єра Врен пригадує
що мовляв обидва канди-
дати на прем'єра не є з уро-
дження росіянами бо про
Тихонова говорять що він

українець уродженець Дні-продзєржинсь- ка

(місцевість

де народився Брежнєв) а
Мазуров з походження бі- -

90ШІіі
-

Ш''іу

V часі Світової о Евхаристійною Кошр с який від-

бувся у Філадельфії в ДНЯХ 1 -8-
-Ю ц рпнЯ ]'7б р

сказав о Лев Чайка біля мотиюв в намір ниі нлін-- ч По-уісн- оі

Церкви та України К"і Нір-- л я ввлл лв зл

боЦ-ЯЧ"І-
- НЛВ'Я'ПВЛ ТИ ІН ПІМНІШ 1 "ВІ1И іі'жи її ВИПНІМ

проводом Латинської Церкви представляючи пекучі
справи Української Поміснн Церкви іл ь раїнської о на-

роду В шй тлі я мав змогу зустрпи таких Влалик
Ар-хиєписк- опа

Кенсас Спи Штріке Дрхиеп Празілп
Коста Єпископа з Австралії Мешна Єпископа Мексика
Пасадас Єпископа Лея з Бостон Єпископа ¥ Ганьон
з Риму Директора французьких радіопередач з Ватика-н- у

як рівнол тисячі духовенства мирян іч цілого сві-

ту"
Перебуваючи в Бостоні ЗЛА о Лін Чайка на за-

прошення Міської Ради І 7- -і о серпня 1476 р віл крив мо
литвою осінню їхню Сесію та поінформував присутніх
ПРО УКПЯ НСЬКІ МІЛІ'ЧІ ГППЯРН — Іііпчп пп тпг'іпшшпгтяпіг' таха- -' ' ' і і

-

І

І

_

-

- -_ЛЬ'ПІЧПІ'Г ПШІ-иі- і ІПІ'Щ ч П-ГлV-
-—

' І ~V „і'оіші'ч іі'"т-п- ч ш(_ ргпі _іО 1 11 І )МИіл1 І V ІХІГ'ІЧ са- -

пЛ м"гу дня ВІН мав авдієншю в кардинала Бостону П Е
Робартса Торонт- - 'тещ їм „Ппаа П„Л11 „ „ „ V—

люючн критичні погляди Поодиноке число центів Джсчодж Сгріт д'„'Гп' с0г„и„ммн- -

1--
го листопада

(договору

передплата

перинній

розцінюють

міністром

по-

вернувся

'0"'° і"1 '' - о іі-лсіп-
члі прсі ті іі'л іліси ґуп

___ 1 __„ _„ і г_" " г--~ '" 'на —
--

ЗО 130 Ст Вис- - '

В

на рік

ІЮ

оа 'д-гіч- м О тої ІИ І V'тт
ттіо гта- - тгпягтт

їм

іа

Ґратулюємо Отче Критошанине корисну працю7""':" " щ "" "=-м- ?л —для добра Української Помісної Церкви
плалЛш іи іха-іщан- --

знімш-- Кардннал Бостон Малейпас та о кпило- -
Ю

шанин Чайка

овтень Листопад Грудень лмісшипгесовоікАтіАюіВЇЛЬНОГО СЛ0ВАгі

на

за'

іи д™ На
до

Чипйп уіероінскеі кннжхц

гвагм бо часте читання

до жо просвіти о ироеаіп
— ц сиЛа



і ппм і пьагш Й
і и н л л мала л а л і о [7 1 #я

ІГ _ І У
„- - ї

і%ЯШВДДАМГ№ ЇЇШЛШ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СССР

Москва — Агентство Ю-- Ш

інформує що в суботу
25-г- о вересня цр советський

уряд офіційно проголосив
про початок нарад Верхов-

ної Ради СССР сесія якої
розпічнеться 27-г- о жовтня і

триватиме приблизно два
тижні західні дипломати на пості най- - Лншоовими беоегами
Москві перед-- 1 правдоподібна видно обшир Дніпра
оачасться пересунення на
найвищому щаблі а може
навіть заміна прем'єра Алек-сандр- а

Косигіна іншою осо-

бою Сесію Верховної Ради
попередять наради Політбю-

ро на яких буде прийнятий
плян нової п ятирічки і бу

І

—

1

„Правди"

і
з

і

і

—

1

—

і сятиліття разом житлови- - вигляду дальшого ї ВЮОН ОЬ'КОАЗ
в Політбюро і безробіття (ог - в-28-

04"""Т" І транспорту на та -
І О V МИЛО І І ' і" " " Г ' швидкісних жанина припадало -„„ „щ ' найменований ' " 'райони квадратних 5 -
оборони _ Роботу '

г мяптияпя Гпрчия
'

і ! псЕосчип 00 ТіСКЕТЗ

ІГребм Шорного моря
— агнтство об-РАТ-

АУ

(

гоиби мивають Чорного мо

інформує

південні степи України

й бачили як вирос-

тають „стають
виробником лісових деліка-

тесів" Старанням праців-
ників на протязі
20 років появилися
бори і в повоєнні роки

можна було нарахувати
лише близько сорок сосон

ці дерева тепер вироста-

ють на обширі 8 тисяч гек-

тарів Зокрема на Кунбурн- -

Продовжується слідство
здогадних нацистських

коляборантів
Вашінгтон — Іміграційна

і Натуралізаційна Служба

що незабаром

розпочне депортаційну про-

цедуру проти 7 осіб яким за-

кинено причетність до
невинних людей

час нацистської окупації

країн Східньої Европи як

рівнож їх в ін-

ших воєннісх злочинах в ко-лябор- ації

Речник цієї Служ-

би Ленард Чепман сказав

проти 7-о- х осіб вже
зібрано свідчення
теперішніх громадян

Сапаба

КететЬег

р

зміни поштових Проте

звалити та взяти ло всі

гакти треба погодитися шо

тари оплат все ше

кована
З одного ця тарифа не

підвишТ5ана на протязі понад 4

З другого тепер ш н ставки в

держав

канадських поштових оплат

користується

в Канаді матиме до із
багатьма

Листи і поштові картки до одної

унш і з адресою достави в

Канаді з 8 до центів
2 вересня 19 р та до 12

центів 1 1977 р

з

Київ — Нове виршіуван- -

ня коїлюзиції
Кисва забуду- -

вання заплавин Дніпра ме-шканевн- ми

масивами

викинення з од- - довжина переви-ніє- і

особи щить двадцять

трьох інших Косшін якого розповів 0 В

ніхто не бачив часу з 9-г- о вересня
він в часі купання дістав головний архітектор кисва

легку серцеву атаку правдо- - це означає що

подібно ще й далі знаходить- - практично майже кожної

ся в шпиталі яка височітиме

в зміна ппем'стія нал
заявляють що більш Пйотр буде

ні-

коли

лісу

роки

Іванов

Демічев міністер культури віддаль від по- -

попав якогось часу у не- - мешкань до

ласку і тому холоди його пляжів взага-ненн- я

його з май- - лі мешканці цих нових ра-

же певне Ніколал А Тіхо- - йочів Кисва матимуть спе-нов- а

який є близьким ціяльний центр

"УНЕІХЯЙЙ

Києві кожної квартири
видно обшир Дніпра

архітектурної

Політбюро

пересунення кілометрів

кореспондент

Скоротиться
живодайної

Брежнєва
Політбюро

культурний

ЯКа

?0

кубо- -

що

тисяч
ятелем якщо сквери Київ

місце наступногон' '"' оодаи підвищать ранзі зеленого пб2
пересунення цк Компар- - До секретарія- - розбудувати міста-красен- я ту тому що

пшевпи сТКу метро кожного заводів Ьабтгк
іМЛІЛМ Г"ГОРП- -Ч понад НАМИТОИ НАМИТОМ

°УВ зелених епьегбачасться змін тра смерти
рі-чягн-

у попу ииии"
одно

біля

Київ Пресове ському який

нісші По води

що хоча

гриби вони

тут

коли
тут

повідомила

під

що тих
від 30-о- х

Ізраї- -

Розі

бла

від

від

В

передбачає

від

або

від

будовуючи

півострові

іісто транс- -
І -- - - чг

Електрнчішвв ЗГкраїнЕн
Карпати Угорщину

МґіРКПЯ ЛЛііЛоТио

ря займає
с досі жнтницею

ловиною тисячі гектарів ПОСтачатиме тепер
сосновий ліс Цим самим

електрцчну через
наступає приємне потужну лінію _ Вінниця- курортники тільки Львів Алертирша
відпочивають любуючись Угорщину _ подас москов

моря але виходять газета Известия 3
на прогулянки грнбн

вереснЯі Цей
Обраховують що тепері- - тичний (МІСТ

п'ятирічці мас довжи _
лісами збіль-л- с

}

шиться на 7-- 8 тисяч гекта-„ппив„ип- іл
' '„„„_„

а ще кіловольт_ :

цій буде тисяч

гектарів соснового лісу

протії

обвинувачено

оплат

луже

буде

струм

18го

Альбергирші
біля Будапешту)

на 400

мас

мас стати
експлуатацію

1978 року Вона

Угорщину
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Т0Р Филаделфйської Архи- -

епархп до Блаженнішого
ЯК ПрОДаЛИ АЛЯСКУ

шія прийнято
ПатРІЯРха ~ осифа з

3 в"могою за піднесення благословення площі П1Д
Відкриття Аляски при-- державної пенсії по ста- - будову ддя вірниХ)

йнято пов'язувати з по- - рості до $200 на що юліянсь- -

капіта- - уряд роби- - ким стилем а яким Митрс- -

на Чіфікова 1741 році ти підвншку поличий Ординаріят був
Освоєння півострова ро-- по $20 до- - призначив окрему церкву і

сіянамн йшло на протязі сягне $200 на місяць Те- - священика
кінця XVIII середини пенсія становить Другий лист голови По- -

513999 на літичної Ради УККА проф

невдалої для Росії

Кримської царсь-

кого уряду
для

ліктів Спол

ченнми

18бу

було аУ

суму
перебільшує

ЦО?1
мабуть найзбиткбЙ

та всю

Запоріжжі

РАК

ОЛЬКИМДР — драматичніш
соїіст Львівського державного

театр опери батетч Я Франка

СТЕФ ЮК
сопрано-колорапр- а

солістка державного театр

опери балеті Г

ЮРШ ДЕМЧ К басбаріпон соліст

івської державної філармонії

ПТОРЖІШСЬК концерт-

мейстер доцент

акомпанк фортепіано

ВОУАІ

ьто

ріопе

1'09

- 383—

УАМСОиУЕВ — аиЕЕИ ЕИ2АВЕТН РАVНОЗЕ
21$1 —

— Р

$50 ТІСКЕТ5 ОN 5АІЕ

СО ОР ВООК5ТОРЕ

Л'ЕЗТ РЕМОЕН 5ТЙЕЕТ

?677 ЕА5Т

рЬопе — 661-355- 1

оавке нда
—

сьив

рЬопе —

СІЕАВУ

ОМ

ЗІГИРЗОИ МАЦ

—

— 944-058- 4

— Р

ТІСКЕТЗ 5АІЕ

УІНЕ МАВІЕ

САТНЕВШЕ

ВОАй

&

СЕМТВЕ 1--

АУАІ-

рЬопе

1226 МПііе

(416)

ЛИСТИ СПРАВІ

'ШХ&і--кшшш- т

Канцелярії

ходом Закликається

поки

пер
XIX століть

МХРІЯ

Івана Вовчука в справі неу-мотнвовано-
го

відкликання

його як представника в УК-

КА від ООЧСУ

У листі Владики Кир Ва-

силя Лостина сказано що

благословлення площі Пат-ріярхо- м

йосифом "є проти

висловлюваних Вашим Бла-

женством закликів про єд-

ність " Лист кінчається

прйханням щоб Патріярх

йосиф причинився до об'-

єднання і єдности в Фила-делфінські- й

Архи€пархії

Лист проф 1 Вовчука кін-

чається повідомленням що

він вносить скаргу до Гро-

мадського Суду УККА у

якій оскаржує безпідставне

і асуспільне "бажання" від-

кликання його з Політ-

ичної Ради УККА щоб не-допусти- ти

до участи в

XII Конгресі українців в

Америці

► В Парижі помер на 83-ом- у

році життя кол юго- -

сла'вянський князь Павло

якого викинено з Югосла-

вії за співпрацю з нашетич

ною Німеччиною його дер
жали до кіішя війни в ан-

глійському домашньому а-е- шті

в Кенії Після війни]
Івін жив у Парижі

Маьяо шану зфрраю&ТВас
'

Щилтсями
' на

ХУДОЖНЮ ВИСТАВКУ ОБРАЗІВ

яку влаштовує артист-маля- р

МИХАЙЛО РАК

Виставка відбудеться в галі

Української Православні}! Грохади

вул 401 Бетирст Торонто Оюпаріо

є суботу 16 і б неіпхю 17 жовта 1976 р

Зал буде еіохрииа від 11--оі рано до 8-- ої вечора

З пошаною до Вас

тН РАК



іаалежний
украівський часопис

(давніше "Український Робіт-

ник") заснований 1934 року
Видає кожної суботи

Ваилвнича Спідка "Вилає Сло-

во" Торонті

Д-- р Степан Росоха
видавець і головний редахтор

(з 1960 року)

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА:
$1000

тпгшіпіяп 7екІу
(іоппегіу "Цкгаіпіид ТоИвг")
Гошмїві 1934 РиМіаЬе1 еуегу

Ьу ВТМ
Ргеза РиЬІкзиюва ЬС4

Бг ВкерЬ&п КлвосЬп
РиЬІІапег апа" ЕШіог-Іл-СЬі- еі'

(я1пс 19в0)

УЕАЯІУиВЗСЯІРТЮМ:

$1000

"Уііпе Зіоуо"
-- 196 ВаіЬиг 5 Тоголіо Сапала М5Т 2Р8

ТеІ: Зба-728- 2

и л
Редакція за оголошення їм відповідає!

УНДІМ У ТОРОНТІ НЕ Є НА ПРОДАЖ

Від якогось часу поширювались вістки им прода-
ється Український Народним Дім при І('1 Дипичкат у

Торонті І дійсно у справі продажу ніді'утись 26-г- о ве-

ресня 1976 р Надзвичайні Зліатіні Зі'орп Звітуючи про
справи продажу У11Дом і о-ин-

а її Інлн Палка іазначив

що останні Загальні 3 "ри Товариства іоручилп Управі

розглянути ии справу легати щнк майна УІІДому і

що Управа більшістю ютосів ршилл дім продати і в тій

справі скликані Надзвичайні Зоори Експерти оцінили

дім на 250 до 275 тисяч а Упраіа иажас ліс і л ги 300 ти-

сяч Статут ювариства парліраф 54 посіли вляв:
"На випадок розв'язання Товариства все його майно

переходить в цілості на повну власність Української
Вільної Академії Наук у Віншпеї у або іникм гюдн'ноі

української наукової освшин чи к-- ж харитл півної уста-
нови в Канаді" (X мит Заі альт Зоорп з дня 15-г- о люто-

го 1976 р цей параграф змінили і ній тіпер постановляє

так:
"На випадок розв'язання Товарне і ва майно його пе-

реходить на властен слідуючих Українських Установ у
Канаді: а) Українська Наукова Академія Наук у Вінніпе-

гу Канада ЗО (тридцять) відсотків заіаліної вартості!
майна б) Фундація ім Шевченка у Вінніпег Канада
ЗО (тридцять) відсотків зліальної вар пч-п- і майна в)
Український Інститут св Володимира в Торонгі Кана-

да 40 (сорок) відсотків загальної вартостії манна"
Зі звіту голови виходило що стан такий що УНДім

існувати далі не може Не можна робиш праці бо нема

кому Фінансова господарка упадає бо і прихід за рен-туван- ня

залі упав майже на половину Він просить щоб

у дискусії один одному не перебивав що на жаль деякі

дискутанти не дотримувались цього
З присутніх ЗІ членів більшість забирала слово в

дискусії Прихильники продажу підтверджували справу
продажу мотивуючи тим що мовляв ми відходимо і не-

має кому перебрати по нас і провадити праці в УНДомі
який вже свою ролю відправ у житті української спіль-

ноти А Товариство "Український Народний Дім у Торон-
ті" вирентує собі домівку і буде далі існувати

Противники продажу були протилежної думки
і підкреслювали що продаж дому принесе кінець Това-

риства кінець славному Українському Дому в Торонті
' що був першою установою культурної і національної ді-

яльності! українців східної Канади в якому починали
своє життя цілий ряд українських національних органі-

зацій включно з Українською Православною Церквою
Продаж дому був би непошаною пам'яті померлих піо-

нерів які його розбудовували для того щоб він і по їх

смерті був огнищем і центром культурним га національ-

ного життя всіх українців Членкині Жіночого Т-- ва ім

Ольги Пчітки просили не спішити з продажем щоб від-

так не жаліти як то сталося з передчасним продажем
двох хат УНДому Висловили віру що ще з молодих
українців впишуться в члени і будуть продовжувати пра-

цю УНДому Інші підкреслювали щоб УНДім перетво-

рити в Культурний Центр: в Музей і Архів на які є

об'єктивні дані і саме тепер Уряди — провінційний і фе-

деральний — дають на те субсидії в рамках багатокуль-турност- и

Канади
Заки прийшло до голосування над двома внесками

присутні висловлювались за і проти Внесок щоб прода-
ти отримав 8 голосів Другий внесок щоб не продавати
але відновити діяльність в У НДомі дістав 14 голосів а

9 стрималось хоч деякі з них попередньо висловлюва-

лись проти продажу
Наша думка в цій справі така: Більшість нашої гро-

мади в Торонті не належить до існуючих тут угрупо-
вань чи певно опреділеннх себе організацій Чому части-

на цієї більшості! не включиться до активної праці в

УНДомі який дає всі можливості провали ги тут культурно-

-національну працю корисну для всіх українців?
Якщо так станеться то автоматично випаде справа про-

дажу УНДому Ми знаємо що двері УНДолн відчинені

для кожного щирого українця який бажає пшро працю-
вати для добра української справи і нашої спільноти
Тож "н_мо до праці брати'"

Арґеіггніщі подіївллдоть
любов і пошану в українській

роднігі
Буенос Айрес Аргентина

(М Ф) — У місцевому жур-

налі „Кляріні" була надру-
кована в серпні цікава стат-

тя про любов та пошану в

українській родині в провін-

ції Міссіонес Стаття подає

що родина — Михайло Го-

ловатий і його дружина Ка-

терина Сенюк діти україн-

ських піонерів в Міссіонес

дочекалися справляти 50-річ- чя

свого вінчання в крузі
ні більше ні менше а 15 сво-

їх синів і дочок 27 внуків і

трьох правнуків Михайло і

Катерина жали і залишили-

ся ввесь час у цій самій ма-

лій місцевості в Пікада Хе-нера-ль

Льопез (Місіонес)

Зате їх 15 дітей в більшості

розбршгася далеко від рід-

ного гнізда
Тепер заходом сина Ми-

хайла і Катерини Антона

Головатого який вже 20 ро-

ків живе у Сан Франсіско

(ЗСА) і є євангелицькнм

пастором га директором ра-діовнснл-

ьні

„Голос Прияз-

ні" авднпД яку кожна по-

чути в різних країнах а го-

ловно в Латинській Амери-

ці та Аого сесгря Софії Ра--

ІшіервпсЬщІ

ааіигхіау Ья ТогопЙ

Тотсгато'

та

хилі Головатої яка с шефом
залі інтенсивної терапії в ні-

мецькім шпиталі в Буенос
Айресі вдалося нав'язати

контакт із рештою братів та

скликати їх всіх до Арген-

тини щоб разом спільно

вшанувати золоте весілля
батьків Полагоджено ряд
формальностей подолано в

деяких випадках тисячі кі-

лометрів і разом зійшлася

українська родина яка ви-

росла на червоному місіон-сьном- у

грунті всі 15 дітей

Михайла і Катерини: Антін

(ЗСА) Софія Рахнль (Буе-

нос Анрес) Іван Михайло
(Посадас Місіонес) Іван

пастор Петро Павло (Р Са-єн- с

Пенья Чахо) Марія Те-ре-са

(Австралія) Анна Вік-

торія (Консепсіон де ля Сер-р- а

Місіонес) Миханлнна

Андрея (ЗСА) Анастазія
Іванна (Ля Плята) Василь
Степан (ЗСА) Ольга Єлн-саве- та

(ЗОА) Амвлія Кате-

рина (Ля Плята) Данило
Омелян (Обера Місіонес)

Олександер Мануель (Авс-

тралія) Михайло Олекса

(Ельдорадо Місіонес) і Са-мійл-о

Енрнк Дїорто Ріко)

УКРАШЦІ ЕНТУЗІЯСТИЧНО ВІТАЮТЬ

ПАТРІЯРХА ЙОСИФА
Джерзі Ситі Н Дж (з с)

Від п'ятниці 24-г- о до неділі
26-г- о вересня 1976 велика
українська громада світової

метрополії Ню Иорку — Ню

Джерзі була вейціло під зна-

ком відвідин і привітань Па-

тріарха Иосифа головним
мостом виступів якого була
єдність в Церкві і в народі
по с головною передумовою
успіху в наших змаганнях

ВІДВІДИНИ В УНС

і „СВОБОДІ"

Джерзі Ситі Н Дж (з с)
— „Пам'ятайте що ви є осе-

редком українського народу
на американській землі пря-

муйте й далі до висот до ще
більшого росту але й не за-

бувайте що все мас йти на

користь нашого народу і

Церкви цього народу який

живе найвищою ідеєю ідесю
волі України" — закликав
Блаженніший Пагріярх По-си-ф

під час своїх перших
історичних відвідин у примі-

щеннях Головної Канцеля-

рії УНСоюзу та в-- ва
„Свобо-

да" в п'ятницю 24-г- о верес-

ня

Патріярха Иосифа який

прибув в полудневих годи-

нах в товаристві о д-р- а Іва-

на Дацка
д-р- а Роми і

д-р- а

Мирослава Навроцьких го-

лови Т-в- а за Патріярхаль-ни-й

Устрій Помісної Укра-

їнської Католицької Церкви
і Еви Піддубчишнн члена
Управи Т-в- а привітав в при
крашеному американським і

українським прапорами ве-

стибюлі „Української Будів-

лі" головний предсідник УН

Союзу Йосип Лисогір а ві-

тали його традиційно хлібом
і сіллю п-- нн Христя Гриц-ковя- н

Мирослава Левенець
і Рома Сохан молоді праців-
ниці УНСоюзу і „Свободи"

в приявності всіх працівни-

ків Від міста Джерзі Ситі і

його мейора д-- ра
Пола

Джордана яки був відсут-ни- й

в цей день вітав Патрі-ярх- а

Иосифа Вілліям Маккі

заступник мейора і директор
міського управління людсь-

ких ресурсів вручаючи Пер-воієрархо- ві

ПУКЦеркви сим-

волічний — як він сказав —

„ключ до нашого міста і на-

ших сердець" В групі осіб

які зустрічали Патріярха

Иосифа у вестибюлі будівлі

яка стала фінансовим цент-

ром цього міста були ще:
Герман Суенгольц прези-

дент сусіднього Першого

Джерзі Банку Роберт Сван-со- н

президент Комершіял

Траст Компанії і Моіс Баріл

вщепрезидеяя' фірми Віден

ВІДВІДИНИ УККА-СУ- А

Ню Иорк НИ (Ігор Для-бог- а)

- Приблизно 110 осіб

представників українськ и х
організацій та гостей приві-

тали Блаженнішого Патрі-- '
ярха Иосифа Первоієрарха
Української Помісної Като-

лицької Церкви короткою
церемонією під час відвідин

у новому будинку УККА-Со-юз- у

Українок в п'ятницю 24

вересня куди Блаженніший

подався безпосередньо після

відвідин в УНСоюзі в Джер-

зі Ситі
Патріярх Ио-си- ф

приїхав до Ню Иорку з
його особистим секретарем о

Іваном Дацком та в товари-
стві д-- ра Мирослав і пані д-- р

Романи Навроцьких та го-

ловного предсідннка УНС і

екзекутивного віцепрезиден-т- а

УККА Йосипа Лисогора
і його дружини паю Марії

СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ
В НЮ НОРКУ

Не зважаючи на те що мі-

сцевий Відділ Т-в- а за патрі-ярхп- т

Помісної Української
Католицької Церкви та йо-

го Управа організатори Свя-

точного Бенкету на привітай

ня і в пвшану Блаженнішо-

го Патріярха Иосифа кали
на влаштування Бенкету за-

ледве один тиждень часу
цей бенкет був без сумніву

одною з найбільших і нав-достойніш- их

того роду укра- -

інськнх імпрез у пДй метро-

полії Точно 550 осіб з усіх

прошарків цій великої гро-

мади включно із рядом гос-

тей з віддалених місцевос-

тей посвятили свій час і

труд та заплатили по ЗО до-

ларів за вступ щоб своєю

присутністю та участю в бен-

кеті виявити свою пошану і

любов та прнвітатн Первоіе-рарха-ісповіднн- ка

та нестру-дженог- о

борця аа здійснення
ідеалів нації

Бенкет відбувся в суботу
25-г-о вересня в год 6-і-й ве-

чора в бенкетовій залі готе-

лю „Амерікава"

Садточняй бенкет закінче-

но співом заінтоновакеї Па-іріярх- ом

молитва „Достой-

но ЄСТЬ—
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Блаженніший
Патріярх Посиф

ТОРЖЕСТВА
В ПАОСЕИКУ

Кульмінацією відві д н н

Блаженнішого Пагріяр х а

Иосифа в метрополії Ню

Иорку - Ню Джерзі було ве-

личаве торжество в Пассей-к- у

Н Дж із неділю 26-г- о

вересня шс включало Ар-хиєрейсь- ку

Сзяту Літургію в

церкві св Млколая підне-

сення місцевого пароха о
Володимира Білинського до

сану миграга та зустріч з

громадою

МИ II кі
Чікаго (р 3) Бла

женніший Патріярх Посиф
прибув літаком до Чікаго зі
своїм секретарем о д-р- ом

Іваном Дапьпом } неділю
26-г- о вересня пЕечорі На
летовнщі зустріта ного з
привітальними транспарен-там- н

окликами Слава!" і

співом молитви за Патріяр-
ха приблизно однотисячна
громада на чолі з духовенс-
твом делеіаціями церков-
них і громадських установ
шкіл і організацій молоді
Перше слово привіту ви-

голосив Владика Ярослав
опісля дог гойного гостя ві-

тав д-- р Щербанкж від іме-

ні! Комітет Громадської
Дії за Патріархат ред Па-насю- к

від місцевого Відді-

лу УККА і чні парафіяль-
ної школи єн Микотая На-

прикінці Блаженніший Па-трія- х

подяї упар за таку
теплу зустрі і і висловив ра-

дість і мож'шпоетн завітати
до Чікаго
В поні-д- і тск 27-г- о верес-

ня в Прааннк Воздвиження
Чесного Хреста Блаженні-
ший Патріярх сердечно ві-

таний численно зіоранним
народом під час прецесійно-

го походу з приходського
дому до собору свв Володи-

мира и Ольги відправив у
заповненім її' вінця храмі
Архисрейську св Літургію

у співслуженні сімох свя-

щеників: о прпф І Нагасв-ськог- о

о І Отексюка о Л

Любинського о І Кметя о

д-р-а І Титявськогоо І Да-видовн- ча

і о М Бутринсь-ког- о

Майстром церемонії
був о д-- р

І Дацько При

вході до собору вітав Архи-пастнр- я

настоятель о крил
М Бутринеький член Па-

рафіяльної Ради д-- р О Фа-ріо- н

в оточенні голів

Братств і Сестрицтва та

представники молоді

Дияконував о І Кротець

ЧИ ПТЛЄР ДУМАВ

У зв'ялку з дискусією про

ролю армії Власова в ро-

сійській пресі пішла мова

про пляни Гітлєра щодо
майбутности столиці Мос-

кви Поклнкаючись на ко-

респонденцію з Франкфур-

ту опубліковану в "НРСло-ві- "

з 26 вересня 1958 року
постійний кореспондент цієї

газети М Коряков пише

що в нарадах з фельдмар-

шалом Фон Боком перед

наступом на Москву Гітлєр

мав сказати:

"Місто повинно бути ото-

чене так щоб ніодин русь-

кий вояк ніодин мешка-

нець чи це мужчина жінка

чи дитина не міг його по-

кинути Всякі спроби вихо-

ду здавити силою Зроблені
всі необхідні заходи щоб

Москва і всі її околиці були

затоплені водою при допо-

мозі величезних споруд
Там де сьогодні стоїть Мос-

ква має постати велике мо-

ре яке сховає назавжди від

цивілізованого світу столи-

цю російського народу"

Автор подає далі що в

плянах Гітлєра було пере-іменува- ти

Берлін на Герма-

нію розбудувавши столицю

наново з проспектами ши-

рокими на 100 метрів та з

трьома тріюмфальними ар-

ками Щодо долі інших дер-

жав то Італія і Японія и'али

співав мішаний хор „Про-

метем Патріярх виголосив
відповідну до свята пропо-
відь висловлюючи радість

--з розвитку парафії та прик-

рашення храму що він но-

го посвятив 8 років тому ще
в риштуванні
Після Богослуження Пат-

ріярх благословив вірних
що безперервними рядами
підходили до нього щоб по-

цілувати хест
У вівторок 28-г- о вересня

Патріярх прибув до будин-

ку місцевої філії УКУ в то-

варистві Владики Ярослава
і його канцлера о В Білін-ськог- о

На порозі установи
яку Його Блаженство зас-

нував і придбав для потреб
Чікагської громади приві-

тали його директор філії о

д-- р І Тнлятськнй вручаю-
чи Блаженнішому ключ
член професорського скла-

ду Роман Завадович хлібом
і сіллю та студенти — кві-

тами Опісля при участі
професорів студентів і гос-

тей відбулася конференція
під час якої декан УКУ
проф В Лев подав огляд
праці Філії УКУ на терені
обох Амернк а потім обго-

ворено пляни на майбутнє
Закінчили конференцію
словом Патріярх і ректор
УКУ про конечність розви-
вання українознавства на
університетському рівні

По короткій перерві в ав-дито- рії

собору свв Володи-

мира й Ольги заповненій
публікою відбулася інав-

гурація викладів філії у
формі наукової сесії для
відзначення 120-літ- тя наро-ди- н

Івана Франка з додат-

ком мистецької програми в

якій виступили вокальне
тріо „Незабудьки" і танцю-
вальна група Театральної
Студії Молоді

В рамках сесії виступили
з доповідями професори: о

д-- р І Тилявський — „Ево-
люція релігійних поглядів
І Франка" Роман Завадо-

вич — Провідні ідеї твор-

чосте Івана Франка" і Дми-

тро Штогрин — „Методика

літературознавчих дослі-

дів І Франка" Цінною до-

датковою точкою вечора
була доповідь о проф І
Нагаєвського про невідомі

факти у зв'язку зі старан-
ням за Патріярхат УКЦ Га-

рячими оваціями і вставан-

ням з місць публіка зустрі-

чала ті місця з доповіді в

яких було підкреслено не-

похитне прямування Бла-

женнішого Отця Иосифа до

завершення нашої Церкти
Патріярхатом

Після прийняття цей уро-
чистий вечір завершило
слово Патріярха який ще
раз з притиском заявив що
Патріярхат с конечністю
без якої не буде можливо
зберегти єдність УКЦеркви
і що найбільш надійними
її оборонцями в теперішній
час може бути мирянство
Він також позитивно оці-

нив діяльність Івана Фран-
ка що не зважаючи на рі-

зні ідеологічні напрями су-

часної йому доби дав вели-

ку услугу національному і

моральне - християнському
розвиткові духовости рідно-

го народу ("Гвобоаа")

ЗАТОПИТИ МОСКВУ?

бути слухняними помічника

ми Німеччини а Данія Нор-

вегія Голяндія і Швеція ма-

ли бути приєднані до Рай-х- у

Англія і Франція мали

бути під німецьким протек-

торатом а Португалія мала

бути приєднана до Еспанії

Щодо Росії і взагалі сло-

в'янських народів цитує ав-

тор знову статтю юриста А

Ґольденвайзера "Нове та-

тарське ярмо" де наведено
такі вислови Гітлєра:

""Нашою метою позбави-

ти народи Росії всяких дер-

жавних форм організації і

держати їх на низькому

культурному рівні Наша по-

літика повинна виходити з

такого заложення що існу-

вання "цих людей" оправ-

дане тільки одним а це ко-

ристю яку вони можуть

нам дати в економічному

відношенні"

У зв'язку з мовою про за-

топлення Москви дискутан-

ти висловили сумніви щодо
можливостей здійснення та-

кого пляну Вся дискусія ве-

лася під кутом чи можна

назвати війну іСССР з Ні-

меччиною " В і т ч и з няною

війною" і чи правильно по-

стуляв ген Власов помага-

ючи німцям в часі коли ви-

рішувалося бути чи не бути

російському народові

і

Микола

г _

ГА

Поява і'пьої збірки поезій Ми-

коли Галнчка: „На ехнляч гір Кар-

пат І ПІреНСЇВ" СІІОІМ ЗоННШШИ'І

виглядом робить ік'зніїчаино міме

іражіння Шс не відкриваючи

книжки : 409 сюрінками на добро-

му папері ирььйріас унаїу чепур-

на обкладинка роботи мис ги я І

Дсннсенка на якій зображено По-кро- н

Пречистої Богородиці у нп-ніж- жі

якої стоїть дінчаїко й хлоп-

чик в іуцутьськояу вбранні По-

руч Пречистої зліва краьнпл з

тремПіглрсм і церквою гуцуль-

ського підгіря енраиа на тлі Піре-

неїв базиліка з 'Іюрту Лан пшени-

ці з поіьоиими кніїами й і ропа ьи-ногра- ду

замикає ніжинії іупуіь-ськи- й

орішісні Обкладинка в ко-

льорах гоіубо-біло-чорнн- х а ті

збірнику старанно підібраний
ре-тросне-

кт

піший маїсріял широкого
діяп озону

Особливу упагу привертають
репродукції двох ікон уміщених

недалеко початку Не ікона Ісусл

Христа Вседержителя яка викопа-

на словами: Пог і любов" аж у 4

мовах різних християнських наро-

дів сгіту Ікону намзлюпап україн-

ський мистеїіь п Австралії Лсоигі

Деиисенко а копія піеї ікони зна-

ходиться н Люрлі

Ппугоіо особливістю не „Нііпарі

Укримії ! 'юрті зіпрсиїньні і-к- оні
Іінгорчини і лпіиікоч ви-

конана н іізлппкькочу спілі
у-країнсь-

ким

чіістпліч Михайлом

Дчнтренкоч ч черики якої фун-

датором був Ромлі 'Іениііькин

Трентону І] збірнику ілюстрації

книжкового формат' багато а пі-

на зложена аж у нятеро з пітнілім

ІІагріярча К'ир Посіїфа Сліпою у

'Іюрлі Хочеіься згадати про вм-

іщення відбитки з великої
марм-рон- ої

таблиці з нагоди 1000-лт- я

хршдеиця української княгині
Ольги нимпоичної сіараннм-м- н

України1 Ту тни у Фраїкі і

Таблиця гелер знаходиться і'іірр-д- і

Збірник „На си іа іір Карпа і
і

Піренеїв" охоплює 40 знімок шо є

переважно иітображенням жипч
Українців Франції рарік мирян
подій і

г закріп іенпям діяльності

наших братів по крові пп далеко

відірвані нід материка серед чужо-

го оточення зберічають і
иродоь-жуют- ь

к_льтурні надбання
і

Про задум створення нідпочин-ково- ї

оселі „Почаїв" біля Люрлу

була вже нерзг згадка в нашій

пресі Там закуплено дім зі садом
і парком а ііерконіїю побіч треба
те збудучлтн На придбання фон-

дів о Василь Нриима що і її
про-ектодавн-

еч

і опікуном потребує

грошей тому хто ч нас і скільки

може пожертвувати на ту піль не-

хай долучим її на тдрегу
НЕУ -- УА5УЬ ГКУША
со Мг апсі Мгї Рііук
19 Ьвіапо" Ауепие
Тогопіо Опіапо М82 2X6 САХАБА

Хіо хотів бн екприїтати буду-

чи і ІІ'ірТІ і примкнення і теле-

фоні ціпі ііостуіи мияе кгімунЬсу-ілнк- ч

ч шиб іижчнм ссідом Во-чпимнр- оч

Кебалом

М 'о]і-ніуту-г Кр'оніо Ноіеі

Осіса а РоиеуіТепе о1 Ьоої-сіе- 5

Іеі 940543

1'л схі м чір Карпа і і Пір-

енеї' митнії переьи4-Н'- і патріо-

тичні поези ям ИЧІїПеїЮ в шести

ролііах і кожний з ній присвяче-

ний якомусь цикл Розділ пер-

ший ""Бот і Укоаїна" і урн80

гдлмчко
А:

НОВА ЗБІРКА ПОЕЗІЙ

МИКОЛИ ЛИЧКА

вірша тіе ї самої налип:

П"г і Україна вся тьоя мета

Церква і
Родина зчіс і тишо

життя:

Чесно жити працювати

Україну визволяти
З рабського ярма ганебного бут-

тя" (стор 20)

В суто ретігіііііому-пітріопічно-м- у

аспекті розглядам автор у 47

поезіях наше відношення до Сот-

ворите тя до всіх кт іендарних свят

нашого літочислепна і національ-

них подій Розділ 2 Руська Прав-

да
" тематикою тісно понизана з

готонноні темою т розг іялається

Україна в лобі стани підйому бо-

лю й упадку Присвячений вели

ким гинач України світським і ду-- I

ховнич шо продовж довгих сто-- I

літь лихоліття і неволі берегли І-Існ-
іїх

серпях любов до України і

Погя Майже кожний вірш закінчу-

ється подібним патріотичним ба-

дьорим відкликом: „ІПоб Церква

і нарід з неволі воскрес" (стор

135) чи починається:

„Народе мій Собою стань!

Чоіо до неба піднеси

Жорстокій долі в очі пянь
Крокуй відважно до Мети"

(стор 160)

або одна зі стрічок на стороні 109:

„Розпалась родина —
Потоптана віра свята
Немі в світі миру
Бо Русь — Україну

Скувала в кайдани Москва"

Розділ 3 — „Лаврові пінні"

Вірші нього циклю присвячені по-дія- ч

життя людям і роковинам з

не меншою побоикі як не автор
робив у попередніх рочдітах Не-

зібрана віршована і така України

и мібигкл напни о національного

житія віруючої людини біизьк-і- і

до її Творця

Розділ 1 - „Па тегпочу піи-лні- "

Не в поетичній (Ьорчі до ія у

►рл міської емпраіпі у Франті з і'

гараздами й буднями переповнена

журбою за майбутні- - І Із закінчен-

ня того розділу така порада- -

Чкшо хочеш оженитись
Мати добру жінку

Родом рідним веселитись

Сватай Українку" (стор 217)

В дальших рочдітах присвячено
багато уваги рідній землі близь-

кій родині -- красі природи укра-

їнської землі та споминам юнаць-

ких переживах Книжка „На схи-

лах гір Карпат і Піренеїв" видана

в 1975 р в Тулюзі-Париж- і По-

вішені там поезії обіймають ши-

року тематику яку автор з лю-бов- ю

і пієтизмом оспівує затишз-юч- и

тривалий стіл у літератчрі

для еміграції теперішньої і для

майбутніх поколінь шо досліджу-

ватимуть закріплення українства
на поселеннях

У довшому післяслові о Богдан

Курилас ЧНІ подаючи ближчі да-

ні про автора слушно підкреслюй

що третій том поезій Миколи Га-лет- ка

можемо ухажатя україн- -

сьЮім ставнем у пошану тисячо-

ліття християнської України й до

тих святкувань Українці у вільно-

му ' світі повинні завчасу готува-

тись шоб иалежно ЇХ відсвяткува-

ти бо М Галичко вже не запо-

чаткував виданням збірки- - „На

ехглах гір Карпат і Піренеїв"

'ванна Зельська



Міжнародний фестиваль

гала _ МЦрНЬМИ --
РЩ

Преосвяшенніший Владика Кир Ізидор 1 мейор Брентфорду Чарль Бовен

павільйон „Українське Село" на міжнародному Фестивалі

Широковідома торонтонсь

ка „Каравана" що рік-річн- о

на початку літа стягає до
своїх етнічних павільйонів

грубі сотки тисяч відвідува-

чів приваблюючи їх своїми

мистецькими імпрезами на-

ціональними експонатами і

безмірним кулінарним багат-

ством — має щасливого „по

братима' у славному задля
імени Белл - Телефону Бре-нтфор- ді

Онт - „Міжнарод-

ний Фестиваль" етнічних

груп о їхніми павільйонами

„Селами" Королевими їх-

німи реіі'речі'нтангками

Брентфордськж'і Ф є с т и- -

валь це також дуже успішна

в престиже в нх засягах і фі-

нансових осятах міжнаціо-

нальна імпреза що її вла-

штовують від трьох років

власними зусиллями і щед-

рою працею етнічні групи в

Брентфорді до яких приста-

ли й Англійці Французи та

Американці була вона мо-

жна б сказати задумана на

взір торонт Каравани і до-

тепер здобула загальне [пр-

изнання мешканців Брентфор-

ду та околиць Заініціована

була як частина святкувань
100-літт- я

Белл - Телефону в

1974 і рік-річн- о
втішається

повною підтримкою офіцій-

них чинників Брентфорду як

та'кож замітною щирістю

пресових органів що не ща-

дять для общиірних звідом-лен- ь

іпро Фестиваль прикра-

шених відповідними світли-

нами своїх передових сто-

рінок
Сьогорічний Міжнародний

Фестиваль у Брентфорді від-

бувався в днях 11-1- 7 липня

і був репрезентований 13-м-а

павільйонами 11-- х етнічних

труті У пресових звідомлен-ня- х

англомовної преси були
подані ось такі промовисті

числа про фестиваль прода-

но ок 35 тис пасппртіа от-

же на 10 тис більше як у

попередньому році Усіх ра-

зом відвідувачів 13-- х павіль-

йонів підраховано на звиш
200 тисяч Тому представни-

ки всіх павільйонів підкре-

слювали ту саму думку збі-

льшилось помітно число уча-

сників Фестивалю в деяких
павільйонах учасники внчі-ікувал- и

в черзі н куди біль-

ші фінансові успіхи приніс

сьогорічний Фестиваль як у

"попередніх роках
У сьогорічному брент-фрщськом- у

Фестивалі зонре

ма гідно заретірезентували
себе брентфордська україн-

ська громада через свої дві

парохії: українську католкць

ку св Івана Хрестителя зі
своїм павільйоном „Україн-

ське Село" й українська тіра-іослав- на

громада з павільйо-

ном „Київ" Своїми' прекра-
сними експонатами з народ
ного мистецтва та рганород-ним- и

мистецькими імпреза-

ми не виключаючи з ціло-ст- н

своєї фестивальної про-

грами традиційних нашіпс

голубців борщу і варени
ків та взагалі своєю органі

зацією здобули українські
павільйони вершинне приЧ

знання для українського іме-

ни Здобули вони теж не

тількнгвнсокі похвальні цри- -

У БРЕНТФОРДІ ОНТАРІО

відкривають

внання але й замітні фінан-

сові успіхи І так наприклад
павільйон Українське Село"

що містився в модерно --
"відновленій

парохіяльній залі

церкви св Івана Хрестителя

маючи в першому році при-

бутків 6 тис дол а в дру-

гому 45 тис (не 10 тис як

було подано в дописі про

„Свячене" і „Вибір Короле-

ви" в „Н Меті" з 12 червня

ц р бо цю суму здобув

для парохії в минулому році

відділ ЛУТОК) — в сього-

річному фестивалі придбав

на потреби парохії суму 145

тис дол
Зокрема величаво відбуло

ся відкриття павільйону „Ук-

раїнське Село" в парохіяль-ні'- й

залі св Івана Хрести-

теля що було (відкриття)

сполучене з парохіяльним

празником і тому — замість

празничното обіду — від-

бувся акт відкриття' який

довершили Преосв Кир Ізи-

дор Торонтонський Єпарх

і 'мейор Брентфорду містер

Чарль Бозен в приявності

численних учасників і вида-

тних гостей" дружини мейо-р- а

члена канадійського па-рлямен- ту

Мак Макарчука

Королеви павільйону на 1976

рік Лесі Ґалан пароха з дру
жиною о Івана Столярчука

голови церковного комітету
і організаційного комітету

Українського Села" д-р- а

Івана Скрипуха голови міс-

цевого відділу ЛУКЖ і мис-гецько- 'і

програми павільйо-

ну п-- ні
Ліди Скрипух та ін

В передполудневих годи-

нах архиєрейську Службу

Божу відправив з нагоди

празника св Івана Хрести-

теля Преісв Ізидор в со-служен- ні

о Володимира Ша-паневи-
ча

з Торпнта і о Ка-зими-
ра

Грнцишнна з Ватер-Форд- у

При вході до церкви

Преосв Владику Ізидора при
зітав за --традиційним звича-

єм: хлібом і сіллю п Олек-санде- р

Піх а китицею жи-?і- х

цзітіз діти Рідної Шко-

ти і осередку СУМ

Пазільйон Українське Се-

ло" відвідало звиш ЗО тис

гостсіи оглянувши цінні

-- кзоби народного мистец-

тва що їх численно зібрала
і тто-мистець-

ки

влаштувала

голова мистецької програми

голова ЛУКЖ п-- ні
Ліда

Скрипух Гості мали теж на-

году побувати на виступах
танцювальних груп а саме:
місцевої групи при парохії
і членів СУМ яку веде п-- ні

Охрипух та позамісцевих

груп: Русалки" з Бурлінґ-ітон- у

„Дунаю" з Сен Кете-рин- с

і „Укрканада" з Кіче-не- р

учасники „Українського
Села" мали теж нагоду під- -

кріпитись на илах смачними

українськими стравами які

приготовила з поміччю член-кин- ь

відділу ЛУКЖ п-- ні
Анна

Ґут і освіжитись різнород-ним- н

напнткамн що вміло

допильнував п С Касіян та
на памятку дещо згкупнт
з української кераміки з „ук-

раїнському склетгі" що йо-г-
о

вела п-- ні Анна Крутиголова
Розмах успішної праці що

її вкладають для добра па-рсос- іі

її члени а зокрема

членкині відділу ЛУ1КЖ у
співзвучному погодженні з

о парохом Столярчуком і

при повній співпраці Цер-

ковного Комітету що в сво-

їм складі обеднює всі
паро-хіяль- ні

організації є добрим

прикладом для кожної паро-
хії що того роду праці й

співдіяння цілости паїрохіян

потребує Якщо йдеться 'про

парохію св Івана Хрестителя

з Брентфорді що таким до-

брим прикладом світить то

лрн натоді цього допису про
Брентфордський Фестиваль

яркого прикладним членом є

павільйон Українське Се-

ло" — не можна не згада-

ти зікрема ппаці Панства

Скрипухів що її вони від-

дають щедро з організацій-

ним ентузіязмом
з-пожер-т-

вгю

вільного часу та фінан-

сових датків для потреб і

розвитку парохії Бож і всі

плянування та приготування
Українського Села" спочи-

ли були в руках голови Ор-

ганізаційного Комітету д-р- а

Івана Скритіуха з його щи-

рими співпрацівниками з

церковного комітету Однак

душею в реалізації тих при-готовува-
нь

і влаштувань „Ук

раїнського Села" і різнород-ни- х

імтірез у парохії безсу-мнів- у

завсідн є дружина д-о- а

Скрипуха п-- ні
Ліда що

зуміла промовити до серця
членкинь свого відділу ЛУ-

КЖ які одностайно для по-

треб паїрохії чи „Українсь-

кого Села" щиро і жертвен-н- о

працюють Обидвоє во-

ни з неймовірною енергією

вже від кількох років у щи-

рому узггдненнї з о парохом
'вачом Столярчуком жерт-венн- о

й ділово працюють для

потреб і розвитку цілости

пантм пію зоИрмя заміт-ни- м

прикладом тамятнкть
ся в історії парохії і ціло-

сти української брентфорд-ськоїгромад- и

через наскрізь

вдалу культурно-мистецьк- у

імпрезу в павільйоні „Ура-їнськ- е

Село" частини цілос-

ти Міжнародного Фестивалю

в Брентфорді

Щедра праця в парохії
так поодиноких осіб як і

щира співпраця цілости па-рохі- ян

веде теж до фінансо-

вих успіхів з яких певна чі
стина призначується і на до-

брочинні цілі поза парохіею'
Згадати б хоч би недавну

пожертву 100 дол на Україн-

ський Дім ім І Франка в

Торонті чи звиш 100 дол на

ттресфояд „Н Мети" На
до-біродій- ні

цілі в пляні праці

відділу ЛУКЖ є заплянова-- н

й інші суми що згодом бу-

дуть переслані на властиві

адреси Організаційні пляму-

вання- для „Укр Села" вже

розпочаті Й на другий рік
який напевно буде не мекш-услпіш- ий

язе і біжучкй
Тому належне признання і

подяка належиться всім чле-

нам - парохіянам добро? во-

лі що хвідомо сповняють
свій парохіяльній обовязок

супроти парохії а через неї

і супроти цілости )чіа5нсіг

ко--ї громади в Брентфорді
М П-ю-

сс
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Зашуміла Верховики
Фільм за сценарієм Степана

Любомнрського Зашуміла
Верховина" — із гуцульського
життя ше за панування „на-шог- о

наняснішого пана ФраЦ
ца Посифа" цісаря Двстро
Угорської монархії Фільм цей

виготовила фірма В Васіка в

Ошаві Володимир Васік —

продуцент і кінооператор мо-

лодий режисер — Орест Ко-

вальський Керівник продукції

— надійний Остап Гамуляк

костюми — ХрНстя Ковальська
і її помічниця Ліда Допомага-

ла багато теж дружина Воло-

димира Васіка — Марія Ха-рактернзац-
ія

— Олександра
Микитеико

звуко-загшсува- ч —

Том Шедан Помічники В Ва-

сіка — надійчі молоді фахівці

кінематографії — Богдан Лит-винчу- к

Степан Щуровськнй

Орест Івашко музика Зенона

Лаврншнна
Виконавці головних ролей:

Олександра Микнтенко Любо-ди- р

Микитюк Андрій Ільків

Володимир Довганюк Павло

Ігор Баброцяк Антін Кляйн-шмід- т

У фільмі брали участь
в оригінальних своїх гуцульсь-

ких костюмах уродженні Гу-цульщи- ни

зі своїми родинами
Соломок Павло і Трутяк Сте-

пан- Були гурти гуцулів газдів

ґаздинь легінів і дівчат та бан-

ди дезертирів
У фільмі показано пробу

?„

дження приспаної сили наших
гуцулів кі у бідному яе на
ваному селі стають до самсГ
оборони перед нападами роа--
боєм і грабежами різношерсті
них банд-дезертнрі- в

австро-угорськ- ої

армії
Показано в фільмі і любов

двох легінів до одної дівчини
Любов проходить довить дра-
матично без чого в житті а
ше на Гуцульщині важко обій-
тися Показано що саме і го-

ловне — моральне здоров'я і

силу молоді ка стає до само-
оборони: „Як будемо стояти
разом як одшг народ навіть
зрадники нам нічого не зроб-
лять"! Це слова одного із пер-
сонажів фільму — старенького
війта який віддав всі свої си-

ли па оборону села
Фільм розрахований на 90

хвилин— повнометражний Ми
побачимо ного при кінці жовт-
ня чи на початку листопада
ц р
Поживемо побачимо і почу-

ємо а тоді будемо чи то хва-
лити чи то гудити Щоб цс чи-

ниш треба фільм побачити і

почути Я думам шо діло зроб-
лене добре і буде спрнємливе
для нашого старшого і молод-
шого глялача До побачення
Михайло на прем'єрі фільму
„Зашуміла Верховина"!

Алдрійчук з Ідьча

Володнчшр Васік і Орест Ковальський працю(оть над монтажем

нового фільму

ДЕЯКІ ДОПОВНЕННЯ ДО "ЮВІЛЕЙНИХ СВЯТКУ-

ВАНЬ" В 60-ЛІТ-
ТЯ ПАРОХІЇ СВ ДУХА В ГАМІЛЬТОНІ

В "Нашій Меті" з 7-- го серпня 1976 р появився до-

пис В Проця з Гамільтону пз "Ювілейні Святкуван-

ня — і амільтонці величаво відсвяткували 60-річн-
ий

Юві-

лей парохії Св Духа"
Мені як присутньому гостеві хотілося б доповнити

повитий допис деякими "незамітннми" епізодами про
які дописувач не згадує ані словечком здається не звер-

нув уваги або прямо "призабув" З допису виглядає що
під час ювілейного бенкету говорив крім голови Юві-

лейного бенкету о парох В дійсності там були ще інші

промовці які в своїх промовах порушили навіть дуже
важливі з актуальними кличами проблеми Одним із них
був о мітр В Федак настоятелі Українського Право-

славного Собору св Володимира в Гамільтоні В своїм

короткім палкім слові о Мітрлт підкреслив "що хоча
нас ділять віровизнання то проте ми діти одного народу
і повинні разом працювати для добра Неньки-Украін- и"

На тлі сильних асиміляційних процесів які нуртують се-

ред нашої еміграційної дійсності! навіть по наших церк-

вах слово о Мітратл треба тільки щиро привітати й ува-

жати дуже відважним
З черги були знаменними короткі слова

римо-ка-толицьк-
ого

єпископа-ординлрі- я Преосв П Редінга Хоч

він того дня був занятиґі однак знайшов час щоб бути
бодай коротко присутнім Він подібно як і попередній

промовець знову підкреслив що хоча нас ділять інші об-

ряди однак ми члени тієї самої Католицької Церкви і

повинні в любові працювати на Божу славу і спасіння

людських душ І присутність і слова Преосв Редінга дали
багато до думання Здавалося що неначе повіяло "теп-

лішим вітром" від них порівнюючи холодні відносини

за його попередника до нашої Церкви
Не мийне знаменними були слова нашого Преосв

Владики Кир Ісидора Заторкуючи проблему нашого пе-

кучого браку молодих священичих кадрів саме він пер-

ший пригадав що Гамільтон не видав за 60 років ані

одного священика
Слова цих трьох достойних промовців повинні в

60-літ-
тя парохії Св Духа записатись глибоко в уми і

серця всіх присутніх та привести до поважної приза-дум- и

і глибоких рефлексні
В дописі була згадка що присутні вітали перших

піонерів грімкими оплесками Дописувач однак чомусь
"забув" згадати як широ душевно вітали вони також

присутнього короткий час на залі о М Байрака Зда-

ється що цей момент навіть шкільні діти найдовше бу-

дуть пам'ятати хоч дописувач взагалі про привітання
о Байрака не згадав

Це були ті маркантні моменти про які дописувач не

повинен був забути чи мовчанкою їх обминути
Гість

Лікар мав звичху писати рецепти на зворотному боці старих
листів і записів Одного разу він дав рецепту пацієнтові який страж-

дав неврастенією і той зблід: Він побачив виразний напис — "Похо-

вання відбудеться післязавтра рівно о сьомій вечора"
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О Підгородецький

ЖАХНУЛИСЬ КУЛЬТУРИ

про ангтрміигьких чорних імлімнн

+
[ ці зовсім не стараються внг- -

кати в їхню суть І томі ми
На ст 126 авторка описус - ДО(_і ие знаємо і не може

побут на одній довідатися чи ці
фармі під назвою "Свя- - ченняся" ("вок-ебаут"- ) ма-

та Тереса Тт живе оіія ють підложжя сексуальне
кількасот родин темпошкі- - 'чи реііііинеппу аогтпіпшіїїп а і-

-1 пііч ті

та годують худобу Це ве-

личезне іосио іарсіво 640

квадратових миль (неою
приблизно 50 кі юмеїрін
доніе і 20 широке Прн мі-

си с шкоіа і іахоронка
Діти одні дуже чисто п

ясно сипі окяги Деякі з
них мають (на диво) на ю-ЛОВ- 1

кипа ясного волосся
Але ЧОМІСЬ 14 V С 1

носиків
плине мокрота С гай їхньо-

го закатареиня пояснює
монахиня зміною способі
жиїтя бо НОНИ НОСЯІЬ оте-ж- у

га їдягь страви іакі які
вживас європеєць
Монахиня - иасгояіе'іька

пояснює:
"Оиі чорні іітп вчаїься

ПҐГІ ІҐІЛ III ГІГ- - 1і1-- Т 1 пг

давніх Бони ля-

каються дав-
ні та

(стор
127)

усі ь

"а- -

широко
чор-

них Во- -

М1ТОЛОІП

з погля-

ду

дарма

Редагує Колегія

"воло-кі- й

чи може ие1

правиш психічної ііпсни
обхои іення в при-

писи
Не мсніпе А іе іаина

хни пінами гак

схоиіспня ісяі ііх праві
ОІ ХС)Ч би іон копі опиечс

ви пін к пмаїу
коїрші не ми не млій де

якою шинні на
іміхГкп с ме

піканшн лис і рл пис і к о і о

млпинепії (сі 99)

Вона і і м л і

н вик іпклі иоч і-- ія

ейфорії — небі о сілиі
іе людннл ііочмілє себе ді-ж- е

юбре Цеп сіап напа

іає по іпн піс їй 24 го шн
'Годі роим по піни неначе
нінбінаслься ниоіо прак

ЛОІІЧІЮЮ

а снідомієіь 1111 ІНШІ ІНШІЇ- -

"аі- - оплноні наш розкішне
ПОЧМіЛИІІЯ ІЦЛСПІІІОІ втоми

переконання
іки'"1не повинна

'юнертатися ті іти назад
(сі 99)

шкапі с дімки А

Лаброк якими нона пере- -

Іі1ТаС час- - ю-члс- у свої опи-

си подорожі книж-

ки

Очевидно
—

психічного

з

і а

звірини

і'

в

і

: " "

і

ланлський

рисінкн дерев'яному Ко- -

З знамениті шкі- -
фаРвРськ'

іраматіІКІІ Лабрадор

уМОВИНИ

РОДОВИХ

:- - „- - — — —
-- -- —іаі

умовно! Щождо (пеню и роках

та вірувань то вони '""І1" "-"-
л

стараються рс--1'"- "
виправ- -

І1К1І1І() ібира-- 'християнську до
їх вірувань

покинути

цілковито сторону
християнської релігії

Авторка інтерес

боршенів"
вислховс
доступні ОІІІІІІІ

світу

Редакційна

місіонерсь-м- о

близь-

ка

формуван-

ня

К

ми краю і

чорних бажай-- 1

ним пес пі цивілізацію та

иір'

зі сил ія кін-

чім ься пбеі чорних
автор-

ка віасіиво не

почаїкі'
ію

ми- - - ч'"лі- -
'"

Авторка імеїьоірн

вважус що
(полотна) 1аРІч накривал

пассіею --

пжк:1'-

та містичними А-І-
е --

'часом
те щозачерпненими

Авторка вислухує нарі-

кань

евроией- -

релігійні

Ла-бро- к

іронічною

іірониннпх

Кніпсіяп

викликаючії

АіЗЮрка

первісних
мешканців

правдиві

твердінь

иасіавтеш
енропепшн (Доказом

цікавиться чорними

король прикрас

елементами в"росіл
пепсіжл ииніінлшя вдерла
ся іьтірі "кам'яної'

ник пікаючи содіяльїп
пробіемп

Чор ІІІХ ІібіІЬ
ІШЗ

і

і-
- - - 2 ШС ГОПАДЛ

краин-- і

Цією отже дорогою

Цер-

ков
і' к--

Микола

ТеІ Т 1--
5834

які

посліді на ні ие вже ли-

ше консеквентя цьою
перестра-

ху (сг Не без значен-

ня бі тп і те що часто

тими першими "апостола-- "

ми" цивіліза-

ції серед чорних 'австралій-

ських автохтонів бли осіб-няк- и

на своїй совісті

мали не рідко кримі-

нальні почини (Авторка

називає зм'яішено "ґю-- р

шпиками законів")

Витворилася отже ситу-

ація де жо піл сіорона не

дрі І

Новоприбулі "білі" ПО-

ВИННІ були уміло та терпе-

ливо підготовити чорних
щоб ш зрозуміли
білих людей поняття

128) або забратися
їхніх поселень
Сіалося однакож так що
юі коважено чорного

пою так "волочення-ся- "

по лісах до
поведінки дикої

на жаль не бра-

ли то уваги прав чорного
анюхтона до йою рідної

зем п (ет 129)

Ця дилема мас свою дов-і- у

сумну досі

не біла належно розв'яза-

на

Місіонери та представни-
ки правління числі яких
находяться без сумніву

та гуманні люди ' стара- -

юіься

і

I

і

і

з

:

І
-

і

на- -

і і—гі і
% и

хворіє

Нііва

І5о7

РОКІ

завдліля

ішивпгтідії™Гп~™ -- ог„т
ЛГЛСГПКЦ

нон

Дуже

юі

НІКОЛИ ПОТріО- -

аналіза логіка бо ?инЛипнТ0що а""
ВОІЧИ рику святий

конаснтрх'ваїися Вони ченець- -

нібито Ірлан- -люолять музику"11''

рух раблі°''
чврвг3

дістався

некорисні для чор- - гиРла

ДОДержуЮТЬСЯ іПІч аВТОХТОНІВ пицісТподо-
-

ШІ ЧОрНІ СВОЇХ 1аКі 1цоо МОГЛИ

чаїв своєї мови7
еінепіжіс цю почагко- - чем

еицеї оса- - ишаливал
своїх вич

--
иіях ТИсЯ цивілізованим життям

чаїв

ию'°сно- -

вірування перехилити-
ся

життям австралійських
доволі

про

скляних

їхньої

аборшениз"

пише

"поіанським"

жаль
заі

об--

малярські кар- -

аборигенів
відзначаються

ворожість

безглуздій
європейців періодичні

"волоченняся

шо

"Донкрмп Лнсірлш"

до-

би

КііІІсТеріІЛШЮ

сММ 1'П 91гі

чот плос тен':

ЗА- -

128)

ризі хпіл

(сг

Білі

нраи

Це так сучасної
бачення позиції сучасної
європейської держави

якийсь спосіб

привести до порядку спра-
ви якими хтось тика-

ти вічі

Але ця

справа позиції

народу австралійсь-іки- х

чорних автохтонів яких
біля 300 тисяч хви

лині коли англійський гу- -
киш йепнлоп ппиїхяп

"аборшена" нині двигун

тини

іере

важкі

точки

може

нятн свій

50 тисяч
числі справа Та-

кож чи абориге-

ни гірше ліпше

Це справа самого народу
він хоче жити він

уміс своє

право до щоденного
Мене особисто інтересує

перемісім суть

ДО ЖРАШСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА

В ДШСПОРІ

Г'ЛНШВ ПАРМТПЮ ЗЛРЯ-Д-
У

МІСТА РНКЛРНАСЮН ПІД ПАТРОНАТОМ УКР МКСЬКПї ЦЕН-

ТРАЛЬНОЇ РЇТІРЕЗЕ1 ЛГ-РНТИ-

НІ

прис-тнст-
і Пісзидч-'нт-

а рласхей Парагваю делегати мль-ііи- х

чкраТнип юа'гс-о- ї спілі ьоллі Ппрзгв Аргентини Бразилії

ЕНКАРНАСІОН

місті

"1ЛГУДГТЬСЯ ОЧІ ВІДКППТЯ ПАМ'ЯТНИКА

ііайПілмппку Генієві Пророкові Борцеві волю

ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ

ПРОШУЄМО Єрархдю Д-Човенс- тво

іжраїнських
католицької право-

славної євангельської

конфлікти

європейської

прирівняно

надробити
попробуйте

аборНГеНИ

подіївімся

виборювати

кон-

флікті'

СТАГННЯМ СПІВПРАЦІ

иентральїюмі- -

раїн'ські Товариства Орга-
нізації Установи почерез
свої Ґ1РОВОДИ все ук-

раїнське громадянство

Прохаємо персписку саме привітт ВІДКРИТТЯ пожертви

будову пам'ятника всякого адресувати Украінсь-ь- у

Центральну Гсггре:снтаиію Аргентині від початку

Шєвчєнжібського Комітету Енкарнасіон Парагвай зайнялася оргакі-зацїє- ю

історичної події для українських поселенців Парагваю

ЗА КОМІТЕТ БУДОВИ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ

ЕНКАРНАСІОН ПАРАГВАЙ

РЕМИЗОВСЬКИЯ Секретар: Василь

Пожертви просимо порушених

або складати на ту ціль Кред нтівках громадських Уста-

новах країни Аргентині:

ЯсЧ№4пясОД С4МСМ ТіегввЛ

Соя Мавша ЯіетсЬейка

Зобег 039 Аіге

вайєкятшл

РЕЦЕПТ ЙОВГОЯІТТ1Г

таршлш житель

Сірії селянин Мансур- -

Аль-Шадаяд-е аідсватку- -

вав Ю річницю дня

родження Вш був

жешш дише один раз
п'є багато охо- -

г і

протягом всього

шкоди відвіду-

вав лікаря

І

а - і і а- - 1 і і і а "

істц толи

п г

цесков %и ч

()учіітеьі

На нлрлді вчителв
в Ужгород: бр-чн- ч о

вказувалось логх-'- п

ін'пгсін
і гі'хич ілько тиж-

нів всякої мат'ратьно'
ПОМОГИ 413 ІіІШП'

УЧИТЕЛЯ г к- - !о чим

ТОЮ [
1 і і'ИчОДГ

кінця рок Вл і є і

перед вклі пати
досягнення проне' ікої

почасти угорсьчої оо'і'иіо

Розмаїтості

„„ ТІІЧПОЮ ЗМІЇСТУ
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НС ВМІЮТЬ В НЛіеЖНІИ відкрив'
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вирушив з
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метики" іП1ішпіі річки

— ЧИ ВЗ-- 1 рГнт°я

ЗВИ- - рожі під назвою'
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та иа рівні з білими копистатн гачіо зроблений ен- -

п х н— V мети іа пита- -
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БАРАН

переевлатн виключно чеками

кожної Адреса:

одру- -

молока

3

ірі~

фахового
Ршаії

номер

собою

Стефана Иаиконича
Тепер Тімоті Северин

оудуе дерев янии кора-
бель зразок старо-
винних щоб повторити

ньому подорож
ландця

КОСМІЧНОМУ
КОРАБЛІ

власники автомобі-
лів почуваються цілком

щасливими тільки тоді
коли щитку перед ни-

ми стільки різних при-

лади покажчиків
лампочок стрі-

лок вистачило
космічний корабель

запи-

ти концерн Біссет-Бер-ма-
ни

місті Санта-Мо-ні-
ка

(Каліфорнія США)
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який скільки
за там пов- - "

Іа

кі
'

'

і

ю

їх

га

у

Н

всю

скільки

мотор
скільки

цював

орган

127) великої

евро- -

рода

годин
після

годин
взагалі

І

иахвчг

іТИТІ'

(ст

ЛЛ'ПІ

"иіч'

гід--

хоче

сама

іі

с

ї

працюс
запуску
Ін пре- -
скільки

часу минуло після тех-

нічного огляду 3-агв-л-

ом

відомостей багато а

реальної користі від них

на копійку До того ж та-

кий прилад набагато
ібільшус ціну автомобі-
ля

двох народів двох

рас радніе двох культур1
Багато книжок с на-

писаних на темі- - аборигенів
австралійських Всі вони
хоч кожен на свій спосіб

та із точки бачення

признають що чорні мали
великі культуру дуже сво-

єрідну дуже стару дуже
скомиліковану

Англійці не скривають
проблеми явно при-
знають минулі факти Вони

говорять про це одверто
Вони виразно осуджують
вчинене зло Вони призна-
ють шо багато
було вбито через злих та
однчавілих білих Також не
мало померло від

хворіб між інішши
на чахотку (сухоти)

(Далі буде)

СІЛЬСЬКЕ

НАСЕЛЕННЯ ЯПОНІЇ

СНОРОЧУЄТЬСЯ

За-дани-
ми міністерства

землеробства і лісництва
кількість осіб зайнятих у
сільському господарстві
Японьи--у 1973 році змен-шплас-л

на 626 тисяч чо
ловік Основна причина

сільського на---

селевая полягає у тону
зеиверобствон селяни

вже не в змозі
про-годуї- ага

№№
Августкн Штефгя

СПОМИНИ

І ДЕЩО З ІСТОРІЇ

юитшші України і

ЗаЬї:"4 ШАШШ

ЗА ПРАВДУ І ВОЛЮ" том п

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

51 В УЖГОРОДІ 1867 "СОВА"
В УЖГОРОДІ 1871

ііі0)оУ 1 Уц І зАІ О

Деякі

пгоичп і1 н нгиопгін тпілимпя жняит

Ллчірлк-т- я

на ліг

д

на

ю- -

НЯ

ла та

А

Задовольняючи

оа- -

чи

та

тубільців

європей-
ських

скорочення

--УЧИТЕЛЬ"

т--

Виишіп О III ІК т

не-народ- иіч
нпічсм"

Хг І

її Ьі'еЧи ч

по Учите приніс еішнм сіши

Сгдл
1871 почала перша гумористична газета

Соиа редактором якої став (після від редакції

"Ситі") лиш

Вона шістуна проти „мадяронства

знайшли прихильників

власної

Вони

себе

КУПУЙТЕ замовляйте
Квдшку проф Штефана ПРАВДУ ВОШб"

352 сторінки 250 історичних Ілюстрацій за-

мовляйте адміністрації "Вільного Ц%£[ЛДЮ

Вшаїгуїіаігал письменниці
надруковано на-

шій пресі вістку про появу
ще одного твору Марії Стру-тинськ- ої

Це збір пнеань із

різних часів пн „Далеке
зблизька" Це — немов за-

вершення її літературного
шляху Хоч воно не виклю-

чає дальшої творчости пнсь-менни- ш

і появи ще одного
більше творів все таки

ця книжка включає собі

багато елементів її творчо-
сти найкращому їхньому

звучанні

„Далеке зблизька" подає
ряд оповідань автобіогра-

фічним підложжям Це літе-

ратурна картина „Молодий
сад" дитячі рефлексії „Я —

-- найменша" і „Бережани"
Протиставленням до цієї лі-

тературної пращ „Щоден-

ник із рр 1941-48- " написа-
ний вже журналістичним

нервом Бо суті справи Ма-

рія Струтинська — журна-
лістка Це виявилось не

тількк редагуванні попу-

лярного місячника Союзу У-країн- ок

Львові пн „Укра-

їнка" (1937-39- ) пізніше

у видаванні цінного журна-

лу „Наші Дні" (1942-44- )

відбивав у собі всі тенденції

того переломового часу Та
ці журналістнчні заслуги не

зменшують лідературного
дорібку письменниці Писа-

ти вона почала вже зріло-

му віці П новелі й оповідан-

ня появились у львівському

журналі „Назустріч" ви-

данню збірки
війна зго-

дом виринула
більшого твору що охоплю-

вав би події воєнного часу
Цей бурхливий хід він

відбився у моло-

дої зображений по-

вісті „Буря над
Книжка появилась на

Низка оповідань

темами воєнного часу і вели-

кої мандрівки зібрана збір-

ці „Помилка доктора Вареш
кого" М Струтинська про-

бувала своїх сил і сценіч-

них картинах Одна них
„Американка" появилася

друком її виставлено кіль

кох драматичних гуртках
Це образок життя теперіш-

ньої молоді Друга сценічна

картина „Який чистий сніг

Г
— у

11 ііги Іорч КжШ

Іюп

'л іхиі гол

'"Иі 0 '11

гтіх)

руської кільтури ш'Т' дркі-ват- н

матеріали для шкільної
МОЛОДІ ДЛЯ НАДІЛЬНИХ ШКІЛ дтя
освітньої робагн вчителя не-

грамотними счянами тоїио

цієї газети ье кис

кому фзховому шині щл-ром- у

бажаній дапомогтп затхр
кал їм дяко-вчитеія- м р роба
ті захистити людську гід-

ність заговорити до них по- -

вагою розумінням їх

ганоница та потреб піднести
івень освітньої роботи серед нас

іьки 2Ь чікеі азета писана тяжким

же 8-і- м числі редактор жалується

іь и его не приняли

:
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у
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в

й

відповідної пе- - ______
решкоднла Але

неї думка КВІТКА

як
світогляді

жінки у
Львовом"

уже
еміграції із

у

в

з

і в

із

ІЧОЇ

їм и

Значення

важкою

II

х

Сі

1

з

а в

в

з

н

к

р

єпископа

в

в

через сценічні підмостки але
напевне витримав би ту про-

бу в руках здібного режисе-

ра
А тепер появилось „Дале-

ке зблизька" що включає —

окрім уже згаданих угорі
творів — розділ „Зустрічі і

люди" Це короткі сильвет-к- и

замітних людей що їх зу-

стрічала письменниця на

своєму життьовому шляху
Це є ще один жанр — на ме-

жі літератури і журналісти-

ки — що ним вона майстер-

но володіє
Це все спонукало любите-

лів нашої літератури віддати

нашій письменниці належну
пошану Гурток Книголюбів

при Окружній Управі Союзу

Українок Америки і 20-и- й

Відділ СУА заплянував на
26-г- о вересня ц р Автор-

ський вечір Це відбудеться у
Філадельфії де письменниця

проживає у Домі СУА о год
4-- й по полудні Доповідь про

літературну творчість Марії
Струтинської виголосить ви-

значний літературний кри-

тик д-- р Григор Лужницький
Уривки з її творів прочита-

ють наші студенти а моло-

дий талановитий бандурист

Марко Бандера відограє на

бандурі кілька пісень В та-

кий спосіб шанувальники її

таланту зможуть висловити

признання і подив нашій пи-

сьменниці --сеньйорці
ЛБ

ОСНОВ'ЯНЕНКО

ВИГАДАВ „РЕВІЗОРА"

Згідно з газетою „Вечер-тя- я

Москва" славна Гого-лівськ- а

п'єса „Ревізор" ма-

ла вже в році 1827 свою по-

передницю — п'єсу під на-

звою „Приїжджий із столи-
ці або Метушня в повіті"
в якій український драма-тій-г

і повістяр Григорій
Квітка - Основ'яненко роз-
робив тему уявного ревізо-

ра який несподівано при-
був зі столиці на пострах
провінційним бюрократам
давнього часу Ця п'єса не
дістала відповідного розго-

лосу бо була надрукована
тттгіЗ-Е- т в 1 ЛАТІ гьлтті ггЛгл- це психологічний образок пІСЛЯ по'явн

із сучасного подружнього „„„а „
життя Вш ще не перейшов

Реоріе іп іке

ерКШШтне

пеиїв
АРОРКА

ШШш&-
-

%стЯеШ!зчі1 ні!ШЯіІрЗД№адйя %іг"ІННі ЛЕЇ

КоїтаІсЬик гсміуєі рівяие Ггот ВоЬ СитЬІе

їгіота попогз
Зієує Кога1сЬик шві патей ЗеПотап о! іЬе іеаг
Ьу тетЬегв оі іНе Арорка Роїіаде Зеїіота СІиЬ аі

іЬе сІиЬ'і аппиаі Ьапяиеі пеісі Іаві Ргісіау півпі аі

Егтої Евіаіо

Огвпон Коваіьчук одержуй з рук Роберто
під час бепкет орпиіізацй „Сергома" в Апопці Фльорпда

Аполка Ф л ь к р и да —

Степан Ковальчук відомий

український союзовіїй і гро-

мадський діяч основний У- -

країнського села'' цьому
місті теплої Фльорндн
відзначений спещяльною

організації Сери-ма- "

для люд-
ства" щгї гуманітар-
ної органі іації

англійських слів „сер-
віс менкайнд" в перекла-
ді українську мову озна-
чає „служба людству"
Ковальчук від років с чле-

ном „Сертомн" і

року був делегатом між- -

СШЕР іипв

нагороду КомбІ

Назва

народну конвенцію в
Ситі місцевого від-

ділу в заряді спеціальних
програм С Ковальчук

в ™: „?" '"

на-

городою

за „сллб

це скоро-
чення

ту
на

С

минулого
на

ЗМіиіІНИЛ

українського народу волі
і незалежности

С Ковальчук с власником
роальностевого бюра „Сані-лен- д

і значно причи-
нився набуття посілостей
в околицях Апопка що в ре-

зультаті привело засну-
вання „Українського села"
С Ковальчук с секретврен
380-г- о Відділу УНСоюзу 1

одним з найбільш
українців в околицях

£ішішншішішЕішаггагаз
НАЙКРАЩІ

ДАРУНКИ

книжки
КУПУЙТЕ І ЗАМОВЛЯЙТЕ
Книжка була є і буде я майбутньому найкращий

приятстем людини вонгґ є тикож' найкращим д
рунком — І то при всіх нагодах — для кожного з касі

Купуючи книжку — підтримуємо українське друхомм
слово підтримуємо розвиток української культури
підтримуємо духовий ріст українського ' суспільства

поширюємо добру славу про український нарід"

Тому допоручаємо кожному — закупити для себе

і своїх друзів як дарунки — такі ктіижкн:

Проф д-- р Петро Стерчо: " КАРПАТО-УКРА-ІНСЬК-
А

ДЕРЖАВА" До історії визвольної

боротьби карпатських українців у 1919-193- 9

Видання НТШ Торонто 1965 288 стер
з ІлТостраціями тверда оправа £1000
Михайло Шарик: 3 ВІДДАЛІ ЛІТ" Бо-

ротьба за наше обличчя і волю українського'

народу Видання "Пробоєм" Торонто 1965

стор 432 багато ілюстроване тверда оправ!ю00
Мирослава Ласовська: "ПІД ЧОРНИМ НЕ

БОМ" Роиан з підсоветської дійсностн Ви:

дання "Вільного Слова" Торонто 1966 стор
207 Зворушуюча лектура 3
Василь Прохода: '"ЗАПИСКИ НЕПОЮРЛИ
ВОГО" Історія національного усвідомлення

життя і діяльности звичайного українця Ви-

дання "Пробоєм" Торонто 1967 стор 434

тверда оправа ІЮОО

Софія Будко: "КАЗКИ" "ТАВРО МЕФІСТО
ФЕЛЯ" п'єса 3 і "ВЕСНА три п'єски

для дітей Видання "Пробоєм" Торонто 1968

разом 1

Володимир Рибак: "ОСТАННЯ ШСАРЕВА'

Історичний монтаж з часів упадку Габсбурсь-ісо- ї
Імперії у півсторіччя світової війни

Видання 'Вільного Слова" Торонто 1971

стор 192 документальні світлими надзвичай-

но зворушуюча лектура тверда оправа іІООО

Михайло Шарик: "ВАЖКИМИ ШЛЯХАМИ

КАНАДИ' Вклад українцив у розбудову Ка'

вади І боротьба за нлше обличчя Видання

"Пробощ" 1971 стор 520 біля 300 сотні іо

торнчних світлим тверда оправа Ю00
Реісг О ВіетсЬо: "БІРЬОМАСУ ОР ЕЮІГВЬЕ

МОКАІІТУ" Ешоре'в стоввгоасіа іп СаграіЬо-Цкгаіп- о

1919-193- 9 С&граІЬіал КеееагсЬ Сеп-іе- г

Иете Уогк 1971 Стор 496 тверда оправаїбОО
М Подвезько: "УКРАІНСЬКО-АНГЛІИСЬ-КПИ- "

і "АНГЛІИСЬКО-УКРАТНСЬКИЙ- " сло--ва- рі

— понад 1800 сторін друку дві книжки в

прекрасних твердих оправах київське видав
ня разом оба

--
1500

проф Августин Штефан: "ЗА ПРАВДУ І ВО-

ЛЮ" Спомини і дешо з історії визвольної
боротьби карпатських українців з-п- ід мадяр-
ської окупації і австрійського панування Ви-

дання "Пробоєм" Торонто і "Карпатського
Дослідного Центру" Нью Иорк І973 стор
352 "і понад 150 ілюстрацій тверда оправа ШОО

Степан Росоха: СОГтИ КАРПАТСЬКОЇ

УКРАЇНИ видання Осередку Куль-

тури іОсв Вінн іпеґ 1949 стор 96150
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Михайло Муцак — президент
'Нешонал Консерт Ейдженсі Інк"

НАШІ ЗАХОДИ СПРОВАДИТИ АРТИСТІВ З УКРАЇНИ

НА КОНЦЕРТНЕ ТУРНЕ В КАНАДІ

З раміни "Націонал К'онсері Гіпжиісі Інк" в Ка-

наді вирішили Софія І'омлнко-Муца- к і Михайло Муцак

тихшії ОІІНІІІЧ 1
( 7 3 р в Україну щоб впирані артистів

і плані і уиа і н їх концерні в Канаді восени Н7ґ р Тут
хочемо поділишся ч українським і ромадянсіном відо-мпсія- ми

які ілходи іреба порипи ні бто в Україні щоб

оіримліи доівіі на виїзд лріиспв па концерте турне
в Канаді

У столиці України — в Києві

До Кін на прилеіілп ми в неділю 5-- го жовтня 1975

року о юдині (1- -і и увечері На летовиші Бориспіль нас

зустріли Дмитро Гнатюк від Театру опери та балету ім

Т Шевченка та Олег Хоменко від Товариства "Україна"
Наш лпак був дещо запізненні"! у своїм прильоті Згодом
Дми гро Гнаїюк і Олег Хоменко взяли нас до Театру опе-

ри та бале і у ім Т Шевченка де відбувалась вистава

опери "Князь Ігор" і нам було мило довідатись що ре-

жисером опери був наш славний український артист-співа- к

Дмитро Гнатюк Уся опера проходила на україн-

ській мові і була виконана на високому рівні
Після опери Дмитро Гнатюк запросив нас на вече-

рю до свою дому а Ґюго дружина Галина приготовила
нам дуже гарне-- прийняі ія У пою домі ми вели широку
дискусій про іюі о і асіролі Євгенії Мірошниченко й Алли

Голстих у Канаді восени 1974 р Дмитро Гнатюк висло-

вив бажання що він ще раз бажав би прнїхліп до Ка-

нади й привезіи для канадських українців оперу "Натал-

ка Полтавка"
У понеділок (1 жовтня 197 5р о 11-- ій годині перед

полуднем ми були на зустрічі у Товаристві "Україна"

Присутні на зуеірічі були: Підсуха Олександер Микола-

йович Гнатюк Дмитро Михайлович Чорний Володимир

Назарович Хоменко Олег Миколайович Шпакович Тетя-

на Іванівна й Омельченко Володимир Максимович

На зус і річі мали ми довгу дискусію про вибір укра-

їнських аргнспв на концертне турне в Канаді Були дум-

ки нп'б ми на концертну поїздку до Канати заангажу-ват- и

молодих провідних артист ів-співа-
ків з України і

шо добір ар ніс і їв повинен бупі з Києва Львова Черні-веп- ь

Ужюрмду та інших міст України Для ючнення

пропозиції над вибором лргисіів Олександер Підсуха

вташіуиан нам зустріч з Ярославом Демяновичем Віто-шинськ- им

першим заступником мінісіра кльіури Укра-

їни На зуеірічі в Мішсісрстві культури були також

присуїні Лобуренко Євген Іванович начальник відділу

музичних усіаіюв Мшістерсіва кулі і урн України Ви-соиьк-
ии

Роберт Михайлович
- художній кі ріпник і ди-рек- юр

Українського і ас ірольно-к'нцг- рі чого об'єднан-

ня Підсуха Олександер Миколайович - голова правлін-

ня Товари і вл "Украпіл"
Піплння підбору лршстів на концертну поїздку дг

Канати бт деїлтьно обговорене і'ули ггчлні прізвншг

арпкпн і Ярослав Дімчіюиич Ві іічьни кип цоратнв
Моц'1 ірЖІШІ Софи І МЄІІІ Щоб МИ ПоІХ і їй по містах

України прислухл ІІКЯ іо співу І МТИК' 'іРТІІСіІВ І
ПО-веріпт- исч

чь'іи до Кіква тля юіо щоб "Сіліччім зл-тверд- иш

концертну і рип на випд то Канади

Г Кніві ми заїри малім лж до п'ятниці И Ж іВГНЯ

1975 р Під час нашою перебування в Кніві мали ми ва-

го т бш прнсу ними на репетиції Капелі банірпстів
ПІД КеіЦНИЦІВоМ Т"ЖНІоо керіВНПКЛ И І оТ ВН"ГО ди- -

риі єн т а злі женої о цячл мис іешвл Учрліни Григорія

Кутяби Можемо сказані що сітв і писоючкіснс вико-

нання Капелі бантриспв українських икень на нас зро-

било дже велико враження МріеМо про п член ко-

ли Капе ля блішриснв зможе приїхати на концертну по-їзд- кх

в Канаді де канатські краінш мали б нагоду по-

слухати спів й мзики з рітних земель України
В Києві впвплті ми багато вистав мали нагоду ба-

чити і стати внстлв "Клсл Маре" драма на три дії

у театрі їм І Франка Нлро-щн- п хор із Сибіру в Плтлці

культури "Укрлінл" опери 'Ярослав М ірпн" "Травія-тл- "

"Севільський шірльник" Театрі 'Шерп та балету

ім Т Шевченка
Ми відвідали мзей Вітчизняної війни а потім були

на прийняти в домі Володимира Тнчофійовича Лапиць-ког- о

мали інтерв'ю по радіо яке влаштував для нас Сте-

пан Лукііч Б тяк Бли ми також на з стрічі у Това-

ристві дружби і культурного зв язку з тлрхбіжничи кра-

їнами Марія Андріївна Орлик - голова президії Віктор

Миколайович Мороз і Ватерій Іванович Головін провели

з нами дже корисну дискусію Всі вони передали привіт

канадським хкрлїнцям
Увечері 11 жовтня 1973 р із залізничного вокзалу

поїздом виїхали ми до Одеси

Портове місто Одеса

В си'оту вранці на вокзалі в Одесі нле зустрінув

секратлр Товариства "Україна" Зарічанськин Петро

Після влаштування в готелі нас взяли на екскурсію по

Одесі яка булл дуже цікава Олександер Ключник голо-

ва Товариства "Укрлінл" розказав нам про історичні бу-

дівлі Одеси й про й культурно-театральн- е життя В Оде-

сі нам влаштували зустріч в оперномд театрі з провід-

никами артистами На зустрічі були присутні- - Сергієнко

л
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Раіса Михайлівна — народна артистка Радянського С-
оне' драматичне сопрано Мельник Неля Вікторівна —
сотигка "гк-р-и

лірнко-дрлматнч- нс сопрано Караваева
Елла Олександрівна — заслужена артистка Української
РСР

причл-і'алігрнн- а Капустін Анатолій Трохнмович —
лірпко-лрамаги'їні- мі генор Ріхтер Анатолій Петрович —

народний ар піст Української РСР бас Погорілов Вяче-

слав Андрійович — заступник начальника Обласного

_
правління культури Філіпов Ігор Григорович — заступ-

ник директора Одеського театру опери та балету
Ми оГміс іпли задоволені що мали нагоду побачити

оперний теаїр снігової слави Були ми прис_ гні на виста-
ві огк-р- и "Вісіллч Фігаро" яку ставили болгарські ар- -
"ТНти іПіПІІ --п Л Т Т-- --г І - г - п гI еа гр

лраінському театрі "Дрге весілля Малинівці"
Тпі'бл Тмпігни-т-- п 'ЛЧтчил'

2 о

ь

в

114м і і і і ні па і о V

в

чілілгм піп ппикл -- і
ремонт

ліечмчіііміт ішовании ТніНгпллі
узбереАКі Чнрного моря різних

знарядь) подарував пам'ятку Столиця

американських канадських українців написав
які поселились колгоспі недалеко Одеси після рево-

люції
Одеси переїхали ми літаком Львова

місті Львові

Львові Петро Михайлович Когутов заступник го-

лови правління Львівського відділення Товариства "Ук-

раїна" Назаренко Ігор Петрович відповідальний

влаштували нас зустріч артистами Това-

ристві "Україна"

нагоду послухати високоякісних
солістів музикантів Виступали тоді: Яницька Людмила
Кузьмівна бандуристка-співачк- а сопрано Мельник
Ніна Володимирівна вокальна солістка сопрано
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Олександр г„а в' іи™! из ті™ дтпя Грпїтя „ к'гмокп
оаритон ирлик - концертмейстер 0мельченк0 Володимир Максимович Романівна перекладач Бут - зав
Присутні на виступ також були: Когутов Петро Ми- - п 11(Г1г1- - по- - віпілом

ч-такі-
п "Віс Укплни"

заступник Львівського відділення '„„„ „ оп п- - и- -

-

_

'

„ ідіі лу іс!гісід!і і ииі пе иі-миїїі-
о

лга оіліалас па- - #Назаренко Ігор Петровичовариства' ' V '{ : н„ ІГ
— від- - Врабель — оаритон Львова Юрін

Товариства УкраїнаІ — бас оандурпет з Марічка Стеф'юк — Призаоути ми у Львові мали ми
Федосшович — професор Львіського

- -мрППпяно ч Кпгвл Гяпння Пятппікннрккя — кпнпрптмри- - п'іпи іііні лпуі іі'і-- 1 ти і питлі' —
ту Сидорчук Неоніла Григорівна піит- - ПпІ-- л

1
" ' " -- І -- ' І ' І 'І :]А"ци" ""тдпп

стер з
ного інституту

На другий день голова Комітету телебаченню і

радіомовленню Іванович влаштував
наді показ фільмів на станції телеоачення Ми оачили

і

лкп-іг-ппг1- :ї
Г) л п

' і : ЛплїІні III ТІ П( І І 1 І І і ППТИО"і"' ' " - - "
і-

- " ' „фільми: (про сестер Банко які ''" з _
І '

„і-тп- ш і т'лії
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"

тове дерева" (про Карпати) Фільм Карпати зробив

артистів України існування Радян- - минулих
маленькою

їхала України лттях
Підсуха

Львові ми присутні нл

"Ровесник" Іван Фаіна

днеамоль ровесник проводить своє спешяльне ми

стецтво на рівні Солісти ансамблю Оля Щер-бако- ва

та Попович Мали ми нагоду послухати ви-

сокоякісного вокального співу Олі Басистюк — лавреат-к- и

1- -ої Міжнародного Бразілії а та-

кож слухали Катерину Пушкову — сольо на піяніно
відвідали Музичну консерваторію у Львові і ма

"- -„ „„„
лргисі великою щасія здоров

Побували на виставах Львів

театру балету ім ми

опери "Пікова дама" "Тоска" Хочемо
сце-нічно-вокат- ьне

мистецтво у Львівській опері стоїть

дуже високому рівні Були репетиції танцювального
"Юність" де 60 молодих хлопців

літах 14 до 23 роки виконують свої на високо-

му професіональному рівні Львові мали ми інтерв'ю по

радіо телебаченню також пресі

у Львові нашу провели Бо-

рис Леонідович Львівської студії
телебачення Кінесевич Марта Львівна редактор

передач Львівського

нашого перебування у Львові Тимофій Дмитрович Телі-шевськ-
ий

голова виконкому Львівської обласної ради
депутатів трудящих депутат Верховної Ради України

влаштував нас прийняття на якому були присутні:
Палфій член-кореспонде- нт

наук СРСР ім В Леніна профе-

сор науково-дослідно- го землеробства тва-

ринництва західних районів УРСР Петро Іванович Баку-

менко Спілки журналістів голова Обласного

по телебаченню радіомовленню Володимир
референт Ігор На-

заренко обласного відділення

Товариства "Україна"
Прийняття відбулося Інституті землеробства

західних районів України 20 км Льво-

ва Інститут розпорядженні

іектарів землі будови що належали мит-

рополитові Шептицькому

Олександр Марія
Стеф'юк

ОЛЕКСАНДР ВРАБЕЛЬ драдіапічний
баритон соліст Львівського державного
театру оперн та Ьм Франка

ЮРІЙ ДЕМЧУК

ївської державної філармонії

Галина

Ленінграді

Зі літаком Ле-

нінграду Леніні переоували щодня

екскурсії Відвідали ермітаж-музе- й

виставці картин зібрані ше

деври чисгіїпвл Зимовий палац ца- -

після револнцн перетворений на музей на
відвідинах у Піскаровськом меморіяльному центрі де

бий радців які загинули
обороні Леніні блокада

Дрюі світової війни Бачили ми записки при
які говорив президент Нікож

чіп ВІДВІДИН Іеіііні

революції було царським Зараз цьому
ВОНО ЗНИШЄНЄ

КіНіиіІПк
-- дврова

ко- -

велике значення

складаються
СРСР

Ленінграду переїхали ми до на переговори
Міністерстві культури концертні поїздки україн-

ських артистів Канаді

Директор Держкомчерту Сапугін Леонтій Іванович

Лариса Нетто радо стосовно

вибору погодяться на пропозиції

будуть подані Міністерства культури України
Москві вечір ми Вели-

кий театр де проходила "Травіята" Артисти

ролі дуже високому
ми повернулися до

%У-&$%Щ-
Х

Софія секретар

Знову
кореепоцдип українською рлдю

Олександр Миколайович влаштував Канаш Володимир Павлович відповідальний секретар
стріч оваристві Україна на були присутні: юс ерром іикпенн ічрижаншська пеоінла

слмшшич МиКОЛЗЙОВИЧ

юс

тенор-баяні- ст Врабель ппт
Світлана

„„„ п„пі„„„п п™ ип™™
голови п„т„лхі0

іїічііл

Олександр зі
секретар Києва згадані що на- -

Микола
пптілпн ліечі'іі

Києва

Бакуменко

Козловський

інформації

"Україна"

тваринництва

балету

перелетіли

Ьачили

історичне

рівні

знову Києва

Києві

у

ПТ¥П іПЦ--- (

Д ти'"в °-"І-
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"'кониептних

дівчат

У

своєму

Москви

У кі- -
ІІЛИІ

фільм му- -
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Т°МУ' ДРУЖМ"

з ' з нагоди жителів у сто-н- а
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Канади ської

для нас зустріч уУ Дя Вам м
3

якого є

Іван

премії в

Ми

двох

опери
сказати що

від танці

а

ралю

в

від

який в тисяч
великі

Я

рал
мали

Леніні

днів

США

село

сказали

опера

якій

Києві епох

ч-- '""

еЛІСІК'е
бпя- -

е'иягти можл

спів при в'іаемім акилі- - гіі иікшчення хочелю екьіепі чну подя- -

нл його підоїр пі- - ку л країна
сені ного виконання у нашій їлисім і нм які уважно
пам'яті на довгий наше пішли на нашим в

Василь Білий газети англомов- - поїздки в Канаді з
"Ньюс фром з нами

яка в У ми що ми- -

т '" "п -'"- ч-ч-"" -- " — н"- "- ---- -- — і "" "
и милу з "Л

Олексій агенства РАГАУ всім лм і я та
—
ського та І
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і у

і у

—
і —

—

і

для
Федір —

і

— член
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І

і

і

нам

пін'

М°Я

гюго

ного

Лев чих ниві куль урною мистецівл
з Юзеф )квіт

лі РАТЛУ Дмнт- - Софія

ро радіо Те- -

Юрій

МАРІЯ —

театру
оперн та іаі Г

—

дні

мільйона де

се- -

Москви

ви

Василь
пгч ІМ

0°
Софія

бас_

Бачили

му-

зичних

завлжили

іпрптп

шил і „ивНмОта

І

Шостого листопада у Торонто роз-

почнеться концертне турне по Канаді

трьох співаків Буде се-

ред них солістка те-

атру оперн та балету УРСР
Т Г Шевченка заслужена ?ртистка

Марія Стеф'юк Про неї

наша розповідь

шира материна пісня Вона

приходила до неї звідусіль землі й

чеСа водії й

роси й білого свічення яблунь При-

ходила й клякала вела диво-са- д

Я виросла селі де всі співали
Хор і чоловіче знали ген-ге- н

за межами і Косівшнни і

вокальний

оперу —

за Дунасч Семена
Моя мама Одарку співала

' "" Марія Стеф'юк пам'ятає як виводи- -

Марія-- СВ0І0 гсрШу шсню

соліст трьома ївшими ям співала отим хмарам що

' ""0-'-" па-- і чо и-- яіташі з внсту-"-'г°-'- п

смерекам шо принишкло
дні ва в іш--

ШСНЮ-
-
0ТИу яворам котрі схваль- -

І Коїьно й радісно шумували вітами

иляптті7Р Нртпг З радістю згадхе й ту

„ - -- і-„- бутню осінь 1967 року Для неї від
1 МНІЖ¥Т ЖИТТІДОЦеНТ КИЇВСЬКОЇ сторінка

ПІД ""УР"" Якось і не Еірилося шп вона —
на і

да СотН Київської шо

'

—
"Нешонал Консерт Ейдженсі Інк"

Олексіївна

1

Мялкнрпя Ляпмся Ліиколяївня попекла лач
ГепПнН„лпЯ

Людмила Геннадіп

оа!„
Україна

повідатьниіі Сидоочук
Делічук ще

університе- -
Г

Петро

львівській

обласного

тривала

Большак

ай нещодавно відкритий — займає 60- -

гектарну площу музеї під відкритим небом збері-

гаються країні :"' зки народною будівництва

голова Комітету по колекції виробів майстрів знаряддя пра- -

Іл-- п'п
і-іхіі-і-

гі-пп ПікЧІЛІІІІІІіНік ТІ М II М Т

"Сійся родися" "™""І'-Ч- "' " -
ь'ііігшітпгпчАі попи V І"

Гнатюком "

високому

конкурсу

ансамблю

Академії

директор

ко-

мітету

балету

ГАЛИНА

Відвідали

привітали

відвідали

побачити "Дружба народів" який представляє винську подільську волпнсіко-иодітьськ- у Відвідини

1 є і' 1 1

3УШр '1?!:пВРаїСН-Н-
Я звідти ' 50річчя чість західноукраїнських земель

були репетиції лнеамбля влаштував

художнім керівником Попович ?ваР™ ЮР'" Демсуком соліст

і

Далі

і

Львівського

колись

оандурнсг високоякісний іцироееіде
плньяменті бандурі чудовий народних членам правління І овариства урядовцям

майстерне — залишаться Міністерсінл ктьіри вислухали
час прохання і зустріч бажанням

Іванович — редактор організуванні концертної артистів

додатку Юкрейн" перевів прес- - України

конференцію відбулася Товаристві "Україна" 28 своїй подорожі сценічне

зустріч Марією Тарасівною Крушельницькою У'
Леонідович — кореспондент жасмо твор- -

концертмейстер

Франка

зустріч

редактор

Наприкінці

Юрійович
сітьсько-господарськ- нх

Омельченко Товариства

секретар

Врабель

ПАТОРЖІІНСЬКА

Паторжлнська

відбудованому

Стефанович Григорович — відповідальний редактор успіхів на

газети "Вісті України" Мосенжник Петрович — Торонто-- !

фотокореспондент енства Пільчевський Романко-Муца- к

— кореспондент Українського Омельченко Михайло Муцак

Демчук

СТЕФ'ЮК
сопра-колоратур- а(

солістка Київського державного
Т Шевченка

држина

&зЯНй

МРІЇ

МАРІЇ

українських
і Академічного

імені

республіки

Ніжна
і

смерек з кришталиків

в

— в

наш капелу
Івано-Франківшин- н

а гурток на-

віть поставив Запорожець

Гулака-Артемов-ськог- о

~~

ітефюк разоила

бас-барито- н Кн-і-3 артяс-подві- р ь

України
вслухалися

шшдертги г

? Ваді Листопаді
вона неза- -

концерт- -
►

ИЯДЖ№СКрИлгсч „СВа ВМеЙСТер КОНСерваТОрІЇ
керівництвом

акомпанує фортепіано
МуВЩі сг-дентк-

а консерватори

Романко-Муца- к

Юкпічтн"

ступних:

кружляючи

Шевченківський

минулих

народних

Олександер

оеь так несподівано мрія стаіі
ре-альнкт-

ю

І тілі мі прічімпни горами

темним см гок впереміж і радісним
піднесенням утвердкеиаіі ио Здаь-- -

лося і горн і полонини і ГОМІНКІ і

тічки вітали її

Того року Марія Стсф юк її гадки
не мала вступати до консерваторії
Вчилася у Снятинськпчу культосвіт-

ньому УЧИЛИЩІ На ДИрИГеїІТГІКО-- м "і- -

вочу відділені і готувалася статі' "р

танічатором сільської художні' і-чодіяі- ьності
І чвісн'і співала іе

саме тоді проходив оолліні'Гі оі:мл
художньої самодіяльності і вона л

оувши на ньому перемогу дкіііа
право поїхати Д" Києва на реіну'іі
канський фестираль нчродних таі-н- -

Т1В

Той день запам'ятався чи'івжлі
Переповнений іал тисячі 'коси і -

ПОШУКИ

СТЕФ'ЮК

перший житті п"-т:- ' ' су прои ді

симфонічною оркестр С'пвала пар-

тію Миланн --

) опери І
!-

- г 'Лан''" ро-

ди Миланаї

Заплющивші' ог 7' п'"а на :'!'
Калатало серце Перші'' акорд V

зики І раптом рОіпГлм'т-г- ь стра

ніяковіть мов рукою "іч" Во'а по

бачила свокі Мклану ч і' прд
мужню Злива опле ків Ніть в

рилося шо го їй А потім р'коиала
дві пісні Пабгль' реча воіа і особ-

ливим піднесенням співала Д'-щи- г

дошик Миколі' Лі'и'ка народну
пісню Ганддя

І знову оплески квіти :::-'р- - в -а- ч-ня

Хіба отаке забувається 3 аіоч
її не раз вітатимуть таг лчг --лиро
й шедро але на все жи-т- я за :'ііився
пам'ятним саме той виступ

Заключний концерт Фестивалю ''ру-ні- с

Марії Стефюк не тільн- - з лоту

медаль і звання ла'реата Таланови-

тій дівчині із Пригрпгття запропонх-вал- и

складати вступні іспиті д Ки-

ївської консерзатсріт

Минули роки навчання Дк-іо-'ч- ою

роботою Марії :тала партія Мар- - в

ІІаревій нареченій Заглибі-ашг'-- ь у

роботу нгд образом відчувша терп-

кий і неповторний смак пошуку вона

ІГ

--її фром

і

—

ф'меміі' п о и цілком підкори ~а

опер І

Мічіен лише "імрії роки як Ми- -

[ИЯ Гтеф'и-і- К ста 11 ІОЛІСТЮИ провід- -

її оікріюг' и ітр України Во"1

„її іо (піроли по Радянськом1 Г'

кі'- - Гісрг хч'ніь і' мутичних фестнв

-- ііх В н л --

ріГк
ті Мри іеііьких декадах

-- напрочуд складні лір її к
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В ТУРКЕВИЧ

На фото: Марія Стеф'юк в ролі Мд-но- н

з однойменної опери Ж Маси
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ВІДЛІТАЮТЬ СІРИМ ШНУРКОМ

У ВИРІЙ

Д-- Р МИХАЙЛО ГУЦУЛЯК

Помер в суботу 28 серпня
1976 р у Венкувері (Канада)
на 83-м- у році життя колишній

четар славної Української Га-

лицької Армії і голова Відді-

лу Наукового Товариства ім

Шевченка д-- р Михайло Гу-цут- як

Народився --
5 липня 1894 р

в селі Новоселиця повіт Сня-ти- н

Гімназію закінчив у Ко-

ломиї і Вижниці В часі Пер-

шої світової війни з причини
малого зросту працював у
військовій цензурі у Львові В

1916 році студіював право на

де
закінчив 4 семестри Був ду-

же активним учасником пере-

вороту і боїв у Львові а по

відступі наших військ зі Льво

ва в рядах 4-т- ої Золочівської

Бригади УГА з початку як хо-

рунжий а згодом як четар
відбув всю нашу Визвольну

Боротьбу За Збручем в чо --

тирокутнику смерти щасливо

перебув двократну пошесть

жахливого тифу а по розбро
'

єнню поляками галицьких
бригад в квітні 1920 року був
засланий до табору полоне --

них до Тухолі на Поморю
Літом 1926 р закінчив фі --

лососЬічний відділ на універ-

ситеті у Відні де одержав
докторат з географічних на-

ук і тут у Відні був секрета-

рем і скарбником студентсько

го допомогового „Т-в- а При-

хильників Освіти"

По повороті з Відня був ви-

кладачем географії та історії
в українській гімназії в Рівно-

му на Волині аж до приходу
большевиків В часі німецької
окупації в 1941-і- м році зорга-
нізував в Калуші торговельну
школу якої був управителем
На еміграції у Відні за його

старанням і ініціятивою була
відкрита в осені 1944 р укра-
їнська гімназія і дві народні
школи для яких був звязко-ви- м

між школами а німець --

кою шкільною владою В 194В

р переїхав до Баварії і в та-

борі в Кпрльсферді під Мін --

хеном заснував і провадив
торговельну школу

В 1948 р приїхав з родино-- ю

на сталий побут до Венку-вер- у

і ту поза фізичною пра-

цею на прожиток давав від- -

Ножі вилки ложки стануть
чисті н блискучі як почистити
сирою картоплею

ПШ ЗгЯЯс"Т

УЕКТОК ВЕЬЕКО

ЬіЧіпк іп іЬе І'Ь

ОРГАН УКРАЇНСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ

(ЖСАN ОР ТНЕ ІЖКАШІМ УЕТЕКА

ЖУРАВЛІ

львівському університеті

ОсЬоЬег ІЬ

чити на різні наукові теми і

зорганізував успішний курс
українознавства для старших
В 1954 р за його ініціятивою
і співпрацею був заснований
„Комітет Поширення Україн-

ської Книжки" який кілька
разів передавав українські

книжки публичним бібліоте --

кам

З 1967 р за його
ініціятивою був зорганізова --

ний з колишніх членів Листо-

падового Зриву у Львові 1918

р які перебували і перебува-

ють як в Канаді так і в ЗДА т
зв Комітет Виконавців Ли --

стопадового Чину" головою
якого був пок д-- р Гуцуляк

заступником його пок проф
Микола Чубатий а секрета --

рем пок д-- р Роман Кришталь
ський Цей Комітет за Фінан-

совою добровільною допомо-

гою кол вояків славної УГА

видав в 1973 р більшу працю
на 406 сторін п н „Перший
Листопад 1918" В цім ціннім

збірнику зібрано і поміщено

багато джерельного матерія --

лу про листопадові переворо
ти по галицьких містах На-

писав і видав своїм коштом
дві наукові студії: „Укра --

їнець - Співтворець кордонів
Канади й Аляски" й „Українці

в Бритійській Колюмбії"

Крім громадської освітньої
і наукової праці покійний ці-

кавився ще і народнім мистец

твом Він свою велику збірку

гуцульського та підкарпатсь-

кого народнього мистецтва
оцінену приблизно на ЗО ти --

сяч долярів подарував дер --

жавному національному му-

зеєві в Оттаві Канада
Покійний осиротив дружи-

ну Марію і двох синів: Ераста
(аптикар в Ошаві) і Любоми-р- а

(адвокат в Венкувері)
Панахида відбулася 30-г- о

серпня 1976 р у Венкувері а

похоронні обряди в церкві --

пам'ятнику в Бавнд Бруку Н

Дж а тлінні останки Покій-

ника похоронено 1-- го вересня
1976 р на цвинтарі біля цер-

кви св Андрія в Бавнд Бруку
Нехай вільна американська

земля буде для нашого до --

брого і вірного Побратима і

активного воїна за волю Ук-

раїни легкою
Дмитро Мнкитюк

кол хор УГА

О Шкіряні рукавиці будуть
ьлістігпіі якщо час від часу зма-

зувати їх гпщериною

ТНЕ ТОВОТО §ТАК Тие5 5ер{етЬег 25 1976

В

і

вже

20

пеи-- з соп- - аіп ІЬаІ Ье сіісі поі апМо
Іег ТИе тіе апй §0

ІЬе рііоі Но Пе- - 5Ье
и-оиі-

сі пєуєг

ЬІ5
5ирег-5есге- 1

тгп лпік "Ь" сцини-- у іале

і""иси "11" "У" шиа-
-

ш ПеЬІег аПег епІ
гешгп Іо ІЬе 5отеІ Ьшоп

1а"е ахзигесі

те ои і11 Ье Гогіеп
ееп іГ уои Ьаге соттіИсоІ
а гпізіак?" Ьиоітіїїа

Веіепко 25 (Ье рі-Іоі- 'з

міГе заісі аі ап оГН- -
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ВСТУПАЙТЕ члени

УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО СОЮЗУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕДОВОЇ БРАТСЬКОЇ

УСТАНОВИ УКРАЇНСЬКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДІ

І АМЕРИЦІ!

Модерні — першої клясн — обезпеченеві ПОЛІСИ

ва життя Допомога окалічілнм 1 немічним чле-

нам СтипендП І стнпендійна допомога студію-

ючій молоді у вищих школах Дитячі підприєм-

ства таборування І Курси Українознавства "На-

родна Воля" "Форум" — журнал молоді в ан-

глійській мові І відпочннкова оселя "Верховина"

По ближчі інформації пишіть або телефонуйте до
місцевих секретарів і організаторів УРСоюзу до

головного організатора на Канаду Анатолія

Білоцерківського на адресу:

460 Окі 8 — Іл&Ше ОпеЬее

ТсЬ ЗЄЄ-177- 5

або до Головної Канцелярії УРСоюзу:
449 ?уошпчї Ате бегапйга Ра И8А — ДО-ДО- 7

Заїшчіау 1976

початком

УоІХІІІ N042

цігатадтгдлттгеядевдистідаадід?

и:

"е5І

КНИГА ДЛЯ ВСІХ!
ШАЛ МАНИЛО - ДНПТРЯК:
ФЕНОМЕН (десята збірка) —

ТІЙ НОВІ ТВОРИ Передбачення _!"„ „л=™ ~и7і7т Лппковннкіі "-ьл- иі ош „—Нострадамуса до 2006
лист Кеннеді до Автора! ДІвського походження Єфі-- 1 лила родиш померлого він-загибе- ль

Росії тощо Ціна ма Давідовіча був сво--1 ськовнка забрати Мін
грел) Замовлення та гроші го часу відзначений найви- -
і мтпі і палиш КОНВсРТІ І

висилайте на алвесу:
Малук) ЇМ
МШуШє ХЛ 08332

14 -- ту річницю смерти

бл п Андрія Горбаця

Дня 12 жовтня 1962 року

відійшов вічність бд ним

Андрій Горбацько активний

член громадських і нетирин

ських оргіїнічашії і танки

споживають на цвинтарі Парк

лон Торонті
Н гумн річницю ( мг'рти

нашого ІІсчабутіпого Бра-

та Шнпіра і Вуйка бл пам

Лнлр'ш Горбаня клонимо го-

лови перед його світлою п- а-

Н м'ятні : й

И Партія і Василь 'Інчорі Марся і Паля 1
мі родинами і

1АРЯДЖІ-ШІ- П ЛЬОДОВИК

Псрсоуваючії Антірктіїці дпслідни-к- п

відкрили незвичайне і досі невідоме

природне янищс Виявляються льодови-

ки ці плаваючі чдатні-- - острови - за
і свніїх умоп вибухати
За вибухівку такій крижаній бомбі

і равлять мікроскопічні бульбашки сти-

снутого повітря икі нушті при незнач-

ному швидко збільшуються
об'ємі: крига пг витримує внутрішнього

тиску і впбухаї великим гуркотом
Осколки такого льодовика

поПліпу обсорпаторії -- Мир-гі

їй

ЗАПОВІДНИК МИС МАРГЬЯІЬ

державних заповідників
України поповнилася двома новими чу-

довими природними комплексами За рі-шнн- ям

Ради Міністрів УРСР Криму
Ялтинський гірськолісовий за-

повідник і Мис Мартьяп
також більш як удвос розширено тери-
торію Чорноморського державного запо-
відника

КИТАЙСЬКА РОПА

Китайці повністю покри-

вають потреби своєї країни влас-

но нафтою За останні роки вони

досить розвинули цю галузь про-

мисловості!
Вони не тільки заспокоюють

власні потреба але й до того
лишки експортують до інших кра-

їн Загалом вони збільшили видо-

буток на відсотків

Воюіеі
М05ССЖ іІіРІ-АР-Ке- и- сіаііу гггап§есі

— тоїпег іегепсе аЬгоасі"

5о-іе- І Уікіог Веіепко 29 Пеш Ье

МіС-2- 5
Хо пог1пегп аРап 0Іі 5ерІ Ьаге Гогзакеп Іііз іатіїу

"ОШсіаІБ

Ре-1го-
па

його

Сашиїа

(514)

(717)

А п МігтОч ТГлVК♦ Цл І _ А- - 1_Т_
ГіяНіог л Ьіс " " - "' аии інь ге- -

іиее ІЬе

5ооп Ье

в

СшпЬегІашІ

сестрін- -
Н

нагріванні

дослідники
іпаґшілп

Недавно

утворені
заповідник

5о-іеІ- з' тозі агіуапсео! іп

ОМ

ипсіетхіапо! те
&аіі "Не аізо

3-уеаг--
с4сі 50п

Рости духовно помагати рости

Немає нічого страшнішого над необмежену

владу обмеженої людини
Симонєнко

Сумна того хто житті
поетом!

ПЕРША УКРАЇНСЬКА ФІРМА
ОПАЛОВОЇ ОЛЛВІІ

чИВИмВвУ В

иеі І+сІ

ООУЕКСОиЯТ яо

Тел: 536-11- 69

762-94- 94 вночі
:4-ГОДИН-

НА СЮЛІДНЛ ОБСЛХГА

Иолкошшкй €йима Давідовіча
ніохоропилн в Єрусалимі

Тель Авів Ізраїль він знає багато і

:т т- - ~~ --~
року

Пані
який тіло з

і в

І 2

Г&А

и

V

'і

г

в

в

ч

сім'я

в

а

оі заісі

іп "'= ш

"

итіі

Ьа5

і

в

у

—

— Пол- -

г

—

і

щими військовими орденами
І який був здеградованин то-

ді як виявив бажання ем-

ігрувати до Ізраїлю похоро-

нено 27-г- о вересня цр в Є-русал-
имі

з усіма військовими

почестями як полковника

ізраїльських військових

збройних сил Москва яка
відмовлялася видати
Давідовічеві з огляду на те

АЛЕНСАНДРА ВЕЛИКОГО

Атексачдг Веіикий ко-

роль млої Мачелоні: здо- -

буй Т(ПІУ _?_'00 ьг
Мллу Аік І Крсі ні
Асирік Вівіп і

І нчі ю

Є-'ПП- К'Т

Ь:лію і

: : ~ Лі
}піч'ІП І І мі'і :ос)' і і і " чи

ноямі іч! нір'-'- і Гюм до за-

гину тжіпіі за річним

к"„ем При прий- -

11ІЛОі"И ІК'Ч'МіДИЛІ 11 СПІНЮ

ІЧ-лріні- о (нн: Бо'інлжис-т- і

і) Військ і ині ю вздовж

берега упри і мором плили

кмрабп л члрчами іьбп ни-

нішня чровіянтура
Але ь олном місці відді-

лили військо від кораблів

високі ск'листі гори і вояки

почали падати з голоду й

спраги бо ніде не було крап-

лі води Всякі спроби знайти

зв'язок з кораблями не вда-

валися Так 6уло багато днів

Як

ТЬе Ьа'е

візу

ська щоб поховати його згі

дно з останньою волею по-

кійного в Ізраїлі В похоро-

нах брали участь
численні військовики як та-

кож багато з СС-С- Р

які або знали
його або чули про його

в СССР Хоронив
покійного військовий капе-ля- н

а домовина була покри-

та національним прапором

ПРО

ніднмрогі

Одчлго для знайшов один

вояк малу калабальку з во- -

дою і набрав трохи води в

і шолом Збіглися до нього

товариші і кожний хотів по- -

і мочити губи Але вояк ска'- -

зан: „Передусім король м-- )

сить напитися!" Та коли
нриіі: воду королеві він за-Ішпа- в:

„А маєте досить води
для всіх?' - „Нема тільки

і для тебе королю!" відповів

і вояк — „Отже і я не б)Д_

пити сказав король і виіив
воду в пісок

Цей поступок так подо-
бався воякам шо в них всту-

пила нона міць і вони дійш-

ли до оази — міста Пура

де відпочили її віджили та

потім щасливо дійшли

рідного краю

АНГЛІЙСЬКО - УКРАЇНСЬКИЙ

і

УКРАЇНСЬКО -- АНГЛІЙСЬКИЙ

СЛОВНИКИ
Друге видання - виправлене і доповне-
не Понад 120 тисяч слів Склав його
М Л ПОДВЕЗЬКО - В полот-
няній оправі сторінок 1810 Ціна обох
тільки 1500 дол з пересилкою

За один Словник 750
Сі Словники конечно потрібні для кож --

ного українця а особливо для учнів і

студентів!

Замовлення з належністю посилай-

те на аа"ресу:

УІІЛЕ $ЮУ0 196 ВаНшпІ $1 Т0КГЖГО 2--В 0А

ДОПОМАГАЮТЬ ЗВУКИ

визначають перелітні птахи ітянилмінп ня

прям свого іюльот вночі й під час великої хмарності?
Завдяки зіркам з допомогою магнітного поля Землі?

Останнім часом учені сходяться на думці шо до-

помагають перелітним птахам зьуки з Землі Як дав-

но встановили повітроплавці земні звки чути на ве
ликій висоті Навіть гелгі? гусей квакання жаб шум
вітру над лісом розрізниш на ьнсоті 1000 мет-
рів

Не виключено шо птахи користуються ефектом
ехолокації Голосний пташний крик відби-€тьс-

в

і знову чується каяками і т д —

залежно від де вони летять — над дзеркалом
озера над горами чи полем Це й допомагає
еркнтуеатися
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другим —

все життя

руках
Василь

доля раз не був

вій ввв я и

М6Н 2У7

вдень

сігеп"

що мовляв

)-- і

можна

тего

тихим їм

ога

Нінкс вчення не сміс монополізувати духовне
життя людства

скористатися з поради треба часом мати
більше розуму як на те щоб її дати

Радують діти серие мос Але часом згадавши
Що їм готус життя жах побиває мене

М Орест
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УКРАЇНСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖІ „ї

Роман Гришіна

Давідовіча

емігрантів

пе-

реживання

твердій

по-різно- му

журавлями

шат

А§Іго Тгауеі Зетсе
И04 П КТ ТОвОКТО ОКТ Ми ЇМ ТВ 7М-Ш- 7

' Подагоджуе всі справа зі ещюваджеянжи рідкі з Украіяя

і а ішііч країв СзідЩіОІ Бврося -

Првдм кднткн на всі аНтнеькі А итобтоові

якіЯ евтгу

Нотаріально завірю всі потрібні документ

ТУГЧ ХІЯЖ ЛХ --л- л ІууууууууууЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

і до

горонгонськия ІНФОРМАТОР

СТЕПАН РОСОХА ІХО
ПУБЛІЧНИЙ НОТАР

4

Д96 ВаИшгсІ 81 — Тогопіо 2--
В ОпЬ — Теї 368-728- 2
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уіпиглпаї

ЧФЗ

Піинаі і фінаж:г ноні печі (форнеси

Випозичас збірники на гарячу воду

Вмаиас ярилаш ло звогчування пові-

тря (юміїіфаср)

Іоічлні сплати робота гарантована!

ІвТТІТ1 "ТЙчіій '"

рчеі_ он имггЕО

Тогопіо 83 5іхРоіпІ5 Ншй
Теї 236-17- 55
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3284 Уопеє 51

МісЬлеІ РрроуісЬ
ОМІ 487-71- 01 881-40- 73
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О-

Д55-532- 5

1 ' 'И1

ЮНМ'5 ЕІЕСТОС
ЯЕРАІ

направляємо рломричиі іірчі
хололільники сушарні

електричні
1ІСЄП5Є ІІСЄП5Є

Кличте: 535-464- 6

Українське І'олинн Зцвр]ріін
РгесІЧ ЛеуеІІегу г7а1сЬ Кераіг

Ассиїгоп Виїоуа 2епііЬ Сеігіпа Косіапіа

УаІсЬез Реегіевз Віатопсіз
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РІРА СЬКАММІ СО

2137 ВІ'оог УКе5(

Тогопіо 0п1 Мб$ Ш Теї

Наша компанія чистить мііими найновішим
сію-собо- м

а то з допомогою поіяної нари -
( реї Леат сіеапіп)

Крім того чистимо бу'іинмі Гюра і пііпри-сметв- а

і тн

Різплатна оцінка! Гоіііна оГхмга !

піни помірковані '

РІРА СЬКАММІ СО

2137 ВІоог З1¥і Тогопіо Опі МБ5 1 N 2

Теї 767-04- 01

яВЗХВпиБВ ИИШПЧІМТ: ДТІ'ІИга-- М йА-Ь-
у ушздіа

УКРУІІНСЬКА іралшиця
НІОН РАКК УАКІЕТУ
& СОNРЕСТIОNАКУ 5ТОКЕ
власники — СОНЯ і ЙОНКИ

ВІДВІдаАте пс! Маио: кшоскж гасопвся жттвлж шжіді- -
непріїладдя картки ва різні оказії забавка дроґеріж: во-ю- ди

парфумж тмтюпові вжробн Гросері солодощі харчові
продукти Крамниця відчинена 7 диіа у тижні е&нообелгл

1 достава до домів
24 АЕТТЕ $Т ТОЯОКТО 9 ТЕ-І- 769-282- 0

заісі "І ага аЬзоІиІеІу сег- - уоіипагьу аЬгоасі" заісі Ьоіп --отеп ері Гєсііу погтаї Іп тог-тоІЬегІапс- І"
д!мммшуии№№изсгажп

цьому

бодай

737

ТОЯОМТО

Щоб

НОО

корабельні

Рез

0п

МВУ ЗМ7

та неї

огк

Зігееі
767-0- 401

саг

ми

Наші

ііґі'Ч

МИКОЛА

ищення хробаків
і шкідників

Наша деталічна крамниця яка поиміигттьгя ти
ВУЛИЦІ КВІН ІСТ 434 'КОЛО ВЛ1ШІ Сакгяіл - плгтяог?і
ой шдповині продукти та інструкції в який спосіб
можна нищити хробацтво як каралюки бдошиці
мурашки або шурі миші та інші домові шкідники

--я

на оажання наші кваіісГ--
1
ковані й яРіпипкяиА

іфощоплки є готові на ьаш заклик знишяти тих шкідни-
ків і'насікомих у вашім домі чи інших бизкесових при- -

ВІКОЕ МРС СО ЛО _ 434 2иееп 5 Е ТогопЮ

Тлі ід)-а&-
зі _

іг_#'„л _мг
да¥
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Таїса Еогдавгська вибрана
юа президента УЛІІ

Ню Шрк ҐР В ) — В неді-

лю 19-г- о вересня тут в но-

вій чалі Тіт Мистецького

Клюбу при 136 Друга евеню

відбувся Річний Загальний

З'їзд чителів Українського

Музичного Інституту Амери-

ки 3 плом проводив д-- р Бог-

дан Лончина з Детройту Пі-

сля ділових нарад і рефера-

тів обрано нову управу на

Пік Рік 197677 Таїса Бої-дансь- ка

— президент та ім-презов- ий

референт Юрій 0- -

ранський (Філадельфія) пер
ший заступник президента

Марта Тарнавська (Детройт)

другий заступник президен-

та Рафаїл Венке секре-

тар Дарія Каранович пс-дагопчн- ий

референт Галя

Клим — пресовий референт

Не
юве--

втратив Р" иа

спокій: щотижня ніби за

роллалом з ю іії граОЧ на- -

ліі і'юіо магазин — заби- -

дорогі кільця і брас-

лети Довелося звертати-

ся до в іаишка фірми

сторожових собак

топ вимовнії скорпсіаш-с- я

посівший вінчаркн
Мовляв пес не завжди

ноже відрізнити покиї- -

ця івд грабіжника та й

трпмагн у ілірині —

серед золо міх речей —

якось не вппадас А от

використати оіри'пюіо

паїа ка-тараіщ- іа зовсім

=—=—
¥

"У вині багато сопня"

Лихо тому хто бачить

сонце лише у вині

ТеІ 533-668- 0

533-690- 8

АУЕИиЕ

ТОЙОИТО М

( ТІІЕШОЬіЄ ЕМ4-И3- 4

Калина Чічка-Андрієнк- о —

видавничий референт Марія
Мацькевич скарбник
До Ради вві-

йшли: Лідія Шав'як Рожа

Шуль Стргацький
товариського сду Ярослав
Лабка Ольга Сушко-Нако-нечн- а

д-- р Богдан Лончина
Ді Контрольної Комісії- - Бог-

дан Перефсцький Ярослава
Кобрин Галина Мирошни-ченко-Кузьм- а

За довголітню повну по-

святи працю на прези- -

Охоронець золота

Сан-Фраїшіськ-
ни

інша річ! ваіапся др-лі- о

Том Коїм прокат

рали

Але

иою

ипіЬєсІШау
о( Меігороіііап Тогопіо

180 УУеІІіпдіоп 51 (ЛевІ Тогопіо
Опіапо М5ЛІЗ ТеІ 366-424- 1

аі:ітнйті:ші:іроіін)нП'і
МРЛРОІІПІІПиРШГП)!

146

146

От 225

Лев До

пості

1ого

дента УМІ дякував проф Ме

лани Ьаиловіи в імені чи- -

тельського Збор проф Ю- -

рій Оранськин Проф Мела- -

нію Байлову обраї одно- -

дшно на почдсного презн- -

дента і МІ

і перевір нл охорониш

сі ао
МИНЬ ТПКДСНЬ місяць

широкі І за весь час

жодного пограбування

За склом вітрини на фо-

ні ою іошення: "Обереж-

но! Цеп район патрулю-

ється іараіщламн" —

великийснс сюдл-тум- и

чорний павук Задоволе- -

' ніш ювелір не нахвалить- -

СЯ НИМ ЩЄ О ПЧі: опчі
і отруйний сторож справ- -

ію несе свою служку а

обходиться дуже дешево:
1

-- і і--
І П ІЗ ~1

фірмі Я і№ " " ~

ренду і іаччсіься десять

доіарів на місяць та ще

о нівроку постачається од-

на жива миша самому та-рашуло- ві

ні:и

АУЕ ТОКОИТО

5ЕЕ х

533 6680
533-690- 8

иікміїчи н м - икіірмініг іля іп пг
ТНапкггоуои

іь шогке
в в

ган дії оі= уз
ЬЧ ІВІІ И1Е НАС НК ІЮАЛЛІСТЕ!!!

055ІМ6ТОМ ТІКЕ СО ПО

50'Л5 0И5ОЛ

055ІИСТОМ

NЕV & и$ЕС ТІКЕ5 КЕРАІВ5 УЦІСАМІІІМО

УУНЕЕІ АIОNМЕNТ 5НОСІСЗ В8АКЕ5Щмр
оззшатом

Директорів

тяттшшяклшяшмштштт

Ж

хосятші' їтлшггцке
НАЙБІЛЬША УКРАЇНСЬКА МВБВЛЬНА КРАМШЩЯ

ГШШ&ШЬЖУі

XVII ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ

ЗМАГАННЯ

) ГРУП ЮНАКІВ ДО 15 Р

Біг на 100 м: сек
ООа іь С Пі Тор 1Г6

Ірі-гчОр-
Д)

Боичишпн 3 Пі Тор 127

Ковалик М Пі Тор 12'9

Гінді 4x100 м: сек
П іаст Клів іиід 51 '2

Срокорі)
П іаїл Тироіпо 52 5

С_1 Торонто 527

Стрибок у довжінь: ст
Ковалик М П і Тор 174 5"

Обаяь С Пл Тор ' 17'0"

Федорович Р Чер Детр 16 11"

Стрибок висоту: ст
Ковх-іи-к М Пл Тор 5'0"

Фсюрович Р Чср Детр 5 0"

П і Г СУМ Тир 411"
Мет диском: ст
Счістанюк С СУМ Тор 10Г0"

Кравець Т Пл Клів ІОО'О"

ГкГСУМТор 997"
Поштовх ядром: ст
Обаль С Пл Тор 458"
Ковалик М Пл Тор 39'3"

Федорович Р Чер Детр 35ТО"

Трофей Гол Упр СУМА одер-

жали юнаки Пласту Торонто
одягаючи 87 точок

ГРУПА СТ ЮНАКІВ

ДО 18 Р

Біг на 100 м: сек
Мороз П Пл Тор 11 '1

1бас М Пл Клів Ц'4
Соколик В Пі Тор 117

Біг на 400 м: сек
Дбас М Пл Клів 52'9

Ринда Я СУМ Тор 54'0

І околік В II і Тор 54П4

Біг на 800 м: мін
Ринда Я СУМ Тор 2 09 '6

ІКгачЯ П СБоф 2'20'0
Пишна В Пл Чорн 2:22'8

Біг на 1500 м: мін
Ринда Я СУМ Тор 4:43'3

ЩтачВПСБоф 4:47'4

Патина В Пл Чорн 4:53'0

Біг на 3000 м: мін

ІКгачВПС Боф 10:35'4

Ковч Т Пл Кпв І0:44'0

Борек О ПіТор 11:46'1

Гінці 4x100 м: сек
Пласт Торонто 47'2

(УМ Торонто 487
Чернлк Детройт 49'6

Гінці 4x400 м:
--

МІН

Пласт Клівленд 3:597
Пласт Торонто 4-00-

7

СЛ М Торонто 400'4
Стрибок у довжінь: ст
Дбас1 Пл Клів 20'5"
іїабнч О Пл Тор 19'10"

Дигдало П Чер Детр 18'95"
Стрибок у висоту: ст
Бабич О П і Тор 5 6"

Борозним В ПлТор 5'4"

Василів М С М Тор 5'4"

Стрибок жердиною: ст
Цішульськіш М Пл Тор ПО"
Воіічншии П Пл Тор 106"
Хабрськиі'іЗ Пл Тор 00"
Трнскак: ст
Бабич О II і Тор 399"
Воичіїпшн Н Пл Тор 374"

Гірак І С М Тор 374"
Мет диском: сі
Іехіцькіїп Ю II і Тор 122 7Ї"
Микачв Т Рочеетер 12235'
Дигдало П Чер Детр 10511"

Мет ратищем: ст
Гнатеііко М СУМ Тор 13485"

Мороз П Пл Тор 13385'
Патина БП і Чорн 1217"

Поштовх ядром: ст
Шваіікун Р Чср Детр 392'
Лсміїькні! Ю Пл Чор 373"

Дигдало П Чслр Детр 365"

Трофей УАСТ Рочеетер для
ст

202

ГРУПА

Ьіг на 103 м: сек
Шеіісіь А Пл Чорн ц'О

)алцькпй П Пл Чорн П'4

Ьаїхк А Пл Тор 117

Біг на 400 м: сек
Шеполь А Пі Чорн 507

За-- і цькіїн П Пл Чорн 527

Ба иок Тор 54'0

Біг на 800 м: М1

Шспель А Пл Чор 204'9
Саєвнч Ю Пл Чорн 2-12- 0

ЯнніевськнйМПл Тор 2:152
Біг на 1500 м: мін

Саєвнч Ю Пл Чорн 4:266

ЛшшнецькпіРПлКлів 4:403

Ярсмко І П С Боф 4-53-
2

Біг на 3000 м: мін
Саєвнч Ю Пл Чор 9:536

Ярсмко І П С Боф 10:420
Лпиинешкин Р Пл Кл 10:432

Гінці 4x100 м: сек
Пласт 45'0

СУМ Торонто -

Пласт Торонто
Гінці 4x400 м: МІН

і! и Чорноморці 412

і рс і

1
1

-- і і !" нв"н і 5о

С 1 Гироніо З 5с 7

і [шо! довжінь: ст
іПіПі п А Пі Чорн Н8
За ацькипП Пі Чорн ЇМ З

Ярмко І П Є Боф 15: 5

і ні і і і і==

ЗШШІШІІІ
423 ССНШН $Т ТО80МТ0

"ВІЛЬНЕ СЛОВО" — "УІІЛЕ 5ЬОУО" Заішіау ОсІоЬег 16 1976

ЙНЕЯИгаи&&ЯЯЕЯ£аШ2Ш0ійжй д шгУСтптшшвшшв- -

ФУТБОЛ Сенсаційно
поки шо проходить XXXIX
чемпіонат Радянського Со-

юзу з фтболу Псля чо-

тирьох тур в матч в па чо-

лі трнірноі таблиці були
несподівано аж три коман-

ди з Російської Федераті
Тфзпедо (Москва

--
Зе-нт

(Ленінграді та Ди іа-м- ої

(Москва) Декотрі ук-

раїнські ктуби яким про-
тягом ості ш х рок б на
лежало л лерство в радя і-с- ькому

фтбо-- ч перебува
ЮТЬ V ВІфаЗНІЙ КРИЗІ СПИ-

СОК команд вишої лгп за-

кінчується назвою клбу —

іДиіпіМОі (Киві поперед-
жає Гіого одеський Чорно-

морець' ледь па кілька
шабіїв вііше віл них 'вмі-
ститись дніпропетровсь-
кий Дніпро т? львівські
Карпати Рівно з лідера-

ми намагаються крокувати
тільки ворошиловградська
Зоряі а донецький Ша-

хтар- перебуває в середині
турнірної табпші Мало

причин для радості також
вооліватьникіБ білорусь-

кого клубу --
Динамо (Мін-

ськ) та в іірихи іьніїкін та-

кої відомої дружини як
Арарат (Єревані "Іичча

сом у перини пзі надалі
чотирьох претендентів на

вмд у вишу лігу Серед
них на другому місці ук-

раїнська команда з Сімфе-

рополя — Лаврін
__

Стрибок у внсот:
:- - їм ні 1 С 1 Гир 5у

5іроко 1 II С Боф =і4

(-
- піко Б II і Тор

Стрибок жердиною: ет

чі о Ь II і Гор ІЗ'З"

(рекорл)
І Пі К п'111ки іііз " и

Тпипнснькпп Р Пл Кпв
'- -0

гРскок:
Яремко І II С Боф 3710"

тачв 3 Пл Чорн
Яііііиевіькіііі М Пл Тор с„

'ет ДІСК0Ч: СТ

Чачбул Л СУМ Тор 1197"

Федорович О Пл Тор

--
Чипо Б Пл Тор 96'35'

іет ратищем: СТ

Паїппн О Пм Кпв 1506"

1287'

ст

Чамбул Л СУМ Тор
Стахш 3 Пл Чорн
Поштовх ядром:

(рекорд)
Чамбі Л СУМ Тор 4875
Івапчк В П і Чорн 3810

Федорович О Тор 34 '9"

Тої ир дян (Мунтян

р б рал
Крамарен- -

Лещук
168

(Шеид- -

ііріішачеіііін переможців
'іі грпа іюоліі імаїмімі
і імапнії Піаіл Торопій іі-"Рііі-

шііі

730 точок

Трофей Гол Управи С М

дріе місце даіаіьночи
ра панні всі перечішов

і Сілі Торонто [ІУІ

Трофен Гот ОМА за

мине загальному точ

кчзашіі иоОЧла пласюиа мо- -

юді і К ції ієн і (02

іичкії
I '1 '

І 'ІІІ'ІЯ НІ її ! Ч 1

Миріммирпі і і 1 1КріШІ
' 6 і П ьк г Сх 1 Би-у-

ю

(її і і Ночес іір 7 і

Нагородою для найвпзііачні-іііо- і

імапнкн цьогорічних пер-- і

носі сі і ""пі шіачепо Жаровськ

рис по П іасі Торонто яка

і юбла 5 меда ші і

ік іа 1 рекор і

Нагорни ия ііаііиііліачіп- -

переможців у групі юнаків '"'"о призначено Ше-ідобл-
н

Пл Торонто Ашриш Пласту Чор-чбравш- и

поморці іюбтих 6 медалш

МУЖЧИН

Пл

Чорноморці

Пл

і цстаповіення одного рекорлл
іншів
Змаганнями проводив

вий комітет Роман

Кшль — голова УСЦАК Яро- -

слав Хороспль — секретар УС

ЦАК і секретар змагань Олек- -

сандер — організ рс- -

ФсІемт 'СЦАК і головний суд- -

ля чаіань Володимир Ігнато- -

внч — вибиванки УСЦАК

' пР°в-іті-
к

змагань Степан Ма

і Володимир Дигдало- стаРТ°ві Борис

СХЛ-І- Я

' Іь-
-
Ь0™" Чамоул і Ярослав

'I" _ метш ' МР°"
ивРенко — головний

стрноків
Змагання переведено на ні-верситетсь-

ком

стадіоні Рочес-ісрськог- о

Технологічного Інстн

тт під господарюванням Ук- -

Іа"илиш імс-(ліканськоі-
о

Спортового Товариства Рочес-4£- „

тер ХП-т- і легкоатлетичні пер
шості Ох ли призначені

--кіЧЛ _
-і-річ-

чю незалежноти є-шнен- их

СтеГітів Америки
ІОО-річч-

ю

ні і я ЗСЛ

60-річч-
ю с мерти Івана Фран-

ка та
50-річч-

ю схіертн Гот Отам
Симона Петлюри Яха

1 Закінчення

і ів £=

СОЬТБ

2ІОНТА)О

Д-- р Орест Попович здобув успіх
на шаховому турнірі ФІДЕ

Ню Иорт: (Н Н) — В

престнжевому турнірі Між-

народної Шахової Федера-

ції ФІДЕ що відбувся тут

13-г- о - 24-г- о вересня ц р

при участі запрошених де-

сятьох чільних майстрів

д-- р Орест Попович поділив
2-- 3 місця від-

ношення 63
Д-- р Попович провадив

турнірі до передостанньої

рунди коли то програв з

переможцем турніру Дізе-но- м

що випередив його на
пів Марк Дізен —

чемпіон юніорів Америки і

за останні два роки багато-

кратний її репрезентант на

міжнародних турнірах
Ціллю даного турніру що

Динамо Москва) — Зо-

ря (Ворошиловград) 1:0

Москва Стадіон Динамо
11 вересня Ясно 18 градусів
20 000 глядачів

Динамо: Ґонтар
Новиков Маювиков Ьубнов
Петрушин (Мінасв 70) Герш-кови- ч

Долмаюв Якубик Мак-сименк- ов

(Єврюжихін 46) Ка- -

Зоря: Ткаченко Пінчук
Малипн Вол Абрамов Ігна- -

СІтенко Журавльов (Робочий
81) Кузнеов Бслоусов (Соро- -

коліт 5И) Андрссв Куксов
Семенов

Гол: Якубик (49)

Шаїтар (Донецькі — Зо

ри Ворошчловград 0-- 0 До
Стадіон Шахтар 18

серпня Ясно 21 18000

глядачів

Шахтар: Дегтооьов Ярем-С- Т

Горбуио Комдратов
П'иих Шевлюк Васін (Шедо-36'8- "

5') СокОЛОВСЬКии (Ро- -
говськии 46) Резмик Дудин-50- -
ськии Сафогов

Зоря: Ткаченко Піичук
Малипн Вол Абрамов Робо-1127- "

миі Журавльов Кузнецов

1477

ірофен Л1А ПЄ-- 20) Ковальов
Блохінм вже вдрчге змагуни

Піаси- - паїрома- -
"Чорноморець

о Нечасв Рибак
ШШШІ ІОЧОК Плоскина Логвннонко
Ірофеи Гол Управи СУМА ман 71) Сапожников (Напрс- -

Дія

а в рої
грп

ріки точ)
Упр

ірси в

маючи

І!

ірілп

золотих

іаноип

маїмкі

юнаки неіеві з

точки а

корт

дпо--

складі

Желтван

реф

ланч'-- к

бігів Гль
т-оии"-

и ОІПВ' левко

сддя

хкраїнськото носе-- и

в

здобуваючи

точок
в

точки

[0:0]

Паоов

зачонок

нецьк
градус

ченко

РЄНІС'

Чорноморці

Стульчин (Семенов 46) Андрс-
св Куксов Ігнатенко

Попереджено Пінчука

Динамо (Кип) — Чорно-
морець Одеса] 1:0 (0:0) Ки-

їв Центральний стадіон З

вересне Ясно 16 градусів
11 000 глядачів

Динамо: Москаленко Ко-чубинсь-
кий

Бережний (Зусв
40) Кузнецов Решко Трош-ні- н

Буряк Онишенко Слобо- -

св " "ичи Макаров
іюгоослов Шевченко

Гол: Ковальо (55)

ДЖОМОЛУНГМА
ДОРОЖЧАЄ

НІЛ і'РГ іЧІ „І ' П'Ь РН "СІЧ-

НІ) Г І П'І 1-- 1) іЧГ ІМПЬ 1 ді-

де ОЛ-сіН- Н' днн -- ти По 41 р- -

1Ш копи інпі ід 'П ти фі- -

ЦІїИ II І Д1' "' І
"

І ММ і і Ч"'І

її Д 1 ! її II ' ДР
Киї" І 1' ЧР і і) Я1 "і КІІ- -

1 ИЧ1Ч1 ' 1 і 'ч ' П" іП

її- - 1 П С
тІ ГІ( 'ні' І ' V і О"

ІІКИ Дч Д' Р 1 Н '" і ' ірони

ЦІ

Ц чи 1 1 і)" н :ін Рчп 'і "ти

І І (І І 1
( ( II I

ІІ'і II її" II і іІН її Іи " " 1 '

V
І ! II І і К 41 ЦІ" 41

ііі 'р 'Д 1н1 45" и і'" !' Р'Ч 4

іЧЧіП І її 1 ч р ' І " І

СІ І 14 ДИІІІ'І 4І'Р' І ГІ) ІПІ

М' і М І і Іітц 1 "і - у Ц чи
Тобто Йііііі і 'Ю домри

НЕЗАДОВОЛЕННЯ!

РЕКОРДСМЕН

ПІК ІЛІ-СЯГИ-
Л

ПІШІ
ічі і)и н і іч ч

"--
т( р П піні

о І І 1 Г- - (
і Ч І МІ І і 'ЧТ V

ІЧІИ ПРІОРІ
1
КіЬс""І1 п1

і іііііі н і
п- - і м і Нін чія

ЬІЗІДОНсі И ііі'М ( '"КІШ М-'Ч-
І

Д А 1' От1 Ті І Я Г) Д1 ІІМТІ'і Я II
I-Р-

ЄШ'1

КІ ИІчІ Я 11 іТМІИ

ирОіПіН ТИ До ГОІ ІіГі І її І-ІС- 'Ь'іЯ

— ПЯІ Ч МИ 1)014 ір-

ії РяМ — - НЬОГО РіН я

ЧМ ШГі "Н " П "Р'ІІ І 4'Т і

ІіПН ЧИ і'о 1 4ІІІІ 41 ЛіД
захисна сітка під ьхл

Чоток роки тпму з оі- -

тер-і- м П'-Ч- І щг -- і С-

-Л ІічЯ ЛСІПО

Г'ОДі'ЧіО Він ЧР"Г ПІП 111 їм
і іи іачікьх !П сіти ві- а іьх і Ніл -- плі і їм іпе
ТРіГІІ ВИХОДИВ На СаПТ 3і- -

I 1И І
' оРлГ' Гі'К- -і ЗІГЧОВіі- -

1 оі"
іі-сіі-

іі я доо чн адн
:и і п --„ г- - -- '0гц
ір- - І ЗМгіГЛЧНЯ 3 СсіЧИМ СО--

оою

"'-1- "
„„„„„„„„ЧИЩТ-П- Т

Мг5 Т й 0 ¥
ворожка

Читає з рк : кар- т-

9ів£

т --штшг т

&ЛДСНИЙ
Кожно -

І відбувався системою кож
ний з кожним по одній пар-
тії на день було дати мо-

жливість чотирьом зіркал
з-по- між а м є риканськнх
юніорів здобути або пони-

щити точки - рейтінґ ФІ-

ДЕ перемагаючи майстрів
шо такі ієйтшґи мають Пі

юніори — Дізен Федоро- -
вич Ріген і Тизлел — зай
маються виключно шахами
і як на свій вік є майстра-
ми небувалої сили Напри-

клад за минулий рік Федо-

рович (мабуть українсько-
го походження ) переміг

три рази гросмайстра Бен-к- а

і раз гросмайстра Льом-бар-
ді

Цього року Дізен і

Ріген виграли гросмайст-ро- м

Шам кешнч вм

Дніпро (Дніпропетровськ)
— Крила Рад (Кумбишев)
3:1 2:і Дніпропетровськ
Стадіон Метеор 11 вересня
20 градусів 10000 гдядачіе

Судді: В Бутеино Л Ачсе-Звипни- ев

ЛЄВЧЧ Ю (усі —
Москва)

Диіпро: Колгун Склир Го-лик-
ов

Богданов Данилевсь-ки- й

Маслов Шнеидермйн То-

мах (Соговиов 64) Шелест
ЯкОВЛЄВ МаЛЬКО

Крила Рад: Блохін Сьом н

Жуї-ко- в Арутюнян Капасв
Памф лов Аряпов Платонов
(Ку-річн- ов 66) Смирнов Фе- -

псов (Красв 64) Шіліпов

Голи: Шелест (25) Смирнов
(28) Малько (44) Яковлсв (77)

БАСКЕТБОЛ В Крако-
ві проходив ірадішініїгй
іршр Оаскетбоіістів наз-

ва якого Зі голубу стріч-

ку Віспи Брала в ньому
участь також вже тради-
ційно українська команда
Ьудіве-ьии- к з Киї па Іі

суперниками були господа-
рі турніру — Вісла (Кра-кш- )

та гданське Внбже-ж- е

— отже дві наисиль-іпш- і

польські дружини
а також чемпіон Піиеиіі
клб А'івік' Вартісна кін-

цева перемога дісталася
українцям які не зазнали
ні одної поразки лрупіми
були шведи третіми --
краків'яни а четвертими
баскетболісти з Гданська
Зага іьпе захоплення ви-

кликана гра 19-лгпіь-
ого В

Ткаченка з Кисва Успіх
Будівельника вказує
ідасгься на те що після
минулорічного помоюд
жеіііія складу команди
кияни знайшли знову собі

пріпаманпііп спортпшіип
стиль Пригадаймо що піл
час турніру Будівельник
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