
Напитайте 

про 

Україну! , УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА ІLV 

Редакція і Адміністрація: 
`Svoboda", ЗО Montgomery Si 

Jersey City. I f J . 07302 
Теп^фонм (201) 434-0237 

(201) 434-0407 
зНюЙорку (212) 227-4125 

/ H C w o i (201) 451-2200 
) Н ю й о р к у (212) 227-5250 

РІК LXXXIX. 4.219. ДЖЕРЗІ СИТІ.НЮЙОРК. ЧЕТВЕР, 18-го ЛИСТОПАДА 1982 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY CITY and NEW YORK. THURSDAY, NOVEMBER 18, 1982 No. 219. VOL. LXXXIX. 

Помер Юрій Лопатинський–Калина 
Гантср, Н. Й. - У вівто

рок, 16-го листопада ц;р., 
тут увечері помер на удар 
серця на-76-му році життя, 
ВІЙСЬКОВИЙ діяч, підполков
ник УПА Юрій Лопатннсь– 
кий-Калина, голова Об'єд
нання колишніх вояків 

У УПА, член ЗП УГВР і Ди
рекції „Прологу", провід
ник протинімецької та про– 
тибольшевицькоі боротьби 
ОУН та УПА, в'язень ні
мецьких і концентраційних 
таборів. Сл/п. Ю. Лопатин
ський провадив від Голов
ного Штабу УПА перегово
ри з Головним Команду
ванням польської Крайової 
Армії (АК) в справі пере
мир'я та демаркаційної лі
нії, закінчені договором з 
18-го травня 1946 року. 

Батько сл. п. Ю. Лопа,тин– 
ського, покійний о. канонік 
Дам'ян Лопатинський був 
парохом Волоської церкви 
у Львові та головою дирек
ції Видавничої спілки „Ді
ло" у' цьому ж місті. 

Панахида за Покійного 
відбудеться у п'ятницю, 19-
го листопада в год. 8-ій 
вечора, у похоронному за– 

Св. п. Ю. Лопатинський 

веденні Литвин і Литвин у 
Юніон, Н.Дж. Похорони в 
суботу вранці, 20-го цього 
місяця, з української като
лицької церкви св. Івана 
Хрестителя у Нюарку, Н. 
Дж.,на український правос
лавний цвинтар св. Андрія в 
Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Союзова громада Міллвіллу 
відзначить 70-річчя 347-го 

Відділу УНС 
Міллвілл, Н.Дж. (Д.Ц.). 

— У неділю, 28-го листопа
да ц.р., місцевий 347-ий 
Відділ УНСоюзу, патро
ном якого є Товариство 
„Запорозька Січ", спільним 
обідомгбенкетом відзна
чить 70-річчя свого існуван
ня й праці для добра членів, 
а при тому вшанує пам'ять 
піонерід-основоположників– 

Бенкет відбудеться тут у 
залі Українського Народ
ного Дому при Кармел 
Ровд в 2-ій год. по полудні. 
Імпрезу попередять поми
нальні Панахиди в місцевих 

українських православній і 
католицькій церквах негай
но після Святих Літургій. 

У програмі. свята спіль
ний обід, який попередить 
коктейл, імпрезова частина, 
читання перших протоколів 
з-перед 70-ти років, роздача 
почесних грамот заслуже
ним членам Відділу й інші 
несподіванки. Головним 
промовцем під час цієї юві
лейної зустрічі буде голов
ний предсідник УНСоюзу 
д-р Іван Флис. 

Вілдділ 347-ий був засно

ваний 9-го грудня 1912 року 
з 20-ти членів основополож
ників, які в більшості були 
фармерамн. Тепер молоде 
покоління не . цікавиться 
фармерством, бо, одержав
ши відповідну освіту, пра
цює по своїй професії. Але 
це не перешкоджає в орга
нізаційній праці, доказом 
чого сте. що Відділвостан– 
ніх кількох роках збагатив
ся новими членами і зараз 
нараховує понад 200. 

Управа Відділу, в яку вхо 
дять Теодор Сущик, голо
ва, Дарія Цапар, секретар, 
Джералдін Сесок, касир, 
Катерина Ґордон, заступ
ник секретаря, і Сергій Ко
вальчук, голова Контроль
ної комісії, докладають усіх 
зусиль, щоб ця ювілейна 
імпреза-бенкет були" успіш
ними. До участи запрошено 
в першу чергу, всіх членів 
Відділу, членів Управи Філя 
дельфійської Округи і по
одиноких відділів, а також 
представників відділів ін
ших українських братських 
союзів околиці Міллвіллу. 

Округа УНС Лігай Веллі 
відбуде наради 

Джерзі Ситі, Н.Дж. - З 
Організаційного Відділу 
інформують, що Організа
ційні наради відділів УНСо
юзу Лігайвеллійської Окру
ги відбудуться у неділю, 21-
го листопада ц.р., в залі 
Американсько-Українсько-
го Горожанського Клюбу 
при Мейн вулиці в західнво– 
му Істоні, Па. Наради поч
нуться о 3-ій годині по по
лудні. Під час нарад будуть 
обговорені загальні справи 
цілостн УНСоюзу, як та
кож і справи Окружного 
Комітету, а зокрема присут 
ні нараджуватимуться у 
справі виконання річної кво 

ти Округи. 
До участи в нарадах зап

рошені, в першу чергу, усі 
відділові урядовці, конвен
ційні делегати, як також і 
нечлени УНСоюзу. 

Під час згаданих нарад 
Екзекутивний1 Комітет 
УНС буде репрезентувати 
головний організатор Сте
пан Гавриш, а не, як було 
подано раніше в оголошен
нях, головний предсідник 
д-р Іван Флис, який у цей 
час буде виконувати інші 
союзові обов'язки. У нара
дах візьме участь також 
головна радна Анна Гарас. 

В. Макаренко приїде до 
Вінніпегу на відкриття виставки 
Вінніпег, Ман. - Володи

мир Макаренко, широко 
відомий мистець з України, 
приїде на відкриття групо
вої виставки „Сучасні мист– 
ці з України", яка відбудеть
ся в суботу, 4-го грудня ц.р. 
в ґалерії Осередку Україн
ської Культури й Освіти у 
Вінніпегу. У виставці 
участь беруть недавно при
булі з України мнетці Віта
лій Сазонов, Володимир 
Стрельніков та Антон Соло– 

муха. 
Всі чотири мистці були 

змушені виїхати з Совєтсь
кого Союзу і тепер перебу
вають у Західній Европі де 
беруть активну участь у 
мистецькому світі Франції, 
Німеччини та Італії. В жовт
ні цього року відбулася ус
пішна спільна виставка всіх 
чотирьох мнетців в Мецу у 
Франції. Від 1-го до 28-го 
листопада така ж виставка 
проходить в Торонто. 

В ЧАСІ СУДОВОЇ РОЗПРАВИ У СПРАВІ залізничної 
катастрофи, що сталася перед сімома тижнями на 
центральній залізниці Іллиной, стверджено, що машиніст 
задрімав на підпитку і його працю у хвилину розбиття 
залізниці перебрала одна із залізничних урядничок. У 
висліді катастрофи вантажної залізниці мусіли евакувати 
населення найближчого містечка тому, що їз розбитої 
залізниці виходили трійливі гази. 

В. МАРЧЕНКО ХОЧЕ ВИЇХАТИ 
ДО ІТАЛІЇ НА ЛІКУВАННЯ 

Амстердам (УІС „Смо
лоскип"). - Шляхами сам– 
видаву сюди дісталася ко
пія листа колишнього укра
їнського політв'язня Вале
рія Марченка з 28-го квітня 
1982 року до міністра внут
рішніх справ СССР Щело– 
кова, в якому він домага
ється дозволу виїхати на 
лікування в Італію, де в 
нього є особисті приятелі. 

В. Марченко народився в 
1947 році. За професією він 
філолог, журналіст і перек
ладач. Його праці і статті 
були друковані в київській 
періодиці, а деякі були по
ширені в самвидаві . Він 
відбув 6 років ув'язнення і 2 
роки заслання (1973-1981). 
Тепер живе в Києві. Нижче 
пубікуємо кілька уривків з 
його листа: 

„Ось вже 20 років, як я 
хворію хронічним гломеру
лонефритом. За цей час я 
випробував різні медпрепа
рати, лікувався у всіх мож
ливих лікувальнях. Нажаль 

властивість хвороби така, 
що вона може розвиватися 
лише до гіршого. Якщо ви 
заглянете у звичайний довід 
ник терапевтичного лікаря, 
то знайдете там і реченець, 
скільки у кращому випадку 
проживають хворі нефри
том — 20-30 років. Вигля
дає, що так воно і є. Тепер я 
слабий, скоро втомлююся і 
простуджуюся. У мене пос
тійні болі голови, бувають 
нудоти, часті сечеві спуски, 
набрякає обличчя... Із-за 
хронічного гломерулонеф
риту я був визнаний неспо– 
сібним до військової служ
би, діставав відрядження у 
спеціялізовані санаторії на 
нирки. Останньо я звернув
ся до гомеопатів, але й вони 
мені мало чим допомогли... 
Нащастя, у мене в Італії 
друзі... які запропонували 
мені безплатне лікування і 
консультацію..." 

Наразі В. Марченкові від
мовили виїхати до Італії на 
лікування. 

У Торонто підготовляють 
великий музичний вечір 

Торонто, Онт. - У зв'яз
ку із великим симфонічним 
концертом української му
зики, що підготовляється. 
Українською Оперною Ґіль 
дою на неділю, 21-го листо
пада ц.р., організатори вла
штовують також передкон– 
цертову доповідь у п'ятни
цю, 19-го листопада. Допо
відь виголосить відома піа
ністка д-р Юліяна Осінчук 
про композитора Станисла 
ва Людкевича і його канта
ту „Кавказ", що саме буде 
вперше виставлена на сим
фонічному концерті у неді
лю. Почесним гостем на 
доповіді буде композитор 
Юліям Фіяла. прем'єру яко
го Української Симфонії ч. 
4 відограють також на тому 
концерті. Доповідь відбуде
ться тут в залі Інституту св. 
Володимира. 

Обидві вперше представ
лені публіці Торонто ше
деври української музики 
будуть виконані українсь
ким Оперним хором та ве
ликою симфонічною оркест 

рою під дириґентурою Во
лодимира Колосника у но
вій репрезентативній музич 
ній залі Рой Томсон Голл, в 
неділю, 21-го листопада 
ц.р., о год, 7:00 вечора. 

У ЛМКЛЮБІ 
ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЧІР 

ПРОЗІРОК 

Ню Йорк,И.Й. - Із Літе-
ратурно-Мистецького Клю
бу повідомляють, що в п'ят
ницю, 19-го листопада ц.р., 
в год. 7-ій вечора, тут у 
приміщенні цього Клюбу, 
при 136 Друга авеню, відбу
деться Вечір прозірок. Д-р 
Ігор Федорів висвітлювати
ме прозірки з Києва, Канева 
Чернігова, Тернополя, що й 
включатиме його коментар 
про Почаїв, а Марійка Ге ліг 
біг висвітлить прозірки з 
посвячення української ка
толицької церкви в Люрді 
та привітання Блаженнішо– 
го Патріярха Йосифа в Ри
мі. 

Відбудеться наукова конференція 
про російщеняя України 

Ню Бранзвик, Н.Дж. (М. 
Ч.). — Для висвітлення пи
тання про російщення Ук
раїни відбудеться тут в Рат– 
герс університеті, в суботу, 
4-го грудня ц.р., від год. 9-ої 
ранку до 5-ої вечора, науко
ва конференція під патрона
том Комісії Культури і На
уки УККА. 

Участь у конференції бе
руть професори:-Микола 
Богатюк („Українське гос
подарство і росіянізаційний 
тиск"), Іван Головінський 
(„Наука психології і росій
щення в УкраїнГ); Марія 
Овчаренко (,,Російщення 
української мови і літерату
ри"); Володимир Стойко 
(„Вживання і надуживання 
історичної науки в Україні") 
Дмитро Штогрин („Росій
щення культурного життя в 
Україні"); Микола Чиров– 
ський („Українська Пов
станська Армія, як заборо
но проти російщення після 
40-их років"). 

Конференція відбудеться 
в головній авдиторії Рат– 
герс університету, 10 Семі
нарська площа. Вільне пар– 
кування за будинком. 

Л. САВОЙКА ВЕСТИМЕ 

ДВА КУРСИ В УІА 

Ню Йорк, Н.Й. - Лідія 
Савойка погодилася вести 
курс англійської мови та 
курс, як дістати американ
ське громадянства, тут, у 
приміщенні Українського 
Інституту Америки. Охо
чим взяти участь у цих кур
сах слід зголоситися у гос
подаря Українського Інсти
туту Америки при 2 Іст 79 
вулиця в Ню Иорку. При 
зголошенні вони одержать 
ближчі інформації про по
чаток і перебіг курсів. Нав
чання на курсах вільне від 
оплати. Телефон УІ А: (212) 
288-8660. 

В КЕНЗАС СИТІ, АСОЦІЯІПЯ Республіканських губер
наторів розглядала. причини поразки республіканців в 
останніх виборах. Вони ствердили, що головними причи
нами того, що виборці не голосували на республіканських 
кандидатів були: зріст безробіття, непевність щодо 
програми соціяльного забезпечення, високий військовий 
бюджет і заборгованність Уряду. 

ПІСЛЯ ДВОРІЧНОГО РОЗГЛЯДУ КОМІСІЯ Прези– , 
дента ствердила, що у майбутньому спільнота мусить 
дуже добре стежити за розвитком генетичних дослідів і їх 
уживання. Соціяльніпа етичні моменти мусять брати верх 
у розвитку генетичної, технології. 
У ВАШІНҐТОНІ РОЗПОЧАЛИ ДИСКУСІЮ НАД 
військовим бюджетом на рік 1983. У дискусії, яка ведеться 
в Підкомісії оборони, її голова, член Конгресу Джозеф П. 
Аддаббо запропонував зменшити бюджет на 20 більйонів 
долярів із 214 більйонів, що їх бажає отримати Уряд. 

В АЛЕКСАНДРІЇ, ВІРДЖІНГЯ, РОЗПОЧАВСЯ СУД 
над бувшим членом розвідки ЗСА Едвином П. Вілсоном. 
Ця перша із чотирьох розправ судових, яка чекає Вілсона 
за те, що він постачав урядові Лібії зброю за добру 
грошову винагороду. 

КАТОЛИЦЬКІ ЄПИСКОПИ 
ДИСКУТУЮТЬ НАД 

РОЗЗБРОЄННЯМ 
В початковій дискусії за

бирало голос п'ять єписко
пів з різними поглядами на 
проблему замирення і збро– 
єння. Опісля єпископи поді
лилися на малі групи, в яких 
вичерпно обговорено тему 
Слід підкреслити, що у по
чатковому представленні 
проблеми, деякі з п'яти го
ловних лиску і антів, у тому 
кардинал Джан Крол з Фі– 
лядельфії, звернули увагу 
на загрозу комунізму при 
односторонньому роззбро
єнні та на те, що комунізм 
ніколи не покидає свого 
стремління опанувати ці
лим світом. 

Інші єпископи уважають, 
однак, що підготовлюва– 
ний ними пастирський лист 
мас на мсті запобігти гльо– 
бальному нищенні людсько 
го життя, яке може спричи
нити нуклоарна атака. 

Вашінгтон. - В часі річ
ної конференції католиць
ких єпископів ЗСА, що від
бувається тут, головною 
темою дискусій була справа 
зброєння та потреби „замо– 
роження" виробу нуклеар– 
ної зброї. 

У широкій виміні думок 
єпископи висловлювали 
свої часом дуже різні погля
ди відносно односторонньо 
го роззброєння і загального 
„замороження" виробуато– 
мової зброї. Причиною до 
тої дискусії був проект пас
тирського листа на 105 сто– 
Йінок на тему війни та миру, 

іого мають остаточно 
прийняти щойно в місяці 
травні, але якщо більшість 
єпископів буде голосувати 
за.його прийняттям, тоді 
він буде унапрямлювати 
настанову усіх католиків в 
ЗСА. 

ЗАХІД ШУКАЄ УЗГІДНЕННЯ 
Вашінгтон. — Президент 

Роналд Реґен і канцлер За– 
хідньої Німеччини Гельмут 
Коль заявили в понеділок, 
15-го листопада, що їхні 
країни готові поширити 
співпрацю з новим совєтсь– 
ким керівництвом, але ли
ше тоді, „як совєтська пове
дінка зробить - це можли
вим". 

Прк кінці своєї двох го
динної розмови у Білому 
Домі обидав лідери погоди
лися на обережний підхід до 
політики Кремля. Дорадни
ки обидвох державних керів
ників підтвердили, що під 
час розмов було відкинуто 
всяку можливість концесій 
Москві при відсутності по
зитивних кроків совєтсько– 
го керівництва послабити 
напруження. 

„Особливо важливим є 
тепер для Заходу виступити 
у відношенні до Совєтсько– 
го Союзу з ясною, стійкою 
та узгідненою поставою, 
яка поєднувала б їх власні 
інтереси з готовістю продов 
жувати творчі відносини, 
переговори та співпрацю з 
керівництвом Совєтського 
Союзу", — заявили обидва 

лідери у спільному комуні
с т і . 

Офіційні особи Уряду 
ЗСА підтвердили, що в ос
новному таке саме послан
ня передав віцепрезидент 
Джордж Буш новому ліде
рові совєтскьої Комуністи'! 
ної партії Юрієві Андропо– 
ву після похоронів Леоніда 
Брежнєва, в понеділок, 15-
го листопада. Коротка зуст
річ у.Москві була, як вважа
ють американські представ
ники, „щирою, сердечною і 
конкретною", а совєтські 
офіційні особи назвали її 
„обміном думок основних 
питань совстсько-американ 
ських відносин". , 

У своєму привітальному 
зверненні до прибулого кан
цлера Коля президент Ре
ґен заявив: „В цей тривож
ний і непевний час, коли 
держава на Сході розбуду
вала свою масивну військо
ву машину далеко поза ме
жі всяких оборонних пот
реб, західні демократії му
сять стояти Непохитно ра
зом, якщо ми хочемо збе
регти нашу свободу і мир на 
землі". 

ПЛЯНУЮТЬ ПРИСПІШИТИ 
ПОДАТКОВІ ОБНИЖЕННЯ 

Вашінгтон. - Секретар 
Державного скарбу Доналд 
Т. Ріґен розглядає можли
вість пересунення редукції 
податків з приходів з черв
ня 1983 року на січень того 
самого року. Таке приспі– 
шення допоможе економіч
ній ситуації країни. 

Д. Ріґен думає, що це по– 
тягнення може затримати 
дальший застій у промисло
вості, а з тим і безробіття, 
що так сильно зросло у 1982 
році. Свою пропозицію сек
ретар Державного скарбу 
поставить на окремій сесії 
Конгресу, яка розпічнеться 
29-го листопада цр. 

Аналітики економічної 
ситуації ЗСА стверджують 
безсумнівно, що послаблен

ня промисловости є голов
ною причиною безробіття. 
Тому саме Ріґен порушив 
справу приспішення обниж– 
ки податків також у розмові 
з президентом Роналдом 
Реґеном минулого тижня, 
підкреслюючи дальший по
ганий стан економіки. 

Як відомо, обниження на 
10 відсотків податків пляно– 
ване первісно на місяць ли
пень 1983-го року є третім 
обниженням податків, що 
їх переводить президент Ре
ґен від 1981 року як свій 
плян для покращання еконо 
мічного стану країни. Пер
ше обниження на 5 відсот
ків було 1-го жовтня 1981 
року, друге на 10 відсотків 
1-го липня 1982 року. 

В Америці 

ВІДОМІ ОПИТУВАННЯ ҐАЛЛУПА СТВЕРДИЛИ, 
що одну із трьох родин в ЗСА навідує алькоголізм і він 
став тепер проблемою крайового маштабу. Помимо 
поширеного алькоголізму, більшість опитуваних людей є 
сильно наставлені проти пиття. 

НЕНСІ РЕҐЕН, ДРУЖИНА ПРЕЗИДЕНТА, УЖИВАЄ 
часом гелікоптер свого чоловіка з уваги на безпеку. Все ж 
це не пошкодило пресі коментувати, що такі самітні лети 
до Кемп Дейвид коштують великі гроші, які ідуть з 
податків звичайних горожан. 

КОНГРЕС СПЕЦІАЛІСТІВ СЕРЦЕВИХ НЕДУГ в ЗСА 
підтвердив раніше подавану теорію, що звичайна аспіржа 
запобігає серцевим недугам. Студії над 1.338 пацієнтами 
доказують, що одна пілюля аспірини денно, допомагає у 
великому числі серцевих забурень і проблемах циркуляції 
крови. 

ФЕДЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ В КАЛІФОРНІЇ ВИРІШИВ, 
що закон про реєстрацію до військової служби не є важний 
тому, що доручення в тій справі президента Джіммі 
Картера у 1980 році не було як слід опубліковане. Рішення 
судді у справі 21-річного студента Дейвида Вейта з 
Пасадіни у Каліфорнії, який відмовився реєструватися і 
був за те потягнений до відповідальності! може мати 
широкі наслідки. Уряд вніс відклик до суду вищої 
інстанції. 

ВАЛЕНСА НЕ ВІДСТУПАЄ 
ВІД ПЕРВІСНОГО СТАНОВИЩА 

Гданськ, Польща. - Зві
льнений з інтернування Лсх 
Валенса в понеділок, 15-го 
листопада, знову притягнув 
увагу журналістів після 11-
ох місяців перебування в 
ізоляції від зовнішнього 
світу. 

Тепер, опинившись схви
льований знову перед корес 
пондентами, Л. Валенса зая 
вив: „Я залишуся вірним 
умовам серпня 1980 року", 
тобто тим ідеалам, які були 
здобуті в результаті страй
ків робітників кораблебуді– 
вельних верфій ім. Леніна в 
Ґданську, що привело до 
створення незалежної проф
спілки „Солідарність" та 
великих СОЦІАЛЬНИХ зру
шень у Польщі. Далі лідер 
забороненої тепер профспіл 
ки „Солідарність" сказав: 
„Я буду відважний, але обе
режний, дуже обережний. Я 
був 11 місяців у повній ізо
ляції, а тому не знаю тепе
рішньої ситуації. Я мав ду
же багато часу на роздуми, 
тепер я мушу порівняти мої 

теоретичні висновки з дій
сністю". 

Л. Валенса повернувся до 
своєї родини в неділю пізно 
увечері. Зустріла його півто 
ратисячна громада його 
прихильників. В найближчі 
дні він планує зустрітися зі 
своїми колишніми співро
бітниками і дорадниками. 

Хоч Валенса ні разу не 
вимовив назви „Солідар
ність", він особливо підкрес 
лював дві фрази: „Я буду 
вірний серпневим угодам" і 
„перегорови про національ
не примирення не буду вес
ти на колінах". 

Коли Валенсу запитали 
чи він вважає себе далі ліде
ром ,,Солідарности", він 
відповів: „Я і Повернувся з 
11-місячної ізоляції. Я не 
знаю, що діється. Що я пови 
нен робити і як повинен цс 
зробити — не знаю. Я мушу 
серйозно обдумати цс. Я 
залишаюся вірним серпне
вим угодам і я ніколи не 
відступлю від них". 

Син Андропова є членом 
делегації СССР в Мадриді 

Мадрид, Еспанія (УІС 
„Смолоскип"). - Делега
цію СССР в Мадриді очо
лює Анатолій Ковальов, а 
його першими заступника
ми є Кондрашов, ген. Ми– 
хайлов і Ігор Юрієвич Ан– 
дропов. В склад делегації 
входить 31 особа, а серед 
них є дві особи з українсь
кими прізвищами, Соломен– 
ко і Петро О. Лндрейко. 

У п'ятницю, 12-го листо
пада, коли тут стало відо
мо, що колишній шеф КГБ' 
Юрій Андропов став гене
ральним секретарем Кому
ністичної партії СССР, його 
син Ігор, став об'єктом за
цікавлення західньої преси. 

В колах преси кружляють 
чутки, що Ігор Андропов, 
якому приблизно 40 років, 

був особистим приятелем 
відомого совєтського шпи
гуна Владіміра Н. Сахаро– 
ва, подвійного агента, який 
дефектував у 1971 році в 
Єгипті. 

1.Андропов навчався в 
Інституті міжнародних від
носин, знає деякі західні 
мови, часто бував за кордо
ном, а будучи студентом 
перебував деякий час в 
Угорщині, де його батько 
кілька років раніше здушу
вав повстання. 

Висилку молодого Андро 
пова до Мадриду тут дехто 
уважає, як підтвердження 
тези про те, що пост гене
рального секретаря, який 
зайняв Ю. Андропов, був 
вирішений багато тижнів 
перед смертю Брежнєва. 

В Сальвадорі судять ґвардистів 
Сан Сальвадор, Ель Саль

вадор. — Суддя сальвадор
ського карного суду видав 
розпорядження розпочати 
судовий процес над п'ятьма 
колишніми сальвадорськи
ми національними гвардій
цями, які два роки тому 
вбили чотирьох американ
ських католицьких свяще
ників. 

Суддя Бернардо Равда 
Мурсія заявив, що є достат
ня кількість доказів про те, 
що саме гвардійці винні у 
вбивстві. Такий висновок 
зроблено після дев'ятьох 
місяців розслідування спра
ви. Вбито свяещеників 4-го 
грудня 1980 року біля місце
вості Закатеколюка, 25 

миль на південний схід від 
столичного міста Сан Саль
вадору, де тепер проходи
тиме суд 

Секретар судді Мурсія 
Хозс Анібаль Хеменес зая
вив, що суддя не розпочи
нав би процесу „поки не мав 
би достатньої кількости до
казів, щоб повісити винних" 

Ця судова справа набра
ла ще додаткового значен
ня: офіційні особи уряду 
ЗСА натякали, що Адмініс
трація Регена може припи
нити подавати допомогу 
Ель Сальвадорові, якщо ця 
країна не поправить свосі 
настанови щодо прав люди
ни. 

У світі 
ПІСЛЯ НЕДАВНІХ ЗАВОРУШЕНЬ ТА АРЕШТІВ сікхів 
у їхньому стейті Пунджаб, індійський центральний уряд 
погодився дати деяку автономію сікхам, а столицю 
Пунджабу місто Амрітсар — проголосити святим містом 
сікхів. Тепер індійська поліція знову почала арешти сікхів, 
побоюючись заворушень під час пхородження азійських 
ігор. Західні кореспонденти повідомляють з Ню Делі, що 
арештовано більше 700 осіб, бльоковано дороги, які 
ведуть з Пунджабу до Делі. Арешти, які почалися минулої 
суботи наступили після того, як сікська партія Акалі 
загрозила, що вона буде посилати щоденно до Делі 1,000 
добровольців, починаючи з п'ятниці, коли почнуться 
Азійські спортові ігрища. 

v4 

ТЕГРАНСЬКЕ РАДІО ПОВІДОМИЛО, ЩО іранська 
протилетунська артилерія відігнала 15 іракських літаків, 
які намагалися бомбити об'єкти в західньому Ірані. У 
цьому ж повідомленні Також говориться, що 15-го 
листопада тривала перестрілка іранської та іракської 
артилерій. 

В'ЄТНАМСЬКИЙ КАРДИНАЛ ТРІН ВАН КАН, який 
перебуває у Римі, повідомив, що підчас тайфуну минулого 
місяця у провінції Нге Тін провінція майже повністю була 
зруйнована, понад 200,000 мешканців провінції втратили 
дах над головою, а багато людей загинуло. 

ШВЕДСЬКІ ВІЙСЬКОВІ КОЛА С Т В Е Р Д И Л И , ЩО 
шукаючи за підводним совєтським човном вони мали 
труднощі знайти моряків, яких слух був відповідно 
сильний для використання підслухових апаратів. Це ще 
один доказ на те, як послабився слух молодих людей в 
останньому часі, як вислід постійного слухання голосної 
музики. Так пояснюють цей факт шведські офіційні 
чинники. 

І 
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Зміна в Кремлі 
Смерть Леоніда Брежнєва не прийшла несподі

вано, бо він уже від ряду літ хворів серцевою 
недугою, кількакратно переривав урядування і 
однаково члени комуністичного Політбюра, як 
закордонні дипломати у Москві знали, що той 
совєтський вождь не переживе багато часу понад 
свій 75-літній вік. Тому, що Леонід Брежнєв мав 
офіційний титул також президента Совєтського 
Союзу, то всі голови держав, які втримують з СССР 
дипломатичні взаємини, з куртуазії вислали депеші 
співчуття і деякі з них хвалили покійника, як людину 
яка не хотіла війни. Але насправді ні одна чесна і 
культурна людина у світі не втратить одної сльози
ни над могилою того большевицького сатрапа. 

Леонід Брежнєв, який прийшов до влади у 1964 
році в наслідок змови сімох членів Політбюра. які в 
неприсутності у Москві Нікіти Хрущова рішили 
скинути його, при чому тільки чотири голоси були 
„проти" три - був своїми манерами культурніший за 
Хрущова, бо. мабуть, не скинув би на залі засідань 
Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй черевика іне 
гатив ним по столі. Але за Хрущова людям в Совє– 
тському Союзі було трохи легше жити,як за Бреж
нєва, який завернув до метод сталінізму. Хрущов 
публічно виправдував в Америці большевицький 
вислів про ,.угроблення" вільного світу тим, що тут не 
йдеться про перевагу мілітарної сили, а про супер
ництво ідей і що комунізм вірить у свою перемогу над 
капіталістичною системою. Насправді Совєтський 
Союз за Брежнєва збільшив темп свого зброєння і 
перевів заповіджену погрозу, що він у ділянці зброй
ної сили „здожене і пережене" Америку. 

На словах Брежнєв був ніби за детантом. але 
насправді використовував кожне слабше місце у 
будь-якій країні світу, щоб поширювати ,.сферу 
впливів" СССР, безпосередньо збройною акцією, 
або посередньо, користуючися своїм кубинським 
сателітом. Таким чином за Брежнєва СССР завів 
збройною силою Куби Фіделя Кастра комунізм в 
Анголі. - масою військових „дорадників" здобув 
собі вирішальний вплив в Етіопії, а коли піс
ля упадку шаха і приходу до влади мусул– 
манських аятоллів не треба було лякатися Ірану -
перевів збройну окупацію Афганістану. Не допускав 
також до виявів свободи в європейських сателітних 
країнах і так само здавив спробу Александра Дубчека 
в Чехо-Словаччині надати комунізмові „людське 
обличчя", як і здавив загрозу демократизації режиму 
в Польщі. Залеґалізування у суді централі робітничих 
спілок „Солідарність, незалежної від комуністичної 
партії, було для Брежнєва викликом, на який він 
відповів покликанням до влади в Польщі слухняного 
йому генерала Ярузельського. І ще на два дні перед 
своєю смертю Леонід Брежнєв відгрожувався на 
трибуні на Червоній Площі у Москві, де приймав 
дефіляду війська з нагоди 65-их роковин большевиць– 
кої революції, що коли б „імперіялісти" зважилися 
виступити проти Совєтського Союзу, то СССР 
„розторощить" напасника. 

Фізична поява Леоніда Брежнєва віддзеркалю
вала його духову структуру і його політичний сві
тогляд. Великий, кремезний.,з брутальним налитим 
обличчям із товстим підборіддям був неначе вті
ленням символічного московського медведя. Осо
бисте амбіціонерство проявилося, коли поруч із 
становищем генерального секретаря, насправді 
голови - компартії СССР казав .вибрати" його ще на 
президента з відсуненням в тінь прем'єра. Бажання 
імпонувати своїм і чужим проявпяв обвішуванням 
себе десятком медалів. Це правда, що Брежнєв не 
хотів війни, але не з будь-якого почуття людяности. а 
просто із страху перед двофронтовою війною -
проти Заходу, зорганізованого в НАТО. і проти Сходу 
— Китаю і Японії. І тому у згаданій своїй останній 
промові на Червоній площі підкреслював бажання 
„замиритися" з комуністичним Китаєм. Який слабий 
відгук знайшов цей його заклик у Пекіні, можна 
пізнати по способі, яким Пекін зареаґував на вістку 
про смерть Брежнєва: подано там ту вістку одним 
коротким реченням без ніякого коментаря, без 
ніякого куртуазійного комппіменту. 

Чи це Юрій Андропов. недавній гопова КҐБ. чи 
якийсь інший член кремлівської кліки, як наступник 
Брежнєва.ситуація ледве чи зміниться. Не перестане 
існувати російсько-большевицький імперіалізм у 
зовнішній політиці та нехтування людськими та 
громадянськими свободами власних громадян. 
Ледве чи зросте лромисл на підвищення життєвого 
рівня і ледве чи сповільниться темп зброєння. Щоб 
змінилася на краще ціла настанова кремлівських 
володарів, треба якогось більшого потрясення. як 
смерть одного вождя. Комуністична Москва не 
виречеться ідеалу ,,угроблення" вільного світу і розу
мітиме надалі тільки одну мову, мову сили. І тому, що 
теперішній уряд Реґена в Америці зрозумів цю правду 
- Брежнєв зненавидів Реґена. 

Щодо Андропова, то, мабуть, правильний був 
заголовок одного американського газетного комен– 
таторя: „Найкращий з-посеред найгірший". Анд
ропов, мовпяв, був амбасадором СССР у Будапешті у 
1956 році, коли танки Совєтського Союзу здавили 
тамошню революцію і це він, Андропов, заманив на 
,,переговори”мадярського прем'єра Імре Надя до 
совєтської військової кватири, де Надя схопипи, ви– 
везли і розстріляли. Але згодом Андропов погодився 
на ту лібералізацію економіки на Мадярщині, яка 
створила в тій сателітній країні в центрі Европи 
розмірно найкращі життєві умовини. Тому Андропов 
ніби „мудріший" за Брежнєва. 

ЯК ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПАРТИЗАНИ З КАМБОДЖІ. 
в'єтнамські війська готують великий наступ проти 
камбоджійських партизанів. Сон Санн, один із керівників 
недавно створеної партизанської групи, сказав, що він ще 
цього тижня поїде до Пекіну за зброєю для партизанів. 

Оптимізм - це добра ри
са. Це торкається і особис
тих справ кожної окремої 
людини і, може ще більше, 
справ загальнонаціональ
них того чи іншого народу. 
В кожному разі - оптимізм 
є кращий за зневіру, яка 
потягає за собою апатію і 
безчинність у справах за
гальнонаціональних. 

Проте, є ще одна засада, 
якої варто триматися. Це 
почуття реальности, твере
зий погляд на ситуацію, в 
якій знаходиться якась на
ці я,і які ця нація мас перспек
тиви на майбутнє. Часом 
буває краще перебільшу
вати небезпеку, ніж заколи
сувати себе рожевими, але 
нереальними мріями. 

Чи ситуація, в якій сьо
годні знаходиться українсь
ка національна, національ
но-визвольна, справа є доб
рою? Під аспектом внут– 
рішньоукраїнським і міжна
родним? Я не думаю, що 
треба вважати за ширення 
панічних настроїв чи під
силювання зневіри, якщо 
ми ствердимо, що стан на
шої справи на обох цих, 
відтинках є недобрий. Ми 
мусимо це усвідомлювати, 
щоб тим самим спонукати 
нас самих до більших зу
силь і посиленої акції. 

Правда, в Україні спро
тив, а може навіть активна 
боротьба проти російсько– 
совєтського окупаційного 
режиму не припиняється. 
Правда, що новітня росій
ська імперія ввійшла вже у 
стадію свого занепаду. Але 
переслідування, терор і ви
нищування самої українсь
кої національної субстанції 
продовжується і хто його 
знає, яких ще терпінь і стра
хів доведеться пережити 

М. Платковськнй 

ТРЕБА ПІДТРИМУВАТИ 
ДОБРІ ПОЧИНИ 

українському народові в 
останній фазі існування ім
перії. Вісті, що приходять з 
України, все гіршають, і 
гіршають, а ми звідсіля не 
можемо в достатній мірі 
прийти нашим братам і сест 
рам з допомогою. 

На міжнародному фору
мі українська справа не вті
шається особливою попу
лярністю. Авторові цих ряд 
ків не раз доводилося, 
стверджувати, що україн
ська справа в її визвольно-
державному аспекті майже 
„не існує" в таких європей
ських державах, як Західна 
Німеччина, Англія, Фран
ція. Тільки одиниці, і то 
лише в культурно-гуманіс
тичному аспекті, звертають 
увагу на справи українські. 
А як є в Америці? Поми
наючи Канаду, де маємо 
своїх сенаторів, парлямен– 
таристів тощо, наша справа 
стоїть неблискучо і на аме
риканському континенті. 
Правда, є в ЗСА сенатори і 
конгресмени, які виявляють 
багато зацікавлення укра
їнською справою. Навіть 
президент Роналд Реген, у 
відміну до інших американ
ських президентів, згадує 
про Україну. Але і ми 
не знаємо, чи це відносить
ся лише до площини гума
нітарної, чи беруться під 
увагу націонално-держав– 
ні аспекти української спра
ви. Швидше Можна припус
кати, що в ЗСА українська 
справа є ще й досі в стадії 
шукань і студій і що вона ще 

не входить в обсяг амери
канської зовнішньої політи
ки. До речі, відомість про 
іменування проф. Лева 
Добрянського американсь
ким амбасадором на Ба– 
гамських островах є, оче
видно, його великим успі
хом, і йому належаться сер
дечні ґратуляції. Проте, 
хоч' проф. Добрянський 
мав багато критиків, тепер 
хіба всі признають, що його 
відсутність у Вашінґтоні 
буде великою втратою для 
української справи. 

В обличчі висловлених 
вище невеселих зауважень 
щодо стану української 
визвольної справи всі хіба 
визнають, що розходження 
серед українців, відсутність 
отої легендарної вже консо
лідації зле відбивається на 
всіх українських акціях і 
починаннях. Політичної 
консолідації ми вже давно 
не маємо. Може її справді 
нелегко осягнути. Але тепер 
ми є свідками розбиття і на 
г ромадському грунті. Не 
тільки в ЗСА, бо те, що 
діється в цій країні серед 
українців, має свій вплив і 
на українські громади в 
інших країнах. 

Не зайвим зауважити, що 
властиво всі українські полі
тичні чи громадські чинни
ки боліють, що немає кон
солідації і говорять про її 
конечність в інтересах за
гальнонаціональних. Але 
кожна група розуміє консо
лідацію по-своєму. Треба 
визнати погляди іншої гру

пи, щоб могла здійснитися 
консолідація. Компромісів 
майже не буває. 

Чи не варто почати хоч 
би^^іалого. А саме: по– 
мяШЩіи органічну чи на
віть організаційну консолі
дацію, сідати за спільний 
стіл у якихось окремих 
справах. У нас же часто 
буває так, що якщо якась 
група виступить, скажімо, з 
якоюсь ініціятнвою чи про
позицією, то їх відкидають 
інші групи не тому, що вони 
нездалі, а тому, що вису
нули їх „вони", а не „ми". 
Час уже покласти цьому 
явищу край і почати під
тримувати кожний добрий 
почин — хоч би він був 
висунений навіть політич
ним противником, з яким в 
усіх справах національної 
політики домовитися не 
можна, чи покищо не мож
на. В останніх часах маємо 
досить багато добрих по
чинів, думок чи поглядів. 
Але їх мало або й зовсім не 
підтримує загал. Наведемо 
кілька прикладів цих доб
рих починів. 

Владики Українських Ка
толицьких Церков в ЗСА 
виступили із закликом до 
єдности й домовлення на 
громадському грунті. Ідеть
ся тут про розбиття в рам
ках УККА. На щастя, в 
цьому випадкові ніхто не 
може вважати цих владик 
за політичних чи громад
ських противників. Але — 
чи цей заклик владик ма
тиме свої позитивні нас
лідки? 

Державний Центр УНРес– 
публіки в екзилі зверненням 
з вересня 1982 року зак
ликав українське громадян
ство в діяспорі „відзнача– 

(Закінгення на crop, k) 

Ми привикли сходитися в 
українських народних до
мах, в наших домівках. Час
то виголошуємо бундючні 
доповіді, закликаємо одні 
одних до різних акцій, зак
ликаємо „виходити в світ", 
щоб той „світ" про нас знав. 
Ми навіть дуже часто почу
ваємося дуже важливими, 
сильними... Нещастя в" то
му, що те все про що го
воримо лишається між на
ми: світ про нас і дальше, 
нічого або мало знає, од. 
ним словом — живемо зде
більшого в наших мурах, в 
наших ізоляційних домів
ках. 

Недавно Товариство Ук
раїнських Інженерів Аме
рики влаштувало у Вашінґ
тоні Наукову Конференцію 
на тему „Технологія 80-их 
років". Серед доповідачів 
крім визначніших людей 
українського походження, 
були два доповідачі неук
раїнського походження, лю
ди які займають поважні по– 
знції в Уряді президента 
Реґена, є його дорадника
ми, їхній вплив на форму
вання поглядів на Уряд Ре
ґена без сумніву є дуже по
важний. 

Виступили наші і неук
раїнські експерти, конфрон
тували свої думки. Хоч-не-
хоч українське ім'я й укра
їнські проблеми самі втис
калися в ті виступи. І можна 
зовсім бути певним, що ті 
проблеми не залишаться 
безслідно. 

Недавно в Ню Йорку від– 

Іван Я. Хамуляк 

ЧАС НА ІНІЦІЯТИВУ 
булася зустріч українсь
ких і жидівських діячів і 
темою їх доповідей, та тих, 
хто забирав голос у диску
сії, були проблеми ЖИДІВ– 
сько-української співпраці. 

Наукове Товариство ім. 
Т. Шевченка в Ню Йорку 
влаштувало кілька тижнів 
тому польсько-українську 
конференцію про можли
вості співжиття і співпра
ці обох народів нині і в 
майбутньому. Думки поо
диноких доповідачів та дис– 
кутантів були часом дуже 
протилежні, але висловлю
вані інтелігентно, на пев
ному рівні, приводили 
моменти поважних кон
фронтацій, дискусій, що в 
перспективі залишають по
важні сліди і змушують 
обидві сторони до задуми, а 
може і до поважної перевір
ки тих чи інших поглядів; \ \ 

Про подібну кцнферен– 
цію читаними в часописах в 
Німеччині. Улаштував її Ук
раїнський Вільний Універси
тет, а партнерами тут були 
чехи та українці. Такі зуст
річі мають сенс, мають перс
пективи бути корисними' 
для нас і наших сусідів. 

Часто читаємо теж в npê '̀ 
сі про виступи українських. -
професорів на різних науко
вих конференціях, учасни
ками яких є різні експерти 
міжнародного маштабу. 
Висловлені погляди наших 

людей часто знаходять 
сприятливий грунт для ук
раїнської визвольної акції. 
Це може часом видасться 
малою справою, але в суті 
речі — вона далеко більша, 
як це ,може, сьогодні виг
лядає. 

Якими нас, наш партне
ри бачать, так про нас бу
дуть говорити, чи писати.Ми 
для них є живими людьми, 
які мають свої погляди, їх 
заступають, за їхнє зреалі– 
зування борються. 

Переходім до ініціативи 

„Я думаю, що ми,укра– 
їнці,не повинні шукати роз
мов із жидами. ...Якщо 
вони хочуть розмов, нехай 
приходять до нас..." Таку 
думку висловив один із при
сутніх по доповіді Вален
тина Мороза в Нюарку Н. 
Дж. Поминаючи те, що Сус– 
ленський та Клейнер приї
хали до нас аж з Ізраїля, 
щоб такі розмови проводи
ти, ми, українці, повинні 
перейти до ініціятиви, для 
встановлювання зв'язків з 
різними етнічними, чи на
ціональними групами, ми 
повині виходити із нашого 
гетто, бо тільки тоді пока
жемо себе, що ми є такі са
мі люди, як й ірляндці, анг
лійці, німці, поляки та ін
ші... Хто перший, а хто 
другий, — це несуттєве. Ми 

часом, можемо зовсім не
помітно заохочувати на
ших партнерів, можемо різ
ними способами осягати 
свою ціль. 

Думаю,що ми таких зв'яз
ків потребуємо, так же са
мо, як і жиди. Поправді, ска
завши, ми не є аж такі важ
ливі, щоб хтось міг боя
тися наших танків, наших 
літаків, наших атомових 
бомб... Погляньмо теж на 
справу реально, коли гово
римо про різні революції... 
Нашою ще однією хибою є 
та, що ми ніколи не про
буємо наші думки преци– 
зувати до того ступеня, щоб 
дійсно хтось починав мати 
до нас довір'я, що ми дійсно 
знаємо про що говоримо. 

Практично наші-УВАН, 
НТШ, Гарвардський Інсти
тут, Український Вільний 
Університет, наші інжене
ри, лікарі, професори по
винні брати активну участь 
у різних конференціях, що 
допомагають різним іншим 
національним, чи етнічним 
групам пізнавати нас.укра– 
їнців, не як людей з Марса, 
чи якихось екзотичних ока– 
зів, але живих, нормальних 
членів людських спільнот. 

Якщо ми себе так настро
їмо, так себе наставимо, то 
ті справи так уже уклада
ються, що вони стануть 
самозрозумілі. Але все таки 
ми мусимо в тих справах 
переходити до дії. Ми таких 
зустрічів, зв'язків більше 
потребуємо, як багато ін
ших груп. , 

Мякар Дуда 

Трохи про свободу 
.Може гадаєте, що совє– 

тським людям інтелекту: 
альної праці скрутно жи
веться? Може, вони позбав
лені свободи? А нащо вона 
їм, ота свобода? Навіщо, 
скажуть вам, акторові на 
сцені говорити, що зама
неться, коли треба тільки 
завчити текст п'єси. А чи 
зможете ви затанцювати 
гопак, якщо музики грають 
„калінку-малінку"? Навіть 
тут, у вільному світі, де вже 
аж занадто свободи, люди 
сміятимуться з співака, 
який махне рукою на дири
гента і заведе казна-що. 

Може, вважаєте, письмен
никові потрібна якась сво
бода? Що він з нею роби
тиме? Вільно обиратиме те
ми до своїх творів? Вті
люватиме в них власні дум
ки? Та хай він краще не 
ламає голови, а дивиться на 
паличку диригента. Бо той 
не просто махає пиличкою, 
а міцно тримає у руках за
машний дрючок, яким мо
же і вдарити, якщо не ті
єї заспіваєш. 

То ж уявіть себе на міс
ці того Орфея з лірою чи 
кобзаря з бандурою і дога
дайтесь, чому член спілки 
письменників СССР перш, 
ніж узятися за перо, почи
нає озиратися на різні вка
зівки, рекомендації та 
дружні поради. Ви, як і він, 
не завжди зможете там влу
чити в потрібну тему. Не жу
ріться, вам.її підкажуть. 
Назовуть ім'я, бажаного ге
роя. Накреслять характер 
його. Визначать усю суть 
Конфлікту. Відміряють спів
відношення позитивних і 
негативних осіб у майбут
ньому вашому творі. Сло
вом, наспівають мелодію, а 
вам лишається записати її 
та зробити акомпаньямент. 
І якщо у вас виникають 
якісь проблеми, можуть за 
вас навіть увесь твір напи
сати, а ви лише підпише
тесь. І, будьте певні, вас 
надрукують. Усі видавницт
ва до ваших послуг. І гоно
рар немалий виплатять. Це 
не ваш, так званий, вільний 
світ... 

Що ж може: бути кращо– 
гоЗ,Де, зи.,зна^ддяв,таке, 
щоб письменник ні до чого 
не докопувався," не прискі
пувався, не сушив мізки 
проблемою правди і крив
ди, коли все ясно і зрозу
міло. І не треба робити собі 
мороки та неприємностей. 
Життя ж бо таке... Суцільне 
свято! 

Скільки знаменних дат! 
Цього року одразу навіть 
два. Видатних. Державних 
два свята: 65-річчя Жовт
ня і 60-річчя СССР. При 
такому. навантаженні літе
раторові хоч розірвись, тре
ба ж відгукнутися творами, 
— видатними, епохальни
ми, — події ж бо які! 

А в принципі, як не ка
жіть, дуже зручно, коли для 
тебе і за тебе плянується 
творчий процес. Що від тебе 
вимагається? Дивись у ка
лендар, стеж за керівними 
вказівками і прислухайся до 
звучання гасел, щоб усе 
було в унісон. Контролюй 
свої дії за голосом внутріш
ньої (о ні, не совісти!) цен
зури, яку людині в душу 

всадили оперативною ме
тодою комуністичного пере
виховання, щоб поперед
жати кожного і всякого від 
свавільних кроків „управо 
ви вліво". Як гласить устав 
Ґулага, після таких „кро
ків" — лунатиме постріл 
конвою. 

Особливо рекомендуєть
ся не проґавити важливі 
події, щоб першим оспіва
ти їх у вірші чи поемі. Прига
дую, як після того, коли 
Хрущов під час візити до 
ЗСА 1955 року покуштував 
смачної айовської чи якоїсь 
там іншої кукурудзи і потім 
велів вирощувати її по всіх 
усюдах у себе, один сприт
ний графоман, член спілки 
письменників А. Кравців 
умить створив гимн. (Див. 
харківську газету „Красное 
знамя" 10-го 4 квітня J955 p.; 

А композитор А. Шац 
додав до нього музику. І 
весь трудящий люд ма зас
півати: (на мотив, очевид
но, „Катюші") „Виходи в 
простори, кукуруза! Радьі, 
ради ми тебе весьма. Мьі 
траншей силосом загрузйм 
и зерном наполним зак– 
рома!" Далі приспів: „На 
работе каждий будь ге
роєм, как бивало на войне. 
Урожай зерна удвоим, бу– 
дут сити все вполне!" 

І от, уявіть собі, один 
легковажний гуморист нас
мілився висміяти цей ку
курудзяний шедевр. На дру
гий день, тільки вже в іншій 
газеті, з'явився своєрідний 
гймн-пародія, в якому спі
валося: Ой, як вийшла в 
поле кукурудза! Раді, раді 
ми, аж ого-го! Ой, приходь, 
приходь на поміч, музо, при
прягайся до вірша мого!" А 
закінчувалось так: „На за
кінчення куплета скажемо, 
— ти бач, кукурудза для 
поета теж поживний харч." 

Як ви й самі вже, мабуть, 
догадались, той веселий 
гуморист-сатирик швидко 
за свою зухвалість засміяв
ся на кутні... 

Справді, як посмів ска
лити зуби на кукурудзяну 
лінію партії? Закортіло ска
зати власну думку? От те
пер і має По заслузі, - про– 
пав у безвість невдаха– гу– 
морист-скалозуб... А мов
чав би, не гавкав, не огри
зався, - мав би щодня кіст
ку, — сиди в конурі і гризи... 

І оспівуй щасливе життя. 
Скільки ж то благодатних 
тем для величавих поем та 
од: Ленінські дати. Перше 
травня. День Перемоги, Жі
ночий день, роковини Жовт
ня, день конституції. А тру
дова героїка: цілина, Ка– 
маз, Бам, газопровід, на
решті на десять років розра
хована Продовольча Прог
рама з ясно замовленою ме
лодією: „Оспівати хліборо
ба!" Захрипнути можна! 
А ще ж скільки голосу пот
рібно на оспівування чер
гових партійних з'їздів та 
славетних роковин вождів! 

Ви кажете, письменникові 
не дають писати. Та чи впо
рається будь-який найпрос– 
лавленіший і талановиті
ший тут, у цьому вільному 
світі, поет з отакою твор
чою „нагрузкою"? Він же й 

(Закінгення на стор. 4) 

А. Юриняк 

ЗНАЧУЩА 
КНИЖКОВА ПОЯВА 

н 
Новий грунт і збереження власного обличчя 

(ІІ-ra частина статті: „Значуща книжкова поява") 

Вірна своїй стилістичній манері „учуднювати" зміст 
символістично-містичним нашаруванням. Любов Ко– 
ленська в оповіданні „Загибель птахів", яким завершує 
свої ..Дзеркала", - подає моторошну картину загибелі 
великої зграї птахів, які проникли через камін в порожню 
від людей хату (господарі були на вакаціях), а вибратися з 
хати не потрапили і всі погинули, за винятком двох. Твір 
розгортається так, що читач сприймає загибель птахів як 
прозору алюзію до загибелі людей, в цім випадку україн
ських імігрантів, загибелі, розуміється, не фізичної, а 
духово-національної, як цілковиту затрату свого націо
нального обличчя. Жива дійсність, однак, не підтверд
жувала такої макабричної перспективи, та й авторчине 
єство в своєму глибу бунтувалось, шукало якогось прос
вітку, якогось виходу „на свіже повітря", — і в наслідку два 
птахи врятовуються від загину. Це очевидно (шукаючи 
тим двом птахам паралелі) — Віра і Борис, центральні 
персонажі цього твору, яким не дає розчинитися безслідно 
в чужому оточенні їх велика взаємна любов. 

Ось прикінцева сценка: 
„Борис бере Вірину руку, стискає своєю долонею і каже: 

„Разом, Віро, ми дужчі від усякого лиха. Спробуємо 
боротись, ачей не пропадемо". 
” І тут же авторка за своєю манерою паралелізму „люди– 

лрирода", подає в pendant до щойно сказаних слів Бориса 
паралелю як „природний супровід": 
„Немає ні одної хмаринки на небі, тільки безліч зір". 

Та це лише просвіток у густій темряві песимізму, що ним 
огорнений твір „Загибель птахів", песимізму і болючої 
туги за людьми своїми, за землею. (Це між іншим, кінцеві 

слова цього оповідання). 
Ось що каже Борис до Оксани, прочитавши лист матері з 

України: „Знаєш, коли прочитаю тих кілька слів від 
матері, принаймні трохи розумію, чого живу. Потішаю 
себе тим, що ми тут тимчасово, що повернемось, щоб хоч 
трохи помагати своїм рідним там. Але не втихомирити 
думок..." 

Ці думки, їх зміст переказує авторка: „Усе складається 
інакше в цьому краю. От хоч би люди. Спочатку, як хтось 
починав ставити хату чи щось 6 ній направляти, сходилися 
всі знайомі, радилися, допомагали. А потім закусували, 
сиділи до пізньої ночі і говорили, говорили... Та дедалі 
ставало їх менше, замикалися в своїх родинах, зайняті 
особистими справами. Деякі пробували всякати в чуже 
оточення. А хіба ж ті самі люди, що їхали з Борисом на 
кораблі не мріяли взятися до великої праці для громад
ського добра9 Тоді чому? Втомитися ще не було часу, 
занудитись своїм товариством — також ні... Кудись 
поділася щирість і простота. Молодим не було кому 
передавати давні традиції, защеплювати любов до 
батьківщини, і росли вони в своїх родинах як чужі..." 

Наведемо ще вимовні рядки з листа Віри (ще коли вона 
не була разом з Борисом, а писала йому і сестрі його 
Оксані)! 

„Уявіть собі, мої дорогі: заходжу до знайомої, а там у 
них подружжя і не подружжя. До мене говорять, а поміж 
собою — ні. Раптом моя знайома не втримується і починає 
сповідатися. „Розорали ми, каже, зовсім своє подружжя: 
він ніяк не може зрозуміти, що ті, які приїздять з України, 
танцюристи чи поети - люди, яким не завжди і не зовсім, 
можна' вірити. Сьогодні щиро говорять з вами, а завтра 
прийдуть до них їхні опікуни : „іди і призбирай новинок 
якихсь, збуди їхню тугу або принаймні розсвари їх там 
зовсім". 

А ось із другого листа: мій двоюрідний брат коли зі 
мною говорив, я побачила — яка велика відстань помежи 
нами... бо ми вже не ті, що колись, а він властиво саме 
такий, якими ми були колись, повні свіжости, ідейности, 
почуттів і сили духової, хоча там давлять їх. Певно, що з 
роками ми старіємось, але чому так болюче мусить 
старітись душа і байдужіти?" 

Це невідчіпне питання кожного вдумливого з нас. 

Трохи інакше, ніби менш принципово, в дусі компро
місу вирішується проблема нового грунту і власного 
обличчя в оповіданні „Дженні вернись!" 

Студентка американського університету Дженні, дові
давшись, що її мати не англійка, зчинила в родині 
справжній бунт: чому їй досі про це не казали, і вона 
гордилася перед собою і подругами своїм англійським 
походженням (її батько Джек - питомий англієць і вся 
рідня його в Англії). Виходить - вона, Дженні, дурнла 
себе й інших, а батько-матн цьому потурали. Дарма Джек і 
Христина (її мати) намагаються заспокоїти Дженні, вона 
не вгамовується, а намовляє матір познайомити її з 
Наталкою, материною знайомою українкою. Познайо
мившись, Дженні бере у Наталки українські книжки (хоч 
читає їх зразу дуже неохоче). Згодом Дженні знайомиться 
з студенткою-українкою Марійкою і глибше зацікав
люється історією і географією України, а нарешті разом з 
Марійкою подорожує в Україну, щоб — за її власним 
висловом — працювати для своєї другої батьківщини 
(другої, бо вона народилася в Америці). Але батька -
англійця Дженні любить так само щиро — як і маму, і 
вияснює батькові „свою позицію": „Ти повинен мене 
зрозуміти: англійському народові я непотрібна. Йому 
ніяка кривда не діється, він ситий й вільний... Я зовсім від 
тебе не відходжу, я й далі належу до тебе й твоєї родини... 
але по матері я належу до іншої країни, а тепер вона мене 
потребує". 

Не так „патріотично-щасливо" завершується історія 
Камілі — також дівчини українських батьків (Оповідання 
„Каміля", стор. 81). Познайомившись на пляжі з гарним 
українським хлопцем Марком, Каміля розповідає йому 
про себе: „Мені завжди казали батьки: „Роки минають — 
іди до своїх подруг і хлопців, пізнавай їх". І тоді і тепер їх 
не хочу..,вони не цікаві, вони навіть не те, що їх батьки, 
вони — їхній підфальшований і нещирий відгомін. І нічого 
справжнього, оригінального в них нема. Але часами, як 
отак з тобою тепер, люблю, — і розсміялася дитячим 
сміхом..." Маркр, звісна річ, закликав Камілю йти з ним в 
українське середовище, кажучи: „У тебе багато думок, які 
вже нам близькі". -

На це Каміля відповідала: „Запізно, Марку.Я не раз над 

. . ^(Закінгення на стор. ±) 
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Із Ювілейного Балю 
Української Преси 

Як уже інформовано, у 
Філадельфії відбувся в су
боту, 6-го листопада ц.р., 
10- нй Ювілейний Б аль Ук
раїнської Преси з числен
ною участю української мо
лоді, в тому із 15-ма моло
дими дівчатами, що репре–. 
зентували українські періо
дики та змагалися знанням 
про них на вибір кралі і кня
зівен. 

Молодих кандидаток враз 
, із їхніми ескортами пред
ставили зібраній публіці, 
подаючи короткі інформа
ції jrpo кожну, із тих 15-ох 
дівчат та про кожного із 
молодих мужчин, що їх су
проводили. 

Із помітним зворушен
ням і неспокоєм вони вичі
кували проголошення вислі– 
ду оцінки жюрі під прово
дом Роми Прийми-Бога– 
чевської. 

Усі три ,,побідннці", кра
ля української преси на 1982 
рік Андріями Гаврилюк, яка 
репрезентувала пластовий 
журнал „Юнак", перша кня1" 
зівна Орися Гриців, яка зас
тупала місячник СУА „На
ше Життя44, і друга князівна 
Катерина М. Росола, що 
репрезентувала тижневик 
..Шлях", отримали численні 
нагороди та признання при
сутніх на залі. 

П'ятнадцять кандидаток зі своїми, ескортами чекають 
проголошення жюрі. 

Концерт новоприбулих з України 
в Чикаго 

Виконавці (зліва):Лсонід Вербнцькнй, Ліна Белюць 
І Олексій Журба. 

(фото О. Пошиваник) 

Голова СУЖА ред. Ольга Кузьмович передає кралі і кня– 
зівним української преси побажання і дарунки (зліва): Ан– 
дріяна Гаврилюк, Орися Гриців і Катерина М. Росола. 

(фото: Карло Собенко) 

Листопадові роковини в Коговзі 
У неділю, 31-го жовтня 

ц,р.,о. мнтратВ.Андрушків 
- о. Б.Скасків і 0;.Т.Гуманиць 

кий відправили в церкві свв. 

Йетра і Павла в Коговзі, Н. 
., о 3 год. панахиду за св. 

п. Митрополита Андрея 
Шептицького та борців, по– 
ляглих у листопадових боях 
у Львові в 1918 році. О.мит– 
рат В.Андрушків виголосив 
патріотичну проповідь. 

Заходом Об'єднання ко
лишніх українських вояків, 
під протекторатом Окруж
ного Комітету ВідділівУК– 
КА Олбанської округи від
булися тут в залі Українсь
кого Клюбу в 4-ій год. свя
точні Листопадові сходинн 
для вшанування 64-их ро
ковин Листопадового Зри
ву 1-го листопада 1918 року 
у Львові. 

Голова Окружного комі– 
і тету інж. Я.Спяк у вступно

му слові підкреслив велике 
історичне значення Листо
падового Зриву у Львові та 
візвав повставанням із міс
ць і хвилиною мовчанки 
вшанувати поляглих героїв. 
О. Б.Скасків, парох Трою, 
провів молитву за Україну. 
Потім колишні вояки під 
проводом Д.Хорвата про
співали молитву „Боже Ве
ликий", пізніше —„Гей, у 
лузі" та „Ой, видно село". 

Д. Хорват прочитав мані
фест Української Націона
льної Ради у Львові з 1-го ли 
стопада 1918 року. Листопа 
дівець І.Дурбак виголосив 
доповідь про події з-перед 
64-ох років. Підкреслив він 
подивугідну єдність, співп
рацю всіх українських пар
тій і навіть так званих мос
квофілів , героїчну бороть
бу Української Галицької 
Армії. Натомість майже не 

було ніяких зв'язків з держа
вами переможної Антанти. 

1 ' -Доповідач сказав, що -'не
обхідно збільшити акцію 
ширення правди про боро
тьбу українського народу за 
свою державу між. іншими 
народами і.йдучн за закли
ком наших Владик, привер
нути єдність і громадський 
мир так, як це було пам'ят
ного Першого Листопада 
1918 року. Сумівка Стефа 
Коцур виголосила поему В. 
С.Левицького „Наш Львів" 

пластун ка Стеня Дзядіа 
поему С.Черкасенка ,, В 
День Першого Листопада", 
а Уляна Омецінська прочи
тала зворушливий листопа
довий спомин І.Р.Костюка. 
Голова Об'єднання кол. ук
раїнських вояків В.Боднару 
кінцевому слові подякував 
виконавцям програми й гос
тям. -

Українським гимном, Ще 
не вмерзла Україна" закінче
но святочні. Листопадові 
сходини. 

Учасник 

Заходами товариства „Са 
мопоміч" у Чикаго 8-го, 9-
го і 10-го жовтня відбулися 
триденні мистецько-розва– 
гові Події, для придбання 
фондів, щоб допомогти 
сплатити Дім Українського 
Сеньйора при 2355 вест Чи
каго авеню. 

У п'ятницю ввечері від
крито виставку картин Ан
дрія Коваленка, чиказь
кого мистця, яка тривала 
три дні. В суботу ввечері бу
ла забава в парафіяльній 
залі св. Йосафата під звуки 
оркестри „Мрія". 

У неділю в авдиторії шко
ли Шопена по обіді відбувся 
концерт ансамблю „Ми з 
України", члени якого не
давно три роки тому приїха
ли з України, а саме: співач
ка й артистка Евеліна Бе
люць, відомий композитор 
Леонід Вербицький та режи 
сер і актор Олексій Журба. 
На сході ЗСА вони вже де
що більш відомі зі своїх 
різних виступів, між ними 
— на З'їзді дивізійників, в ук 
раїнському Гарварді, на 
З'їзді ЦУКА тощо та в Клів 
ленді на Святі Державнос
ті!. 

У Чикаго в присутності 
біля 400 глядачів у першій 
частині концертової програ 
ми Ліна Белюць рецитувала 
три поеми Ліни Костенко — 
„Княжа гора", „Рідна мо
ва" та уривок із „Марусі 
Чурай". Вона також проспі
вала три пісні Леоніда Вер– 
бицького: ^Лелеки", „По
вертаються сни" та „Едсл– 
вайс" Акомпаньював їй на 
фортепіяні сам композитор 
Вербицький, який також 
заграв свою „Фантазію на 
теми українських мелодій". 

Поміж поважними точка
ми Олексій Журба звеселяв 
присутніх сучасними гумо
ристичними мініатюрами. 
Разом із Ліною вони віді
грали ролі зі сценки першої 
дії невмирущого „Сватання 
на Гонча рівці" Квітки-Ос– 
нов'яненка. 

У другій частині програ
ми далі були гуморески О. 
Журби та гумористична сцен 
ка „Прощання українсько
го вояка" разом з Ліною 
Белюць. У дуеті вони також 
виконали композицію, при
свячену українським воя
кам Визвольних Змагань, 
складену з віршів Богдана 
Бори і пісень Володимира 
Івасюка, та „Владико неба і 
землі" з опери „Запорожець 
за Дунаєм" Гулака Арте– 

Сьомий Конкурс молодечої 
творчости в Австралії 

Виховання літературних 
здібностей та талантів се
ред нашого доросту– моло
ді в наших обставинах одне 
з найважливіших завдань 
нашої спільноти. З цією ме
тою Літературно-мистець
кий клюб ім. Василя Симо– 
ненка в Мельборні, Австра
лія, проголошує 7-ий Кон
курс молодечої творчости 
на таких умовах: І. В Конку 
рсі можуть брати участь дві 

Українська Православна Катедра 
св. Володимира в Ню Йорку, Н. Й. 

160 Захід 82-га аул. 
запрошує на 

КОНЦЕРТ БАНДУРИСТОК 
ім. Лесі Українки 
під квр. П-иі нінй ҐАЛЮН 

який відбудеться 

в неділю, 21-го листопада 1982 року 
після Служби Божої, о 1-ій год. дна 

в парафіяльній залі. 
Після Концерту -

СВЯТОЧНИЙ ОБІД у ч̂ ть дня подяки 
Запрошуємо Всіх на КОНЦЕРТ та ОБІД. 

НАСТОЯТЕЛЬ та УПРАВА 

мовського. Ліна Белюць 
проспівала пісню В. Івасю
ка „Червона рута" та ще 
три пісні Верби цького -
„Вічний прибій", „Покоха
ла" та „Добре, коли все 
добре", останню пісню в 
дуеті з композитором. (Ця 
пісня, „Добре, коли все доб
ре", напевно, разом з інши
ми піснями Вербицького, як 
тільки появляться на платів 
ці, увійдуть у репертуар 
кожної української оркест
ри в ЗСА Й Канаді). 

У програмі була також 
„Пісня про пісню" Вербиць
кого, яку виконав компози
тор. Це, пісня про відому 
пісню „Очі чорнії". Згідно з 
Л. Вербицьким, на базі дові 
док чи архівних докумен
тів, „Очі чорнії" не є циган
ською або російською піс
нею, а українською, її авто
ром був Євген Грибінка. (Я 
сам здавна дивувався, як цс 
моЖе бути російською піс
нею, коли росіяни не ужи
вають слова „очі", а кажуть 
„глаза"). 

Концерт був різноманіт
ний та дійсно гарний і, на
певно, задовольнив біль
шість суворих критиків. На 
концерті не було великої 
маси народу, були переваж
но „перебираючі" люди та 
любителі української пісні й 
слова. (Людей було б напев
но більше, якби пошта кра
ще пописалася. Завчасно 
вислану рекляму деякі от
римали на час, а інші щойно 
тиждень після події). 

Єдине зауваження, що 
можна б зробити, стосуєть
ся до самої назви цього ан
самблю „Ми з України". 
Засадничо кожний з нас тут, 
кому понад сорок років, при 

групи щодо віку: від 12 до 17 
і від 18 до 25 років життя. 

2. Конкурс проголошуєть
ся на Прозові твори з довіль
ною темою: оповідання, 
новеля, казка, спогад, гумо
реска, репортаж про подо
рож чи нарис, а для старшої 
групи й есей. 3. Розмір 
твору—не менше 500 слів, 
написаних лише з одного 
боку аркуша на машинні, 
або чітко від руки в двох 
примірниках. 4. Термін по
дачі конкурсових творів— 
до 1-го травня 1983 року. 
5. На рукописах чи манус
криптах необхідно написа
ти крім назви, псевдо або 
вигадане прізвище чи гасло 
і скільки років авторові, а в 
доданій закритій коверті 
написати справжнє прізви
ще й псевдо, адресу, скільки 
років, де навчається або пра
цює. 6. Для кожної групи 
призначається по три наго
роди в 60, 40 і 20 дол. . 
7. Жюрі Конкурсу складає
ться з усіх членів Клюбу. 
8. Конкурсові твори надси
лати до 1-го травня 1983-го 
року на адресу: Літератур
но-мистецького клюбу ім. 
Василя Симоненка в Мель
борні. 
Ukrainian Literary Art Club 
c/o Dmytro Nytchenko, 36 
Percy Street, Newport, Victo
ria 3015, Australia. 

їхав з України. 
Точніша назва для ансам

блю була б. наприклад, 
„Свіжі з України", тільки, 
щойно, недавно, або ново
прибулі з України . Якби 
цей ансамбль виступав пе
ред американською публі
кою, назва „Ми з України" 
була б абсолютно доцільна 
й чудова, але для українців 
- із України?! Одначе, це 
їхня справа, і вони мають 
повне право, так, як і ми, на 
цю претенсійність (чейже ж 
є ансамбль „Україна" ). 
Але ця назва ніяк не міняє 
факту, що концерт був дуже 
гарний. 

Заповідач програми адв. 
Зенон Форович, коли треба 
було заповнити якусь мерт
ву хвилину між завісами, 
здається добре з'ясував: 
„Жалітимуть ті, що пропус
тили, або не знали про цей 
концерт, бо концерт - чудо
вий!". 

Немає дива, що концерт 
був успішний, бо це не були 
аматори, а професійні лю
ди. 

Евеліна Белюць похо
дить із Новоград-Волинсь– 
кого. Закінчила Київський 
інститут театрального мис
тецтва ім. Карпенка-Карр– 
го і багато років працювала 
в Чернівцях аж до виїзду до 
ЗСА. В театрі грала різні 
ролі, виступала в концертах 
з декламаціями і співала. 
Вже тут, в ЗСА вона випус
тила дві платівки — „Мере 
живо кохання" і казки й 
вірші для дітей, „Дитячі ви– 
зерунки", та готується до 
третьої платівки. її ім'я пи
шеться Евеліна, але артист
ку звуть Ліною. Між іншим 
Ліна твердить, що б прізви
ще давно колись, напевно, 
було Білий, Білик, чи подіб
не. В її родині всі біляві– 
бльондини, так само й діди 
й прадіди, з часом прізвище 
колись стало Белюць. 

Олексій Журба по профе
сії режисер і актор з Букови
ни. В Чернівецькому театрі 
працював актором, після 

закінчення Театрального ін 
ституту працював режисе– 
ром-постаиовником. Вже 
на еміграції став і співаком, 
і автором дописів, таких, як 
„Пеан лозунгу, або втраче
ні ілюзії", „,Як писати до
пис", „Христос воскрес" та 
інші, які появилися в „Сво
боді". Його мрія і прагнен
ня — це побачити на поселе
ннях створення професійно
го українського театру. 

Леоніда Вербицького ком 
позитора 3 Києва, ми вже 
раніше знали, або повинні б 
знати з його пісень як „Ле
леки", які його попередили 
тут, в Америці. Леонід Вер
бицький написав коло 400 
творів в Україні й вже тут 
в ЗСА до слів тутешніх ав
торів. (З нетерпеливістю че
каю на закінчення пісні до 
слів Анатоля Юриняка - це 
пісня для бандури, чи то про 
бандуру, - із рукописного 
чорновика пісня уже прек
расно звучить). Л. Вербиць
кий працював в театрі, на 
радіо, в кіно і в самодіяль
ності та творив для них ори
гінальні композиції. Тепер 
він готується до запису сво
єї першої платівки, яку нас
півує Ліна Белюць. 

В Америці жити з музики 
тяжко, але Вербицький далі 
працює в ділянці музики, 
грає в своїй оркестрі (грали 
на Союзівці), і приватно 
учить музику - піяно, акор
деон та інші інструменти. 
На щастя, дружина Леоніда 
працює, бо з музики, напев
но, не прожили б. Леонід 
Вербицький далі хоче тво
рити, писати й розвивати ук 
раїнську музику і надіється, 
що зможе видавати друком 
ноти й пісні, хоч тут цс 
коштовна справа і він не 
зовсім певний, чи зможе це 
досягнути. 

Цих артистів треба пох
валити за гарний виступ у 
Чикаго та побажати їм даль 
шого доброго успіху. 

Ол. Пошнваник 

У пам'ять Дорогих Приятелів: 
Незабутньої І НайщирІшоІ Приятельки 
бл. п. Софії ТрешневськоІ , 

яка ненадійно упокоїлась в Бозі 5-го жовтня 1982 р. в Україні, 
Незабутньо! 

бл. п. Евгенії Храпливої, 
бл. п. Наді Онишкевич 
і бл. п. Іванка Масевича 

на ЦЕРКВУ в ЛЮРДІ 
зложила 70.00 долярів 

Антоніна ЗВАДЮК 

В четвер, 25-го листопада 1982 p., о год. 12-ій дня 
відбудеться 

ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА 
НА МОГИЛІ 

бл. п. д-ра мед. 

ЯРОСЛАВА ВОЄВІДКИ 
на українському православному цвинтарі св. Андрія 

в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 
про що повідомляють: 

ДРУЖИНА і ДІТИ 

В глибокому смутку повідомляємо, що дня 16-го листопада 1982 року, 
по короткій І тяжкій недузі упокоївся в Бозі 

наш Найдорожчий 

сл. п. 

ЮРІЙ ЛОПАТИНСЬКИЙ 
ПАРАСТАС Відбудеться Ш П'ЯТНИЦЮ, 19-го листопада 1982 року, О год. 8-ІЙ 

аеч. а похоронному заведенні Литвин І Литвин, 1600 Stuyvesant Avenue. Union, 
New Jersey. 

ПОХОРОННІ В ІДПРАВИ а суботу, 20 листопада 1982 p., о год. 8;30 р. з того 
ж заведення до церкви ся. їв. Хрестителя в Нюарку, Н. Дж., де буде відправлена 
С Л У Ж Б А Б О Ж А о год. 9:30 ранку, а звідси на український православний цвин
тар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Д ж . 

Горем прибиті: V. 
дружина - Л ІД ІЯ АННА 
племінниці: 

ТЕТЯНА з ТЕРЛЕЦЬКИХ А Н Т О Н О В И Ч з мужем 
О М Е Л Я Н О М 
ХРИСТИНА ВОЄВ!ДКА 3 дітьми ІГОРЕМ І М А Р Т О Ю , 
М О Т Р Е Ю І РОМАНОМ І внуками: К А Т Е Р И Н О Ю , 
М І К О Ю 1 К О С Т И К О М 

Ближча і дальша Родина в Америці І Канаді 

ПОДЯКА 
ДРУЖИНА ПОКІЙНОГО 

д-ра ІВАНА І ВАН ЦІ В А 
пересилає цією дорогою сердечну подяку Родині,,Прияте
лям і Знайомим за молитви, співчуття й участь у похоронних 

обрядах Найдорожчого Ті Мужа. 
Дякую щиро всім, хто відвідував мого Мужа 

впродовж його довгої І тяжкої недуги і приносив Йому 
розраду і забуття. 

Щиро дякую лікарям Покійного, д-роаі Хрелтовському, 
д-рові Краснов І д-рові Харкевичеві за совісну медичну 
опіку. При цій нагоді невимовне спасибі цілій Рідні д-ра Хар– 
ковича за щоденну опіку, і медичну й усяку іншу гуманну 
поміч Покійному в найтяжчі хвилини Його життя. 

Дякую дуже Всечеснішим І Високопреподобним Отцям 
катедрального храму св. о. Миколая, а особливо Преосвя
щенному Владиці Іннокентієві, ЧСВВ за постійну духовну 
опіку, за відвідини й уділювання Святих Тайн Сповіді, 
Євхаристії та Оливопомазання. 

Найсердечніша подяка Преосвященному Владиці 
Іннокентієві, ЧСВВ, о. прелатові СвищуковІ, гол. вікарієві о. 
КлимчуковІ, Всч. о. А. ШаґалІ, ЧСВВ та о. крилошанинові й 
шамбелянові БІлинському за участь у похоронах та звели
чання того сумного обряду. 

Щиросердечна подяка Преосвященному Владиці Інно– 
кентіеаі, ЧСВВ за незвичайно теплі слова про Покійного 
після Заупокійної Служби Божоі, а Всч. о. ШаґалІ, ЧСВВ за 
останнє прощання на цвинтарі. 

Дякую дуже д-рові Ю. Грицепякові за прощання Покій
ного після Панахиди від Відділу УЛТПА, а д-рові С. Дудяко– 
ві, сердечному Другові Покійного, за теолі й зворушливі 
прощальні слова від СІМ'Ї і приятелів. 

РІвнож моя щира подяка всім Членам хору „Славута" 
під орудою проф. Ю. Яримовича, що піснею звеличали той 
сумний обряд. 

Сердечно дякую всім достойним Друзям Покійного, що 
несли домовину. 

Дякую всій нашій Родині, Друзям І Знайомим за щедрі 
обдарування квітами та жертвами на Служби Божі, 
Семінарійний Фонд, український „Лікарський Вісник" і 
,,Кенсер" Інститут. 

Накінець моя подяка похоронному заведенню Музика і 
Син за старанне переведення похорону, а ресторанові „Ґа– 
пан" за фахове влаштування тризни/ 

Нехай Милостивий Господь нагородить щедро всіх Вас 
своїми ласками за Ваші християнські почуття. 

В глибокому смутку -
ДРУЖИНА 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ -
нашого Дорогого МУЖА, БАТЬКА І ДІДА 

бл. п. 
д-ра ОСИПА БОЙКА 

буде відслужена 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
20-го листопада 1982 p., о год.9-ій ранком 
в катедрі св. Йосафата в Торонто, Канада. 

ПОДЯКА ” ” 
Складаємо щиру подяку всім Приятелям, Краянам та 

Родині за віддання останньої прислуги Покійному, за участь 
у Панахидах та похороні, за мопитви І вислови співчуття. 

Зокрема дякуємо Преосвященнішому Владиці Кир 
Ізидорові Борецькому, Всечеснішим Отцям: о. д-рові Р. 
ДаниляковІ, о. мґрові О. Ґошупякові, о. митратові і. 
Сиротинському, о. В. Шараневичеві, о. М. Байракові, о. К. 
ГрицинІ за відспуження похоронних відправ. 

Висловлюємо щиру подяку Дорогим Друзям та 
Шановним Промовцям за прощальні слова, усім Тим, які 
зложили на Служби Божі, які надіслали квіти та зпожили 
пожертви на добродійні цілі. 

,,Суспільна праця довга, утяжлива, 
зате ж плідна, та головно - вона 
одна лиш може заповнить без дива 
життя людини, бо вона одна 
всіх сил, всіх дум, чуття, стремінь людини 
жадає, їх вичерпує до дна". 

Іван Фраико 

На ШЕВЧЕНКІВСЬКУ ФУНДАЦІЮ зложили: 
по (100: Сенатор Павло Юзик, Йосиф Прокопишин (ам. 

дол.), Таня І Роман Мельники, Дана Бойко; 
по (60: Сузір'я І товаришки; 
no S50: Упяна Робертсои; 
по (40: Родина Тарапацьких; 

` по (ЗО: Український Студентський Клюб при Торонтонсько– 
му Університеті, Б. Кальба, Мотря Ільницька І Михайло 
Марин; 

по (25: Ольга і Микола ЗацухнІ (ам. дол.), Ольга І Петро Ку– 
линичі (ам. дол.), Орися І Роман ЯкубовІ, Аина І Омелян 
Качмарські (ам. дол.), А. Коморовський, Комітет Україн
ців Канади - Відділ Торонто, О. Татомир, Орест Рудзік, 
3. Бачинська; 

по (20: Л. В. Литвин, Я. Онищук, ЛІда Коченаш, Бронислааа 
Мельник, Квітка Кондрацька, Петро й Олена ГлібовичІ, 
Лариса Гвоздулич, Е. Паладійчук, Олександра й Роман 
Бенеші, 3. Шкляр, В. Бучко, Іванна Левицька, Мирослав і 
Марія БІгуси, Лев Бабій, Віра й Ярослав Вергановські, 
Соня Витвицька І Таня Вандергейден, В. Стасів, Антін 
Зазуля, Анна Лучка; 

по (10: Р. Романчукевич, Анна І Роман Бойцуни, Марія й 
Орест Кравці, Іван І Ольга Падики, О. В. Тронь, О. Заки– 
дальська, В. Гуляк, М. Серотюк, К. Павлюк, Ольга І Ро
ман Кравці, Василь Папіж, Марія і Дмитро ПопадинцІ, 
Віра Гуцуляк, П. Дунець, М. і І. Яремус, Іванна Мульке– 
вич, М. Штогринець Городиська, Р. Колісник, Ольга Хо– 
ростіль, Ольга І Зенон Горечки, В. Мойсяк, Ольга Фе– 
дейко, К. Медвідська, С. І Л . Леаицькі, Марія Пвлишин, 
ЛІґа Українських Католицьких Жінок при катедрі св. Йо
сафата, Віра Костецька, А. Держко, М. і С. Тушек, М. Те– 
ребенець, І. Мірецький, М. Горбань, Р. Явмяк, А. Желт– 
вай, Роман Ващук; 

по (3: М. Додяк; 
по (2: Людмила Шанта. 

На ФОНД ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА НТШ 
зложили: 

по (100: Роман Зазуля, Таня І Роман Мельники, Дана Бойко; 
по (50: Роман Чолкан; 
по (25: Ігор І Оксана КомарницькІ, Богдан Миндюк, Україн

ська Кредитова Спілка в Торонто, Ігор Бардин; 
no S20: проф. д-р Юрій І Дарія ДаревичІ, Мирон І Ярослава 

Пастирі, Володимир І Марія ГолубінськІ, Бронислааа 
Мельник, Соня Марин І Нестор Макух; 

по S15: Осипа Максимів; 
по (10: Інж. Омелян І Олександра Тарнавські, Ст. I Степанія 

Романці, Володимир І Марія СкорупськІ, Інж. Василь Ва– 
цик, Нестор Микитин, М. і Г. Лукаяецькі, Богдан і Іванка 
Яців, Іван і Галя Дичок, Пат І Майк Волпе, д-р Олекса 
Яворський, Василь Папіж, Нестор І Дерія Хабурські, 
Ольга Кравець, д-р Юліян І Надія Пелехи, мґр Євген . 
Мастикаш, Андрій й Ольга Чорнії, д-р Ярослав Кальба;': 

по (5: Тоня Гороховим. 
На КОМІТЕТ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ зложили: 

по (20: Зоня й Омелян Хабурські; 
по (10: д-р І пані О. Сокольські, В. Молодецький. 

Дружина - ГАЛИНА 
Доньки: ТАНЯ МЕЛЬНИК з родиною 

І ДАНА БОЙКО 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 18-го ЛИСТОПАДА 1982 Ч. 219. 

Ф Книга це є Ваш друг і вчитвпь. 
” Даруйте книгу Вашим друзяш. знайомий при різних 

нагодах 
” Копи відвідуєте хворого, обов'язково подаруйте книгу. 
^Читаючи книгу. Ви духово підноситесь. 
К. Шонк-Русич: „Історія українського мистецтва в 

Ілюстраціях", утвердійобкл амер S35.00 
а м'якій обкп амер S25 00 

К. Шонк-Русич:„Українаалистівках" утвердійобкл. 550.00 
у м'якій Обкл. S30.00 

К. Шонк-Русич: „Дерев'яна різьба а Україні, тавр обк 532 00 
„Наш літопис", журнал-квартальник, число '. 5 3.00 
К. Шонк-Русич: „Золотинцтво Руси-Украіни", в пе

редплаті до 10-го грудня 520.00 
(в американських долярах) 

Писати: 
К. SZONK-RUSYCH STUDIO (MUSEUM) 

13 East 7th Street ^ New York, N Y 10003 

Треба підтримувати. 
(Продовження зі crop. 2) 

І С Т О Р И Ч Н И Й А Т Л А С У К Р А Ї Н И І 
ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА ) 

і АМЕРИЦІ під рад. д-ра ЛЮВОМИРА ВИНАРА. 

Гарний дарунок на свята для молоді і старших. З пересил
кою і забезпеченням в Америці 530.00. в Канаді й інших краях 
532 00 Замовлення посилати за касовим чеком, або "money 

order" в американських долярах на: 

UKRAINIAN HISTORICAL ATLAS 
Selfrehance Federal Credit Union 

2351 W. Chicago Avenue Chicago, Hi. 60622. U.S.A. 

J 
ЗМІНА АДРЕСИ 

До Адміністрації „Свободи" 

ЗО Montgomery Street a Jersey City, N.J. 07302 
Прошу змінити мою адресу: 

„Свободи" r j „УкраїнськогоТижневика" r j 

„Веселки" О 
Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) 4 

Ім'яІ прізвище 

Адреса -

Моя НОВА АДРЕСА така: 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ 51 00, 

ти одно згідно і без жадних 
зайвих і потрібних полемік 
сорокову річницю постання 
несмертельної пам'яті Ук
раїнської Повстанської Ар
мії, як доказ непохитної 
волі українського народу 
відновити і закріпити свою 
державну суверенність". 
Треба вважати, що цей зак
лик (чи хто прихильно, чи 
ні, ставиться до ДЦ УНР 
або його окремих діячів) 
був оправданий і добрий. 
Проте, за цим закликом не 
пішли всі наші течії. 

Провід Українських На
ціоналістів (ПУН) закликав 
до виявлення загальнона
ціональної солідарности в 
справі 60-ліття примусово
го створення Совітського 
Союзу і до відбуття спіль
ними силами відповідних 
протестаційних акцій. Чи 
хтось позитивно чи нега
тивно ставиться до ПУН і 
його політичної дія льности, 
але треба об'єктивно визна
ти, що почин цей добрий. 
Отже, не можна його від
кидати тільки тому, що цей 
почин належить „не нам". 

Президент Реген прого
лосив день вшанування Ук
раїнської Гельсінкської Гру
пи. Закордонне Представ
ництво Української Гель
сінкської Групи створило Ді
ловий комітет для відзна
чення і використання прок– 

лямованого американсь
ким Президентом Дня Ук
раїнської Гельсінкської Гру. 
пи. Незалежно від того, як 
хто ставиться до всіх по– 
тягнень Закордонного Пред
ставництва УГГ чи його 
окремих осіб, треба ствер
дити, що це добрий почин, 
добра ініціятнва, а тому 
треба її підтримати. 

Ми подали кілька прик
ладів добрих, на нашу дум
ку, починів. їх напевно бу
ло, є і буде ще більше. Якби 
ми прийняли засаду підтри
мування усіх добрих почи
нів, незалежно від кого вони 
виходять, то може це запо
чаткувало б українські спіль
ні акції, говорення і навіть 
діяння спільними, загаль
ноукраїнськими силами. А з 
цього може витворився б 
такий згідливий „клімат" 
поміж тепер часто розсваре 
ними між собою українця
ми, що це (може) довело 

б у майбутньому до при
вернення захитаної громад
ської консолідації, а може 
колись і до створення полі
тичної консолідації. Справ 
для української політичної 
дії є так багато, що для всіх 
буде місце брати в них 
участь. А з цього скорис– 
тали б ми всі, а насамперед ' 
поневолена наша батьків
щина, Україна. 

Трохи про... 
(Продовження зі стор. 2) 

поняття не має, що то є 
„соціяльне замовлення" та 
соціалістичне змагання, в 
результаті.яких і творяться 
шедеври в стилі соцреаліз– 
му. Тут письменник один, 
як палець мучиться з своїми 
проблемами, а там усі в 
жмені, в колективі. І друж
ньо змагаються один з поо
динці і гуртом, невпинно, з 
малими перервами від од
ної дати до другої,перепо
чиваючи, щоб набрати духу 
для нових злетів увись. Тіль
ки те й роблять, що зма
гаються доярки та стале
вари за додаткові тонни, 
начальство за додаткові 
ордени та медалі, а поети... 

Власне, з ким і за що 
змагатися поетам? Кого 

доганяти? З ким боротися? 
Правда, один поет розка– 
банів, що всі казали, —' 
особисто він по салу й м'ясу, 
вже дігнав Америку. 

Але без жартів говорячи,' 
якщо справді поети постав
лять перед собою запитанч 
ня, - за що змагатися і з 
ким боротися, вони повинні 
б сказати: 

Боротися з рабською по
кірністю. За свободу думки. 
Як Микола Руденко, Олесь 
Бердник, Василь Стус... 

СПЕЦІЯЛЬНА НАГОДА 
ДЛЯ ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ: 

ПОДВОЇТЬ СВОЄ ЖИТТЬОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗ ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН! 
ХТО МОЖЕ ПОДВОЇТИ СВОЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? 

Всі теперішні члени УНСоюзу у віці 6 до 65 років. 

ЯКИЙ ПЛЯН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖНА ВИБРАТИ? 
У віці 0 до 60 років можна вибрати один із плянів жит
тьового або вивінувального забезпечення. 

У віці 61 до 65 років тільки грамоти на ціле життя кля– 
си W. 

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

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

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

Увага! З цієї нагоди можна 
скористати тільки 

до 31-го ГРУДНЯ 1982-го року 
В справі цього забезпечення просимо звертатися до секретарів 
Відділів УНСоюзу. Коли бажаєте одержати аплікації та додаткові 
інформації про це забезпечення з Головної Канцелярії УНСоюзу, 

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

P.O. Box 17 a ш Jersey City, NJ. 07303 ` 

(Ім'я та прізвище) 

(Число дому та вулиця) 
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КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

- АВТОМ 
власним або чужим 

- АВТОБУСОМ 
- ПОЇЗДОМ 
- ЛІТАКОМ 
” чи КОРАБЛЕМ 

всюди і завжди хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота 

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 
Н А Р О Д Н О Г О 

С О Ю З У ! 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 

Значуща... 
(Закінчення зі стор. 2) 

цим уже роздумувала. Іноді в мою душу в'їдається така 
порожнеча, ш.о' мучуся, плачу, але вже важко відійти від 
цього способу життя. І не вмію, і витривалості! ніякої... Ми 
бунтуємося, тільки виходить, що наші зусилля даремні. Бо 
хіба ми, перекресливши деякі давні поняття, витворили на 
тому місці щось добре і корисне? Скажи, куди нам іти, 
Марку? 

- Питаєш, К аміле, куди тобі дорога? Кажу ще раз: з 
нами йди, тільки усякий хміль і ,.грес" закинь". 

Проте, не зважаючи на хвилини щирої сповіді Камілі 
перед Марком (який, вочевидь, дуже їй сподобався), 
Каміля в українське середовище не пішла. Натомість 
зблизилася з музикантом-негром, і вони вдвійку розважа
ли публіку в нічних ресторанах: негр музичив, а Дженні 
танцювала. Поваб гіппівських кличів не зустрічав в її душі 
міцної протидії, бо не мала змалку належного виховання. 

Ми розглянули розмірно більші сюжетні твори книги 
,, Дзеркала" — йшлося бо в першу чергу про те, щб сказала 
авторка своїм читачам. Але в творах красного письмен
ства важливим є також як сказано? 

І тут треба признати, що мало, таки дуже мало 
появилося українських книжок за останнє п'ятиріччя поза 
батьківщиною, які могли б конкурувати з „Дзеркалами" 
під оглядом поетичного мовостилю. Особливо ця поетич
ність полонить читача в творах-мініятюрах: етюдах, 
шкіцах, невеличких нарисах. Ось як взірець візьмемо „А 
голубінь за ними" (Стор. 131). 

Картина світанку: 
„Спершу небо було синс-синє, а тоді зайнялося срібними 

дзвониками і на землю послався журавлиний гомін. 
Дзвеніло небо, прокидалась земля... 

Квіти спали, а зорі вже танули, йшли до Бога. 
Вітер вийшов по сонце. Воно хвилину ще вагалося, а тоді 

обережно поглянуло на землю і труснуло золотом. І все 
проясніло: величалися кущі й дерева, травинки вузенькими 
долонями „зганяли з очей сон" (Стор. 191) 

„Не віщував цей ранок, цей „бенкет природи", що 
людям передстоять трагічні дні, які відірвуть сина від 
матері і чоловіка від улюбленої дружини. Але вони, ці 
трагічні дні, зблизилися, і картину природи авторка малює 
вже іншими фарбами. Але як же виразно, проймаючими 
штрихами! 

„Тиша і темінь спряглися водно. Вітер зірвав з дерева 
кілька листків і поніс у зловісну височінь. Ясним крилом 
майнула блискавка і пролунав грім. А за ним густо 
залопотів дощ і загуркотіли княжі владні громи з Бескида 
на Бескид... Летіли блискавки і запалювали на водах 
летючі свічі..." (Стор. 192). 

Лаконізм, уривчастість фрази з промовистими типами: 
а поруч розгорнені, яскраві метафори, влучні соковиті 
порівняння - такі питоменні особливості стилю авторки. 
Якщо шукати подібностей у попередників, то прига
дуються такі визнані клясики нашої літератури як Ольга 
Кобилянська і Василь Стефаник. Є це імпозантне, об'ємне 
річище, бо в ньому й Архип Тесленко і передчасно 
загинулий від ворожої кулі Григорій Косинка, що 
розвивався на першорядного новеліста, і чимало інших. 

Книгу „Дзеркала" щиро радимо прочитати „старому і 
малому": вона дає добру поживу розумові й серцю 
української людини. Видана гарно, в твердій чепурній 
обкладці, на доброму папері і лише з двома-трьома 
коректорськими недоглядами. Видало видавництво 
„Свобода"; тираж і ціну не зазначено; обкладинка портрет 
авторки й мистецьке оформлення заголовків у тексті — 
мистця Любослава Гуцалюка. 

НОВА УКРАЇНСЬКА ПЛАТІВКА! 

БАНДУРИСТ 
ВІРТУОЗ 
ВІКТОР 
МІШАЛОВ 
з 
АВСТРАЛІЇ 

Можна набути 
а українських крамницях. 

Приймаємо поштові замов
лення. Висилайте S8.98 (чек/ 
моні ордер) від платівки -
тейп плюс 51.00 за пересилку. 

Замовляйте: 

YEVSHAN 
RECORDS 

3207 Beaubien Е. 
Montreal, Quo., Canada 

H1Y 1H6 

Нема то, як на СОЮЗІВЦІ 
також і в ДЕНЬ ПОДЯКИ! 

РОДИННИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ 
на СОЮЗІВЦІ 

У ..День Подяки", четвер, 25-го листопада 1982 року, 
год. 1-ша по пол. 

С П Е Ц І А Л Ь Н И Й 
Т Р А Д И Ц І Й Н И Й 
С В Я Т О Ч Н И Й 
О Б І Д 

На спеціяльне 
замовлення 
ЦІЛИЙ ІНДИК 
для родини. 

Обіди 
ТІЛЬКИ 

замовлення. Дереворит 
Я. Гніздовського 

В суботу, 27-го листопада 1982 р. 
ЗАБАВА при звуках Оркестри Аліка і Дорка 

Замовлення на ОБІД прошу слати на адресу: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 

Kerhonkson. N.Y. 12446, або телефоном (914) 626-5641 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

ТЕОДОР КАРП, член УНС 
Відд. 146-го ім. Івана Франка у 
Воррені, Міч., помер 18-го 
травня 1982 року на 87-му році 
життя. Нар. 1894 року в Украї
ні. Членом УНС став 1933 р. 
Залишив у смутку дружину 
Анастазію, дочку Галину, си
нів Василя і Стефаиа, та ближ
чу і дальшу родину. Похорон 
відбувся 22-го трявня 1982 
року на цвинтарі Святого Гро
бу в Сявтфілді, Міч. 

Вічна Йому Пам'яті,! 
Секретар. 

МИХАЙЛО Н.КУЦАН, член 
УНС Відд. 378 ім. св. Мшсолая 
у В ул бай ні, Н.Дж., помер 22-
го липня 1982 року ня 63-му 
році життя. Нар. 11-го листо
пада 1918 року в Клівленді, 
Огайо. Членом УНС став 1936 
року. Залишив у смутку дру
жину Слисавету, синів Івана, 
Йосипа, Михайла, Данила, 
Миколу, Вілліяма, Павла і 
Тоні, дочку Кяролин. Похо
рон відбувся 26-го липня 1982 
року на цвинтарі Св. Марії у 
Факс Чейсі, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар. 

СТЕФАН СИЛЬВЕСТРУК, 
член УНС Відд. 377 ім. Св. 
Васнлія Великого в Ст. П ітерс– 
бурзі, Фля., помер 17-го серп
ня 1982 poky ня 72-му році 
життя. Няр. 1911 року в Лопа
тиш', Україна. Членом УНС 
став в. 1950 році. Залишив у 
смутку дружину Софію, донь
ку Олю ЗахарШ з мужем Воло
димиром, доньку Зеню Сера
фим з мужем Олесем та семеро 
внуків. Похорон відбувся 21-
го серпня 1982 року на цвинта
рі Св. Гробу в Сявтфілді, Міч. 

Вічна Йому Пам'ять! 
О сіні а Ми хай лемко, секр. 

АНАСТАЗІЯ ЛОПУШАНСЬ– 
КА, член УНС Відд. 274-го ім. 
свв. Петра і Павла в Янгставні, 
Огайо, померла 21-го вересня 
1982 року ня 88-му році життя; 
Членом УНС стала в 1925 році. 
Зялишнля в смутку дочок 
Анну Лябяш, Кятерину Дікян, 
синів Івана, Миколу і Лука. 
Похорон відбувся 24-го верес
ня 1982 року ня цвинтарі свв. 
Петра і Павла в Янгставні, 
Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 
Гелем Сенедак, секр. 

ГОРПИНА СКОРОП АД, член 
УНС Відд. 125-го ім. Благові
щення П.Д.М. В Чикаго, ІЛЛ., 
померла 5-го жовтня 1982 року 
на 89-му році жнття. Нар. 1893 
року. Залишила в смутку сина 
Володимира з дружиною 
Моллі, сина Степана з дружи
ною Аліс і двос внуків. Похо
рон відбувся 7-го жовтня 1982 
Кжу ня цвинтарі св. Мнколяя в 

арк Ридж, Ілл. 

Вічна їй Пам'ять! 
Ґльорія Пашен, секр. 

Р І З Н Е 

ДЕРМАТОЛОГ 
J. BARAL, M.D. 
245 East 63rd Street 

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

Лікування всіх шкірних I 
венеричних хвороб, пере

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

і по-німецьки. 
Приймаємо Medicare. 

Е. J. W0JT0WYCZ 

БУДІВНИЧИЙ 
виконує усяку столярську 
роботу, викінчує пивниці І 
піддашшя, дахи і оббиває 
хати, алюмінум сайдінґ, і 
алюнінійові вікна. Помірко

вані ціни. 

Тел.: (201) 399-3891 

АДВОКАТИ 
у справах є міграції міжнарод

ного ївсягу, контракти. 
Сертифікати праці, зелені кар
тки звмошкання. громадянст
во. Говоримо плинно по-ан
глійськи, еслаиськи. грецьки. 
юсослав'янськи. італіиськи І 
по-сіямськи. даром консуль
тації, помірковані ціни. Ню 
Джерзі. Ню йорк. Конивктікат, 
Греція І Тайлвнд. Ліцензова
ний адвокат з дозволом фор

мування бизносу. 

U.S.A. HELLAS INTERNATIONAL 
208 Rot? Avenue 

PaliudM Park. NJ. 07650 
(201) 944-2770-1 

(24 години: 6 днів в тижні). 10 
хвилин від George Washington 

. Bridge. 

ОНУФРІЙ ВАНДАС, член 
УНС Відд. 387-го Т-ва „Лю
бов" в Внллнмантнку, Кони., 
помер 4-го вересня 1982 року 
на 89-му році життя. Нар. 1893 
року в УкраінІ. Членом УНС 
стяв в 1942 році. Залишив у 
смутку дочку Евелину, синя 
Миколу, внуків і ближчу і 
дальшу родину. Похорон від
бувся 9-го вересня 198грокувя 
Новому Цвинтарі у Внллиман– 
тшеу. Кони. 

Вічна йому Пам'ять! 
Іреня Олійник, секр. 

ПЕТРО ҐУЛИК, член УНС 
Відд. 230-го ім. св. Івана Хрес
тителя в Янгстявні, Огайо, 
помер 2-го жовтня 1982 року 
на 64-му році життя. Нар. 1918 
року я Янгстявні, Огайо. Чле
ном УНС стяв 1949 року. Зали
шив у смутку дружину Софію, 
енна д-ра Петра Ґулнкя, сест
ру Марію і чотирьох внуків. 
Похорон відбувся 5-го жовтня 
1982 року ня цвинтарі „Кяль– 
варія в Янгставні, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Петро Ліщяк, секр. 

АННА СТЛСЮК, член УНС 
Відд. 361-го Т-ва „Дністер в 
Ню Йорку, Н.Й., померла 6-го 
вересня 1982 року ня 87-му році 
життя. Нар. 6-го вересня 1893 
року в Украіні. Членом УНС 
стала в 1950 році. Залишила в 
смутку сина Володимира. По
хорон відбувся 9-го вересня 
1982 року на цвинтарі „Мт. 
Олівет" в Мяспет, Н.Й. 

Вічна їй Пам'ять! 
С.Чумя, секр. 

ЗБОРИ 

ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
21-го ЛИСТОПАДА 1982 р. 

Кліфтон, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва ім. Т. Шевченка 64-ий 
Відд.. о год. 1-3-ій по пол. в залі 
церкви Св. Марії. Washington 
St. у Кліфтоні. Проситься всіх 
на збори. - їв. Бурний, секр 

Рочестер, Н. й. Місячні збори 
Б-ва св. Йосафата 217-ий Відд., 
о год. 2-ій по поп. в церковній 
залі св. Йосафата із звичайним 
порядком нарад. Проситься чл. 
прибути і вирівняти залеглі 
вкладки. - Ст. Васьків. предс, 
7. Кубарич, фін. секр.. Ст. 
Мартинюк, касир. Катерина 
Марґопич і Ст. Приймак - чл. 
Управи. 

Пассейк, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва ім. T. Шевченка 42-ий 
Відд.. о год. 2-ійлопоп.вУНДо– 
мі при 237 Hope Avenue. Є 
важливі справи, просимо взяти 
чиспенму участь. Приєднуйте 
нових чл. до УНСоюзу. - В. Ма– 
рущак. рекр. секр. 

Ш HELP WANTED Ф 

В заміну за легку 
ДОМАШНЮ ПОМІЧ 

дається окрему спальню, лаз– 
ничку, харчі для жінки - поба
жано у віці 60-65 pp. Добрий дім. 
жінка може мати працю також 

в Ню Йорку. 
(212) 724-9132 

Пошукую ЖІНКУ 
до опіки над старшою жінкою, 
в Квінсі, Ню йорк. По ближчі 
інформації телефонувати по 
6:30 веч. і цілий день в суботу. 

(212) 426-9279 

B)FUNERAL DIRECTORS^ 

Richard Н. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
McNERNEY BURNADZ 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON, NJ . 
Phone: (201) 772-1880 

R.H. Burrudz - JJ. McNerney 
Funeral Directors 

Chapels available throughout 
the Metropolitan Area. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 


