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А. КАПУСТА ВИСТУПАВ В 
РАТҐЕРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Нюарк, Н. Дж. - Алвін 
Капуста, спеціальний асис
тенте Державного департа
менту у справах народів і 
національностей в Советсь-
кому Союзів, виступив тут 
у понеділок, 3-го грудня 
ц.р. перед студентською ав-
диторісю в Ратгерському уні 
верситеті у спеніяльній про
грамі історії Східньої Евро-
пи. Він пояснив студентам 
складні питання Совстсько-
го Союту з 250 мільйоно-
вим населенням, яке скла
дається не тільки з росіян, 
які становлять незначну 
більшу половину, а решта 
цс 130 інших колись самос
тійних, а тепер поневолених 
народів і народностей, що 
творять конгломерат тепе
рішньої комуио-московсь-
кої імперії. 

На його думку росіяни 
становитимуть меншість в 
році 2000 з цілком простої 
причини. Приріст населен
ня в європейській частині 
СССР с значно менший від 
приросту в азійській части
ні. Отже азійська частина 
буде домінувати в майбут
ньому, якщо імперія вдер
житься у такому виді, якою 
вона с сьогодні. 

М. Капуста підкреслив, 
що. не зважаючи на тс, що 
совсти конституційно і наз-
верх вдержують нібито фе
дералізм і дозволяють сво
їм І5-ом республікам втри
мувати свої парламенти 
(Верховні Ради), а навіть 
міністерства закордонних 
справ, фактична влада с 
дуже стисло сцснтралізова-
на в Кремлі і тільки звідти 
приходять дійсні директиви 
щодо керування республі
ками. Капуста відмітив, що 
від царя Івана росіяни сне 
тематично збільшують 
свою територію шляхом 
завоювання інших народів і 
вона сьогодні становить 
одну восьму земної КУЛІ. 
Він пояснив студентам і ба

гатьом членам факультету 
дуже скомпліковані питан
ня поширення імперії рево
люційним і іншим шляха
ми, встановлення свосї вла
ди на завойованих терито
ріях, перевишколюваиня 
здібних студентів на васалів 
МОСКВИ З-ПОМІЖ ПОНЄВОЛС-
ішх народів тощо. Для прик 
ладу він навів факт, що піл 
теперішню пору понад 500 
студентів, вибранців ком
партії з Афганістану пере
бувають на перевишколі в 
Москві й інших містах СС
СР. 

Інша метода вдержуван
ня в послуху поневолені 
народи -- цс військовий і 
поліційний терор та сильно 
розбудована сітка спіаробіт 
ників КҐБ, служби безпеки 
та створення атмосфери 
недовір'я один до одного на 
базі доношництва. ..Ви ніко 
ли не знаєте з ким ви роз
мовляєте і чи людина з 
якою ви щойно говорили не 
є агентом КҐБ і не донесе на 
вас у відповідні органи", — 
заявив М. Капуста. 

Доповідач згадав Вели
кий голод в Україні та Інші 
методи терору, брутальне 
придушення танками ма
дярської революції в І956 
році. Празької весни в 1968 
році і поневолення волелюб 
ного народу Афганістану 
від 1979 року. 

Проф. Тарас Гунчак з 
департаменту історії, який 
був присутній на викладі А. 
Капусти, доповнив лекцію 
цікавими статистичними 
магеріялами. Проф. Пітер 
Ґолдін, голова департамен
ту історії в Ратгерському 
університеті, заявив після 
лекції, що поданий матсрі-
пл -був-дуже цікасий йюшіс-
ний для студентів. 

,,Національні і етнічні 
фактори таки мають вплив 
на формування закордонної 
політики СССР", - заявив 
П. Ґолдін. 

У Сілвер Спрінг помер 
П. Петрик, старшина армії УНР 

Сілвер Спрінг, Мд. В 
понеділок. 3-го грудня 1984 
року, тут помер на 98-му 
pout життя сл. її. Петро 
Петрик, полковник україн
ської армії УНР, командир 
п'ятої Сокільської бригади 
Української Галицької Ар
мії, штабовий старшина 
першого галицького корпу
су, делегат для переговорів 
у справі перемир'я з Черво
ною армією після переходу 
УГА за Збруч, член Україн
ської Військової Організа
ції (УВО), комендант Львів 
ської округи УВО. політ
в'язень, керівник культур
но-освітнього і організацій 
ного відділу Товариства 
..Просвіта", голова Філії 
„Просвіта" у Львові та дов
голітній політичний і гро
мадський діяч, член бага

тьох організацій в Україні і 
на поселеннях. 

Парастас був відправле
ний в середу. 5-го грудня 
ц.р.. в похоронному заведен 
ні Гайне Ріналді у Сілвер 
Спрінг, Мд.. а похорон від
бувся в четвер, 6-го грудня, 
о гол. 9-ій рано з того ж 
заведення на український 
національний цвинтар у Ва-
шінгтоні. Покійний зали
шив в жалобі дочку Ірину 
Ставничу. з родиною та ве
лику родину в ЗСА, Україні 
та інших країнах українсь
кого поселення. 

Замість квітів на могилу 
родина просить складати 
пожертви на будівельний 
фонд української католиць 
кої церкви св. Трійці у Сіл
вер Спрінг. Мд. 

Помер д-р Лев Голінатий 
Нюарк. Н. Дж. - У вів

торок вполуднс.4-го грудня 
1984 року, помер тут v шпи
талі Мавнтсайд, Монтклер, 
Н. Дж., св. п. доктор прав 
Лев Голінатий, визначний 
громадський діяч. 

Лев Голінатий народив
ся в Надорожній в свяще-
ничій родині о. Миколи і 
Марії з Ганкевичів. Закін
чив Академічну гімназію у 
Львові; правничі студії у 
Кракові.завершив доктора-
том у Львові. Покійний був 
нотарем у Новому Селі, 
Підволочиськах, Станисла-
вові, Львові і Відні. 

Під час Визвольних Зма
гань він був сотником УГА, 
Корпусу Коновальця та 
учасником проголошення 
соборности України 22-го 
січня 1919 року на Софій
ській площі в Києві. Він 
щасливо перебув хворобу 
повторного тифу в чотири
кутнику смерти, а в 1930 
році був сильно потурбова
ний горезвісною пацифіка
цією в Новому Селі. 

Д-р Голінатий, довголіт
ній голова ОбВУА в Нюар-
ку, був особливо відданий 
своїм побратимам-комба-
тантам. Довгі роки покій-
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(фото з 1942 р.) 

ний цікавився спортом, а 
особливо любив копаний 
м'яч, а вже в тридцятих 
роках був головою спорто-
вого Товариства „Пролом" 

Після приїзду до Амери
ки в 1952 році був змуше
ний змінити професію і пра
цював у ділянці фізичної 
терапії у шпиталі Манвнтен-
сайд, а згодом у продажі 
реальностей. Покійний був 
глибоко релігійною ЛЮДИ-
(Зокінгення на стор. 4) 

ЮНЕСКО „ВМИВАЄ РУКИ" 
ВІД ЛІНҐВЩИДУ В УКРАЇНІ 

Париж. (УІБ) - Після 
трьох місяців розглядання 
меморандуму Уряду УНРе
спубліки з 26-го липня 1984 
року в справі русифікацій
ної політики MOCKOBCbKO– 
большевицьких окупантів в 
України й інших неросійсь
ких республік у СССР, 
ЮНЕСКО прислало відпо
відь, що воно „не має ман
дату" займатися такими 
справами, які з'ясовано в 
меморандумі УНР. 

Відповідь підписав А. 
Баккачіоглю, директор Від
ділу студій і поширення 
культур при ЮНЕСКО, від
силає Уряд УНР до „лега
льних інструментів ООН"; 
які єдині „компетентні" в 
таких справах, як ті, що їх 

видвигнено в меморандумі. 
Іншими словами, ЮНЕ 

СКО „вмиває руки" від лін-
гвіцидних і культуровбив-
чих заходів Москви на оку
пованих нею теренах Укра
їни, Білорусі, балтицькнх 
держав тощо, хоч власне 
воно було створене як ,,oc– 
вітньо-науково-культурна" 
агенція Об'єднаних Націй. 
Відповідь її в справі русифі
каційних процесів у СССР 
виразно свідчить про те, що 
вона не виконує основних 
обов'язків, накладених на 
неї власне в ділянках „осві
ти - науки - культури", тоб
то в основних ділянках, у 
яких іде русифікаційний про 
цес Москви на окупованих 
теренах у СССР. 

Створено генеалогічну секцію 
в Українському Музеї 

Ню Йорк (УМ). - Тут 
при Історичному відділі 
Українського Музею ство
рено генеалогічну секцію, 
завданням якої і збирати 
матеріяли до історії україн
ських родів, зокрема посе
лених в Америці і допома
гати порадами. інформа-
ціями й посібниками -- осо
бам, що хотіли б студіюва
ти історію своїх родин. 

Як відомо, останніми ро
ками багато американців 
почали шукати свого „корін
ня". Досліджування свого 
„родинного дерева" стало 
одним з найбільш пошире
них зайнять американців. 
Вони не лише досліджують 
родинні архіви, але відвіду
ють країни та місця, звідки 
іхнг предки походили, Вони 
відвідують їхні могили, роб 
лять фотознімки, розпиту
ють людей, студіюють місь 
кі та церковні архіви і так 
..рисують" свої ..родинні 
дерева". 

Деякі американські укра
їнці роблять це саме. Один з 
них Алвин Капуста (з роду 
Капустянський), спсціяль
ннй асистент для справ иід-
советських національнос

тей в Державному департа
менті ЗСА. Він сам дослідив 
минуле свого роду й напи
сав студію про українських 
штундистів, яких царський 
уряд переслідував і тому 
вони емігрували до ЗСА і 
Канади. А. Капуста пого
дився допомагати Музеєві 
як консультант для генсало-
і ічних студій. Незабаром 
він виголосить доповідь на 
тему: „Хто я? Проблеми 
дослідів історії українських 
родин". 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР В 
ЮНІОНДЕЙЛІ 

Юніондсйл, Н. Й. - Річ
ний Різдвяний базар відбу
ватиметься тут у приміщен
ні української православної 
церкви св. Михаїла, при 247 
Мсйпл авеню, в суботу, 8-го 
грудня ц.р.. від год. 1-ої по 
полудні до 8-ої вечора. Мож 
на буде набути різдвяні при
краси, печиво, ювелірні ви
роби Джана Саранча - три 
зуби, хрестики тощо. Базар 
спонзорує сестрнцтвок св. 
Марії і св. Ольги. 

Сестри Служебниці святкують 

Словтсбурґ. Н. Й. - Сес
три Служебниці Пресвятої 
Діви Марії в ЗСА повідом
ляють про початок святку
вань подвійно ювілейного 
року, який розпічнеться тут 
Архисрснською Божествен
ною Літургією, що її відслу
жить Владика Василь 
Лостен. в празник Непороч
ного Зачаття в суботу, 8-го 
грудня ц.р. 

Сестри Служебниці бу
дуть обходити 50-ліття апо
стольської праці в ЗСА і 25-
ліття заснування Американ-

ПОДВ1ИНИИ ю в і л е й 

ської провінції Непорочно
го Зачаття. 

Урочисті святкування 
цього ювілейного року від
будуться в часі Успенського 
відпусту тут 10-11-го серпня 
1985 року, при участі єпис
копів, священиків, сестер і 
вірних. Сестри запрошують 
всіх злучитися в молитов
ній подяці Богові за всі дари 
і ласки одержані на протязі 
цих благословенних літ Се
стер серед українських лю
дей. 

Українське вінчання захоплює 
американських гостей 

Ню Йорк. - Тут в укра
їнській православній катед-
рі св. Володимира відбуло
ся вінчання молодого укра
їнського лікаря-хірурга 
д-ра Данила Юрія Свістеля 
з дочкою відомого колек
ціонера мистецьких речей і 
видавця мистецьких журна
лів Ґіффорда Філліпса з Ню 
Йорку, предки якого були 
одними з перших, що при
були до ЗСА. 

Молода, Елис Катерина, 
є також мисткннею та закін 
чила мистецькі школи в 
Бостоні і в Еспанії та буде 
далі продовжувати працю в 
тому напрямі. 

Вінчання в українському 
православному обряді до
вершив парох УПЦ св. Во
лодимира о. протоієрей Во-
лоднмир Базилевський в 
присутності понад 150 гос
тей та родин молодих. Аме
риканські гості були захоп
лені обрядом та співом ка-
тедрального хору. ' 

Про вінчання була довша 
згадка в щоденнику „Ню 
Йорк Тайме" з 25-го листо
пада 1984 року. 

Молодий, д-р Д.Ю.Свіс-
тель, є сином покійного вже 

Юрія Свістеля, уродженця 
Галичини та внуком відо
мого українського адвока
та Франца Свістеля. Мати 
молодого Ірина, яка є мист
кннею в кераміці, походить 
з Уманя на Київщині та 
постійно живе в Трснтоні. 
Н. Дж. 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР В 
УОКЦЕНТРІ 

Філядельфія. В суботу 
й неділю. 8-го і 9-го грудня 
ц.р., тут в Українському 
Культурно-Освітньому Ue-
нтрі. при 700 Сідар ровд. 
відбуватиметься Різдвяний 
базар, чистий дохід з якого 
ніде на покриття сплати 
У ОК Центру. В суботу ба
зар розпічнеться о год. 9-ій 
рано і триватиме до год. 6-
ої вечора, в неділю від І0-ої 
рано до 4-ої по полудні. 
Можна буде набути різні 
мистецькі речі, українські 
страви, книжки.ялинки, 
картки, кутю, оріхи. та інші 
потрбні на ялинку і для 
подарунків речі. 

К. ЧЕРНЕНКО ПРИЙНЯВ НА 
ПОСЛУХАННІ АМЕРИКАНСЬКОГО 

. ІНДУСТРІЯЛІСТА 

Москва. — Константин 
Черненко, генеральний сек
ретар ЦК КПСС і голова 
Президії Верховної Ради 
СССР, прийняв на послу-
ханні американського ін-
дустріяліста і давнього нео
фіційного посередника між 
З'єднаними Стсйтами Аме
рики і Совєтським Союзом 
ще від ленінських часів Ар-
манда Гаммера. Як відомо, 
свого часу використовував 
Гаммера президент Джан 
Кеннеді для пожвавлення 
розмов з тодішнім совєтсь
ким лідером Нікітою Хру
щовим. Також пізніші пре
зиденти ЗСА користували
ся його зв'язками з провід
ними совєтськими партій
ними і урядовими речника
ми, але він ніколи не зас
тупав офіційної лінії ЗСА. 

Немає навіть сумніву, 
каже відомий американсь
кий аналітик Алберт Л. Ві-
кс, що на горизонті зарисо
вується нова форма полі
тики детанту. не тільки між 
ЗСА і СССР, але також в за
гальному між Заходом і 
Сходом. Питання стоїть 
тільки яка: давня з 1970 
років, корисна в більшос
ті для Совєтського Сою
зу і його сателітів і небез
печна під оглядом переваги 
в озброєнню комуно-мос-
ковських Імперялістів та 
накопичення ними нукле-
арної зброї небезпечної для 
знищення світу, чи детант 
побудований на паритеті 
рівности і справедливостн 
та міжнародної контролі 
зброєнь. Все залежатиме 
від господарського стану 
СССР, каже Вікс. Москва, 
очевидно, не захоче позбу
тися свого впливу на між
народну політику і не вире
четься політики гегемонії, 
доказом чого є її пожвав
лена активність в країнах. 
Центральної Америки, Азії, 
Африці, Европі та на інших 
континентах. 

А. Гаммер є свого роду 
феноменом і символом та
кої політики, без сумніву 
корисної для росіян і його 

прийняття самим К. Чер
ненком та іншими совєтсь
кими лідерами вказує на 
існуючу тепер в СССР полі
тичну атмосферу. В. Кремлі 
хочуть довідатись чи Ад
міністрація президента Ро-
налда Регена дійсно заці
кавлена поліпшенням від
носин між Вашінгтоном і 
Москвою, а для цього най
більше надається А. Га
ммер. який на 86-му році 
життя все ще є президентом 
великої компанії Оксіден-
тал Петроліюм, цікавиться 
справами міжнародної по
літики і є великим прихиль
ником співпраці західиіх 
демократичних держав з із 
східніми комуністичними. 

Перед своїм виїздом до 
СССР Гаммер відбув кон
сультаційні розмови в Дер
жавному департаменті і Бі
лому Домі, так що в основно" 
му він поінформований про 
американські напрямні у 
політиці. На передодні його 
приїзду до Москви COBCTCb– 
ка преса майже припинила 
напади на президента Р. Ре
гена, хоч продовжує місти
ти критичні замітки про 
політику Білого. Дому. А 
Гаммер у розмові з К. Чер
ненком вжив улюблену ним 
фразу „закочуймо рукави", 
тобто берімся до відбудо
ви політики детанту, бо цс, 
на його думку, одинокий 
вихід врятувати світ перед 
нуклеарною загладою. Ці 
слова дуже сподобались К. 
Черненкові, бо така філосо
фія згідна із совєтською 
політичною лінією застра
шування Заходу, кажуть 
політичні спостерігачі. 

У політичних кругах не 
виключають, що у висліді 
ромов Черненка з Гамме-
ром наступила заява совєт
ського лідера про те, шо 
СССР є готовий переговор
ювати із ЗСА про всі ас
пекти скорочення зброєнь, 
але головною ціллю СССР 
веж таки є зупинити наси
чення космому небезпеч
ною зброєю. 

У СВІТІ 

АФГАНІСТАНОВІ ПОВСТАНЦІ обстріляли ракетами 
і мінометами палац насадженого совгтами ..президента" 
Бабрака Кармаля, який розташований у серпі Кабулю. 
Свідки бачили тільки вогонь, крики людей, чули сирени 
військових амбулянсів, але урядового повідомлення в цій 
справі не було. Повстанці мали намір знищити також 
готель, у якому 80 делегатів із 41 країн світу відбували 
свою нараду. Конференцію в Кабулі зорганізувала Дфро-
Азійська мирова організація інфільтрована комуністами. 
Ракети не попали однак в готель і ніхто ^ делегатів не 
постраждав. Натомість значно пошкоджені були військові 
бараки і східньонімецька культурна місія, розташована в 
сусідстві „Інтернаціонального готелю". 

В МОСКВІ ПОМЕР НА 70-му році життя маршал Павел 
Кутаков, шеф совєтського летунства і один із численних 
заступників міністра оборони маршала Дімітрія Усіінова, 
який, як відомо, вже другий місяць не показується між 
людьми і не виконує свосї служби. Кутаков був шефом 
летунства на протязі останніх шести років, але останньо 
дуже хворів, хоч совєтськс пресове агентство ГАСС. 
притримуючись совстської „традиції", не подало причини 
смерти. Правдоподібно маслідником Кутакова станс його 
дотеперішній заступник 64-річний маршал Ґрігорін 
Скоріков. Називається також прізвище маршала Александ 
ра Сфімова. 

EC ПАПСЬКИЙ ЖУРНАЛІСТ, який крім того студіював 
медицину і професійну боротьбу з биками, був найменова
ний у вівторок, 4-го грудня ц.р.. на пресового речника 
Ватнкану. 48-річний Хуакін Наваро буде першим ие-
італійцем на цьому важливому пості ватиканської держа
ви. Він також буде другою з черги особою, яка рішатиме 
про офіційні і півофіційні пресові видання. 

БРИТАНСЬКА ГАЗЕТА „Обзсрвер" повідомила, що 
минулої неділі, 2-го грудня, у Лондоні помер на 75-му році 
життя Едвард Кренкшо, відомий знавець підсовєтської 
проблематики, автор багатьох книжок і праць про країни 
Східньої Европи і хронікар Гапсбурі ської монархії. 
Газета не подає причини смерти. а тільки каже, що він 
помер після „довгої і болісної" недуги. Е.Кренкшо написав 
понад 20 книжок, а також три повісті. Крім того він 
співпрацював з багатьма впливовими газетами в світі, 
включно з „Ню Йорк Таймсом". ,.Вашінггон Пост" та 
іншими. Кренкшо написав передмову до книжки-спогадів 
Нікіти Хрущова і свою оцінку політики цього совєтського 
лідера, який перший почав був процес лесталінізапії 
комуно-московської імперії. 

ЗНАВЦІ ПІДСОВЄТСЬКОЇ дійсности кажуть, що у 
випадку коли до влади в Кремлі прийде Міхаїл Горбачов, 
перша людина в Політбюро після Константина Черненко, 
то до голосу прийдуть молодші технократи, які намагати
муться ввести господарські реформи, щоб поставити 
совстську економіку на вищий рівень і хоч частинно 
унезалежнити її від закупів зерна за кордоном. Цій справі 
вони приділятимуть більше уваги, як комуністичний 
ідеології, яка достатньо закріпилася в СССР і країнах 
Східньої Европи. 

ДЕРЖАВИ НАТО І 
ВАРШАВСЬКОГО ПАКТУ 

ВІДБУЛИ НАРАДИ 
Брюсель, Бельгія. — Мі

ністри закордонних справ 
Півнінно-Атлантійського 
Оборонного Союзу (НАТО) 
відбули свої дводенні нара
ди і застановлялися над 
можливістю оборони зви
чайною зброєю Західньої 
Европи, в обличчю запля-
иованих нових переговорів 
про загальне зменшення 
міжконтинентальної нукле-
арної зброї і ракет середньо
го засягу між З'єднаними 
Стейтами Америки і Совєт
ським Союзом. 

У Брюсселі тим разом 
панував дух єдности і пот
реби підвищити оборонні 
бюджети. Представники 12-
ох європейських держав, 
крім Франції й Ісляндії, 
однозгідно підкреслили по
требу тіснішої співпраці і 
конечність мілітарного пля-
нування на далеку мету. 
Дискутувались там' також 
справи заплянованих пере
говорів між державним сек
ретарем ЗСА Джорджом 
Шулцом і міністром закор
донних справ СССР Анд-
реєм Ґромиком під час дво-
денної зустрічі в січні в 
Женеві. Генеральний секре
тар НАТО Пітер Kcppinr– 
тон висловив побажання, 
щоб членські держави цьо
го оборонного союзу не 
занедбували власної оборо
ни і оборони країн НАТО, 
бо це означало б, що Захід-
ня Европа „здає позиції і 
покладає всі надії виключно 
на переговори ВашІнгтону з 
Москвою" Держави НАТО 
плянують витратити в чер
гових шістьох роках 7,85 
більйона долярів на удоско
налення оборони. Покищо 

тільки ЗСА мають достат
ню кількість зброї і амуні
ції, яка вистарчила б для 
оборони на ЗО днів. Всі інші 
держави цього союзу маоть 
запаси тільки на 10 днів. 

Вміжчасі міністри закор
донних справ Варшавсько
го Пакту відбули свою ?л-
денну конференцію у С\.д 
ньому Берліні, у якій були 
заступлені крім Совєтсько
го Союзу - Ботгарія, По
льща, Румунія. Східня Ні
меччина і Чехс-Словаччи-
на. В Будапешті натомість 
нараджуються міністри 
оборони Варшавського Па
кту. На цьому форумі совєт
ського міністра оборони 
маршала Дімітрія Устінова 
заступає маршал Віктор 
Куліков. 

Головною темою конфе
ренції в Будапешті було 
ЗМІЦНеННЯ о б о р о Н И І 50ІЛЬ-
шення координації між дер
жавами. Комуністичні засо
би масової інформації ка
жуть, що Варшавський Пакт 
„не буде стреміти до пере
гонів в зброєнні чи переваги 
над країнами НАТО, але не 
дозволить, щоб країни со
ціалістичної сПівдружности 
були підрядним чинником" 
у вирішуванні світових по
дій. Чимало уваги учасники 
присвятили новій космічній 
зброї і домагалися її забо
рони, чи накладення мора-
торіюму на її продукцію. 
Очевидно, не обійшлася на 
нарадах комуністичних -
ржав без антизахідньої про
паганди, не зважаючи на те, 
що нібито напруження між 
Заходом і Сходом дещо 
зменшилось. — кажуть по
літичні спостерігачі. 

В АМЕРИЦІ 

КОМІСІЯ ЕТИКИ ПАЛАТИ Репрезентантів потала до 
відома, що Джералдін Ферраро порушила етику члена 
Палати тим. шо не поінформувала про усі фінансові 
оправи свого чоловіка. Але комісія вирішила. чч- (нот не 
не зробила з розмислом і тому не можна it тепер іа не 
потягати до відповідальності!. 

КАНДИДАТ НА ПРЕЗИДЕНТА Демократичної партії 
Волтер Мондейл мусить тепер заплатити У рядові 379,640 
дол.. а крім того цивільну кару у висоті 18,500 дол. за те що 
брав більші суми на виборчу кампанію, як не законом 
дозволено. Вимогу повороту до Уряду надлишки поставив 
сенатор Ґері Гарт, який був конкурентом В Мондейла у 
иередвибораг. 

АДВОКАТ РОДИНИ китайського письменника і журна
ліста, що його забили недавно у Сан Франсіско. таяанв. що 
вбивці це члени тешу злочинців, які мали дуже добрі 
ІВ'ЯЗКИ з Тайваном. Це вказує на те. то вбивство було 
запляноване політичними силами І Тайвану. 

У ЛИСТОПАДІ ЗАПІЗНЕННЯ летів літаками в ЗСА 
зменшилися на 55 відсотків у порівнянні з попередніми 
місяцями. Це сталося завдяки тому, що змінено відповідно 
розклад часу відлетів і прилетів і тим самим на летовищах 
не збирається велика кількість літаків, то мають причали
ти або відлетіти. До поправи розкладу часу літаків 
причинилася також виїмково лобра та спокійна поголя п 
ЗСА в місяці листопаді. 

В ЛОНҐ АЙЛЕНД КОЛК КУМ. що звичайно є місцем 
великих спортовнх змагань або циркових вистав, відбуло
ся у вівторок. 4-го грудня п.р.. велике жидівське весілля з 
участю понад 20.000 осіб. У виїмково святочній атмосфері 
повінчалося там двоє нащадків рабіна великої консерва
тивної секти гасидів що має багато мешканців Ню йорку 
та околищі. На весілля приїхали також делегатії гаси де ь-
ких жидів з Ізраїля. Европи. Австралії та Південної Аме
рики. 
ДРУЖИНА АГЕНТА Сі-АЙ-Ей, що стоїть перед закидом 
шпигунства на користь Чехо-Словаччннн. відмовилася 
зізнаватн проти свого чоловіка на пересиланні в суді в Ню 
Йорку, але судія не дав ЇЙ в тому випадку прав, які мають 
подружжя, тому що обидвог стоять під закидом шпигунст
ва. 

ТОМАС О'НІЛЛ БУДЕ служити вже п'ятий раї дальші 
два роки спікером Палати Репрезентантів, шо молоді 
демократи не прийняли з великою радістю і ому. що 
бажали вже зміни на тому пості, не погоджуючись із 
иотяі ненцями Т. О'НілЛа. 

В ЧИКАГО СТРАЙКУЮТЬ учителі публічних шкіл, які 
вичікують нового договору поміж спілкою і Шкільною 
Радою відносно платень і бснефітів. Зобидвох сторін ідуть 
усі старання, щоб страйк якнайскоріше закінчи і и догідни
ми для всіх договором. 

ТИСЯЧІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ з Ню Л жер ті переїжджа
ють кожною вечора границею свого с гей ту до Ню Йорку і 
Коннектикат. щоб там могти свобідио пити алькогодь, 
тому що є різниці у границях віку, в яких можна публічно 
купувати алькогодь. З того приводу ідуть тепер намаган
ня, щоб у цих трьох сусідніх стейтах був однаковий вік — 
21 — для свобідного вживання алькогольних напитків. 

УБИВСТВО СТУДЕНТКИ драматичної школи в Ню 
Йорку Каролайн Айзснберг викликало широке иотрясен-
ня населення і поставило під застанову питання чи 
оплачується ставити опір напасникам, які хочуть ограбити 
чи знаснлувати свою жертву. 
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Люди і політика 

Події не приходять ,,самі від себе", нема 
автоматизму подій, всі події роблять люди - ця 
найперша істина політичної науки стосується 
тепер дуже виразно актуальної ситуації в ЗСА. 
Роналд Реґен виграв вибори такою більшістю, 
якЬї ані він, ані ніхто з його співробітників не 
сподівався. Але, хоч за Конституцією Реґен має 
більші права, як будь-котрий монарх, президент 
чи прем'єр у будь-якій демократичній країні 
світу, він не є диктатором і залежить від співпра
ці з людьми. Сам Уряд складається з 13-ох 
секретарів (ресортових міністрів). Штаб Білого 
Дому нараховує п'ять осіб, поруч із ними є ще 
шість асистентів Президента і дев'ять т. зв. 
екзекутивних агенцій. А люди є тільки людьми, 
із прикметними кожній окремій людині рисами 
вдачі, своїми амбіціями й аспіраціями. Найкра
щий приклад, як важко у такому великому зборі 
найближчих співробітник ів президента ЗСА 
зберегти гармонію подає історія з першим 
державним секретарем Реґена, генералом Але-

ц ксандром Гейґом. Колишній командувач зброй-
^"них сил НАТО, політик-дипломат, людина з 

найкращими кваліфікаціями на такий високий 
пост, не міг чи не вмів достосуватися до нових 
відносин і вийшов з уряду. Також амбасадор 
3QA в ОН Джін Киркпатрик не захотіла залиша
тися на свому пості у другій каденції Роналда 

. Реґена, бо надокучили їй'безперервні атаки 
” njHJin ЗСА від СССР і „невтральних" в^ОН. 

! Існує теж і буде продовжуватися йг Тради
ц і й н е суперництво між Білим Доійфяї„тобто 

? Президентом, і Капітолем, тобто Конгресом. 
Вислід виборів був світлий для самого Роналда 
Реґена, але й приніс деякі, прикрі УіеспддівамлЧи. 
У іеенаті республіканці втрати/ій Два мандати у 
кбристь демократів і мають 'більшість тільки 
вісьмох голосів, 54:46. У Палатг Репрезентантів 
республіканці збільшили свій^стан посідання 
тільки на 13 мандатів і тамошня'Демократична 
більшість існує все ще у відношенні'255:180. На 
50. губернаторів - 35 є демократ ів . Ото ж 
республіканський Президент мусить мати під
тримку від опозиційної Демократичної партії, 
K Q / , : захоче мати успіхи у вс іх ,внутрішніх і 
закордонних справах. Практично, це означає, 
що державний патріотизм і почуття понадпар-
т ійної в ідповідальности за державні справи 
доводитиме в другій каденції Роналда Реґена до 
щЙраз нових компромісів. 

На самому початку урядування в друг ій 
каденції стрінула Президента досить неприємна 
зм,Іна на становищі гопови Республіканської 
б?сіьшости в Сенаті. Сенатор Говард Бейкер не 
ке?ндидував більше і на його місце обрали 
сенатора Роберта Дола з Кензасу, потенціаль
ного суперника Джорджа Буша у президентсь
ких виборах 1988 року, - респубпіканського 
традиціоналіста, який проте конкретні компро
місові рішення ставить вище над партійно-полі-

,тичну філософію, що, як пишуть, вже доводило 
до суперечок між ним і Президентом. Новим 
головою сенатської Комісії військових справ 
став один із ветеранів Сенату Беррі Ґолдвотер, 
генерал резерви, який ніби не стоїть у найкра
щих взаєминах з секретарем оборони Каспаром 
Вайнбергером. Головою Комісії закордонних 
з'язків на місце Чарлза Персі став близький 
співробітник Роналда Реґена Чарлз Люґар, з 
консервативного крила Респубпіканської партії. 

' Демократи обрапи знову на свого спікера 
Палати Репрезентантів свого ,,патріярха", лібе
ралка Томаса О'Нілла, але, видно, його лібера
лізм і ворожість супроти Роналда Реґена перетя
гли струну, бо - як повідомляє преса - він 
погодився бути речником тільки ще два роки та 
обіцяв більше рахуватися з консервативнішими 
демократами. Від конструктивної співпраці між 
Президентом, Сенатом і Палатою Репрезентан
тів залежить вирішення найважливішої справи 
внутрішньої політики, якою є зрівноваження 
(спершу редукція) дефіциту державного бюд
жету, який сягає астрономічної цифри понад 200 
більйонів дол. Від такої співпраці залежить в 
ділянці закордонної політики - переговори з 
СССР про припинення перегонів у зброєнні і 
редукцію збройних арсеналів та справи зами-
ріання на Близькому Сході і Центральній Амери
ці. Всі ці справи вирішуватимуть в другій каден
ції президента Реґена його давні і нові співробіт
ники. Сам він заявить своє становище у звернен-

'^ні про Стан Унії. 

j . Від січня 1985року починається нова сторін
ка історії Америки. Треба буде великого труду, 
терпеливости, хисту і щастя, щоб ту нову сторін
ку можна було записати позитивами. Все це 

.залежить від людей. В Уряді теж прийдуть зміни. 
Воля ЗСА у світі така вирішна, що ввесь світ з 
натугою стежить за розвитком подій в Америці, 
бо сама виборча перемога Реґена ще не виріши
ла десятків актуальних проблем. 

” . с 

Засоби масової інформа
ції, з великою шкодою для 
ЗСА, постійно промовчу
ють заяви компетентних 
людей про тс, що Совстсь-
кийР Союз має рішальний 
вплив на поширювання ко
мунізму та лівих партизан
ських рухів у Латинській 
Америці. 

Недавно ці засоби промо
вчали звіт американського 
амбасадора до Чіле Джейм-
са Теберга, який на нараді 
урядовців Білого Дому під
креслив, що частиною со-
вєтсьхої гльобальної стра-

I тегії є встановляти револю
ційні марксистсько-ленінсь
кі уряди не тільки в Центра
льній Америці, але і в цілій 
гемісфері. Успіх червоних 
партизанів, денебудь на 
цьому терені. підносить мо
раль революціонерів у всій 
Латинсьій Америці. 

Вишкільні табори в Кубі 
та Нікарагуа постійно ви
силають терористів, щоб 
дестабілізувати демократи
чні й протикомуністичні 
уряди в Америці. Ця підрив
на активність значно зросла 
в останніх роках. Куба виш
колює, дає зброю, інструк
ції та фонди лівим револю
ційним групам, як: монте-
нери в Аргентині, иаціона-
льно-революційний рух у 
Болівії, комуністична пар
тія та МІП в Чіле, рух М-І9 
в Колюмбіі і комуністична 
партія в Еквадорі. Куба є 
основною базою для рево
люційних рухів, що ними 
керує Кремль. Крім Куби 
та Нікарагуа в Центральній 
Америці находиться коло 
2,000 совєтськнх і з сателіт-
них країн дипломатів, ко
мерційних урядовців і жур
налістів, велика кількість 

Олександер Татомир 

СОВЄТСЬКА СТРАТЕГІЯ 
В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

яких бере участь в підривній 
і шпигунській діяльності. 

„Без мілітарної та еконо
мічної допомоги Москви 
Куба була б відсталою краї
ною під залізним марксист
ським зарядом, а Кастро 
залишився б ще одним дик
татором, який зрадив обі
цянку демократичних ре
форм, що її давав революці
йний рух", - заявив Д. 
Тсберг. Тепер партизанські 
групи є багато краще виш
колені та забезпечені, ніж у 
минулому й виразно пов'я
зані з віссю Москва - Гава
на, яка рішила за всяку ціну 
зневтралізувати ЗСА і вне-
можливити американсько
му Урядові доставляти вій
ськову й матеріяльну допо
могу правлінням, які проти
ставляться червоним парти
занам. Щоб осягнути намі
чену ціль совєтн розпочали 
софістиковану дезінформа-
ційну кампанію та роблять 
інтенсивні міжнародні за
ходи, аби впливати не тіль
ки на ЗСА, але і на всі засо
би масової інформації Захо
ду, на публічну опінію і 
демократичні легіслятури. 

Д. Теберг сказав, що Па
па є поважно затурбований 
лівим крилом Католицької 
Церкви в Латинській Аме
риці, яке часто співпрацює 
зо крайніми революціоне
рами, а церковна ієрархія й 
досі не зуміла дійти до ладу 
з тими священиками, що 
поширюють клясову боро

тьбу та спихають Церкву на 
шлях самогубства. На Кубі 
Церква замовкла, а в Ніка
рагуа Церкву гостро атакує 
комуністичне правління. 
Стає наглядним, що деякі 
люди не можуть навчитися 
нічого з минулого. Чилійсь
кі владики мали зустріч у 
Римі з прогнаними провід
никами радикальних марк
систів, включно з представ
ником забороненої законом 
комуністичноїтіартії в Чіле. 

„Безпека західньої геміс
фери - неподільна" наго
лосив амбасадор Д. Теберг. 

Засоби масової інформа
ції не тільки, що промов
чують голоси остороги про 
комуністичну загрозу, але і 
своїми явними симпатіями 
до підривних рухів у Латин
ській Америці стараються 
збаламутити американське 
громадянство. якщо йдеть
ся про характер та ціль.цих 
рухів. Клясичним прикла
дом злочинної дезінформа
ції була всім відома справа 
інвазії на Ґренаду. 

Останні вибори в ЗСА 
впевнили, що американське 
громадянство, в подавляю
чій більшості, керується 
здоровим інстинктом само
збереження і не надто сер
йозно бере до уваги тенден
ційні коментарі масової ін
формації, яка під впливом 
лівих груп уже не раз вияви
ла свої крайньо-ліберальні 
симпатії до марксистських 
експериментів. 

У противагу лівій пропа
ганді почали появлятися 
консервативні часописи й 
журнали, що від кількох 
років б'ють у дзвін на три
вогу. До таких часописів 
належить знаменито реда
гований тижневик,.Вашші -
тон Інквайрер". що 16-го 
листопада ц.р. помістив 
повищі інформації у статті 
п.н. „Совєтська стратегія в 
Латинській Америці" пера 
В. Вікторсана. 

Повідомлення амбасадо
ра Д. Теберга про совстську 
міжнародну кампанію для 
зневтралізування оборон
них заходів ЗСА є осторо
гою також і-для нас. Черво
на Москва знає, яке значен
ня української еміграції у 
вільному світі - як ЗДЄКЛЯ-
рованого ворога комунізму 
та найбільше достовірного 
очевидця і свідка її жахли
вих злочинів проти людс
тва. Тому вона докладає 
усіх заходів, щоб не лиш 
припинити наші впливи на 
міжнародну політику сво
бодолюбних народів, але й 
знищити нас морально. До
казом на те є теперішня 
совєтська преса зі зростаю
чими постійними нападами 
на закордонних українців 
— мовляв українці органі
зували протижидівські пог
роми в Другій світовій вій
ні. 

Інстинкт самозбереження 
повинен і нам підказати, 
щоб ми негайно припинили 
всі групові непорозуміння 
та однодушно протистави
лися затіям Москви. Це є 
conditio sine qua non нашого 
дальшого існування на по
селеннях, як амбасадора 
визвольних змагань україн
ського народу. 

Із статті генерала Андср-
са з 1945 року в польській 
газеті ,.Ґв'язда Полярна" з 
12-го травня 1984 року дові
дуємося, що під манасти-
рем Монте-Касіно в Італії 
впорядковано військове кла
довище, де спочили воїни 
різних національностей в 
числі-понад одну тисячу 
На кожній могилі зазначено 
ім'я, прізвище, день народ
ження і смерти кожного 
вояка. 

Автор статті у дальшому 
згадує, що крім римо-като-
ликів (поляків), там поляг
ли: протестанти, православ
ні, жиди, магометани ну й 
„грепко-католіци". не пода
ють віроісповідання і націо-
нальности поляглих. У то
му ж році відвідали кладо
вище єпископ Ґавліна, ан
глійський маршал Геролд 
Алскзандер і духовенс
тво всіх обрядів, а під час 
молитов за душі поляглих 
повівали національні пра
пори поляїлих. Чи повівав 
там й наш національний 
прапор, дуже сумніваюся. 

Стільки про статтю ген. 
Андсрса. 

Із недавньої історії Дру
гої світової війни знаємо, 
що спільно з воїнами згада
них народів згинула певна 
кількість американських й 
канадських воїнів українсь
кого походження, про що 
ген. Андсрс не згадує. Що
до формування корпусу ген. 
Андерса. то також нам усім 
відомо, що він за дозволом 
Сталіна зорганізував поля
ків і українців ло цього кор-

Андрій Дзедзик 

ПРО УКРАЇНЦІВ, ЩО ЗГИНУЛИ 
ПІД МОНТЕ-КАСІНО 

(В 40-ву річницю їхнього загину) 

пусу, які були горожанами 
Польщі і які напевно скри-
валися із своєю національ
ністю, щоб вирватися з-під 
„опіки" Сталіна. Всі вони 
боролися в обороні Европи 
проти полчищ Гітлера. 

Причиною чи радше пош
товхом до написання цієї 
статті була згадка в щоден
нику „Свобода" від 17-го 
листопада ц.р. про пожерт
ви на фундацію Українсько
го Вільного Університету, 
де проф. Петро Ґой подав 
виказ жертводавців за міся
ці травень-серпень 1984 ро
ку, а при кінці він між ін
шим згадує про сорокову 
річницю боїв під Бродами і 
Монте Касіио. де з рамени 
згаданої Фундації з нагоди 
цієї річниці покладено кити
ці живих квітів на могили 
українських воїнів у Фельд-
баху в Австрії і Монтс-Ка-
сіно в Італії. Д-р Ґой також 
згадує, що „розпочато дос
ліди (збирання матеріялів) 
про численну участь україн
ців у боротьбі з гітлериз-
мом на західньому фронті, 
зокрема в армії ієн. Андер
са і французькому резистан-
сі та можливість відповід
ного'задокументування цьо 
го факту". 

Виходить, що д-р П. Ґой 

не звернув уваги на мою 
коротку статтю у місячнику 
„Наш Голос" (за вересень 
1984 р.) п.з. „Наші поляг-
лі під Монте-Касіно". де я 
під псевдом „Ан-ик" згаду
вав про статтю ген. Андср
са й наших героїв шо по
лягли під Монте-Касіно. а 
це було б до певної міри 
„збиранням матеріялів" у 
цій справі. Із згадки д-ра П. 
Ґоя довідуємося, що хтось 
їздив до Австрії і Італії і 
поклав там живі квіти на 
могилах наших воїнів. (Хі
ба не на могилах наших вої
нів під Бродами!) Про цс 
повинно бути більше док
ладних інформацій. 

У ..Нашому Голосі" я 
писав, що ми повинні були 
зацікавитися, чи дійсно бу
ло так, як описує ген. Ан-
дерс. котрі з наших владик 
так були й відслужили пана
хиду за наших воїнів і чи в 
пізніших роках відбувалися 
прощі на цс кладовище аж 
до наших часів за 40 років? 
Про це можуть і повинні 
сказати наші комбатантсь-

кі організації і подати до 
преси. 

Дотепер було кілька 
прощ до Риму з нагоди кіль
кох річниць в пошану тоді 
ще живого нашого Патріяр-
ха Йосифа й варто б знати 
чи при цій нагоді відбулася 
хоч би одно проща до мо
гил наших воїнів під Монте 
Касіно, віддаленого на 80 
миль на південь від Риму. 

Вкінці: чи не заслугову
ють наші воїни хоча б на 
скромний пам'ятник на цьо
му кладовищі, на якому 
були б вириті їхні прізвища. 
Може не одна родина не 
знає, де поляг їхній родич, і 
довідалися б ле він спочи
ває. 

, Думаю, що українське 
громадянство радо складе 
відповідну суму грошей на 
його будову, але погрібно 
щоб хтось цим зайнявся, як 
цс було у випадку студент
ського комітету ,,Дахав" чи 
побудови пам'ятника в по
шану поляглих воїнів УПА 
в Бавнд Бруку. Італійський 
уряд напевно дозволив би 
на будову такого пам'ятни
ка. Наші воїни з-під Монте 
Касіно повинні спочивати 
не під польським ,.знічом", 
їхнім орлом чи хрестом 
..Віртуті Мілітарі", але під 
рідним своїм прапором і 
тризубом! 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 
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З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ЧИ НОВИЙ УДАР ВАТИКАНУ? 

На святкуваннях ювілею 
Філядельфійської ApxHcna– 
рхії в 1969 році, г їсть з Вати-
кану, кардинал Фірстснберг 
заявив: ,,Коли,украінські 
католики живуть серед ри-
мо-католнцької більшости, 
вони повинні до неї присто
суватися і обрядово злити
ся. Злиття з обрядовою бі
льшістю повинно йти впарі 
з мовною і культурною аси
міляцією. Зміна церковного 
календаря, відправи Бого-
служб, навчання катехизму 
й молитов англійською мо
вою корисні, бо вони набли
жують нас до католицького 
універсалізму". 

Так вже частинно стало
ся. В тій заяві є недвозначна 
постава Ватикану супроти 

'нашої Церкви. Українська 
Католицька Церква як са
мостійна одиниця є зайва 
у Вселенській Церкві, а на
віть становить перешкоду у 
переговорах Ватикану з 
Москвою. 

У „Завіщанні" Патрія-
рха Йосифа подано теж ці 
рядки: „Апостольський 
Римський Престіл під впли
вом і власно урядовців 
Римської Курії... взяв в 1970-
их роках політичний курс, 
який спричинив болючий 
удар для нашої Церкви в 
Україні, а ще більше для тієї 
частини нашої Церкви і на
роду що найшлися у вільно
му світі"... Тому,коли сього
дні стали відомими таємні 
документи про контакт між 
Апостольською Римською 
столицею і московською 
патріярхісю, що мають ха
рактер присуду смерти для 
Української Церкви... ” Цеє 
автентичні слова із „Заві-
щання" Патріяха Йосифа. 
їх правдивість безсумнівна, 
в тому не може бути ніякої 
квестії. 

За 20 років перебування 
Блаженнішого в Римі вся 
преса світу - католицька, 
світська, з польською „Ку
льтурою" включно — поді
бно насвітлювала відноси
ни Ватикану до УКЦ. Були 
критичні коментарі у зв'яз
ку з перекреслюванням по-
місности, передбачувано и 
ліквідацію. Пригадаймо 
лиш: „Смерть Церкви" пера 
Дж. А. Малоні, єзуїта, вик
ладача найстаршого като
лицького університету в 
ЗСА Фордгам університету, 
у ,,Діяконія", що є видан
ням Центру ім. Івана XXIII 
(т. ХУ, ч. І, 1980 p.). Або: 
„Юкреінієн Синод парт оф 
трікі Ватікан балансіиг акт" 
у „Аур Сандей Візітор", що 
є часописом католицької 
фундації архиєпископа Дж. 
Йол я (6-го квітня і 13-го 
квітня 1980 р.) та багато 
інших. 

Яскраві наголовки чо
мусь не притягли уваги ук
раїнського єпископату, аж 
ось коротка згадка в „Нюз-
вік" п.н. ,,Невідповідний 
обряд в Церкві Риму" вик
ликала реакцію. Митропо
лича філядельфійська кан
целярія дала репліку до пре
си, у якій заперечено засек-
реченість Ватикану, суспен-
ду одружених священиків, 
заперечено стремління Апо
стольської Столиці до лікві
дації УКЦ як окремішньої 
одиниці у Вселенській Церк

ві, підкреслено прихильність 
ІванаПавла II до нашої Цер
кви. Але найважливішим 
з усього є проголошення: 
..Церква сказала нам не 
титулувати Верховного Ар
хиєпископа Патріярхом". 

Про засекреченість Вати
кану всім відомо. Постано
ви чи заборони передається 
владикам довірочно, їх зо
бов'язує мовчанка. Згадка в 
„Нюзвік" про суспенди є 
зрозуміла хоч би тому, що 
суспенди були проголошені 
в 1976 році в торонтонській 
і філадельфійській єпархіях. 
Про напрям політики Вати
кану давно подавала світо
ва преса. Тепер свідчення 
Патріярха Йосифа у „Заві
щанні" про трагічну долю 
нашої Церкви не може ніх
то квестіонувати, ані запе
речити. 

Теперішній Папа прий
няв ім'я Івана Павла II з 
підкресленням, що йде слі
дами попередників, а вони 
започаткували політичний 
діялог з Москвою. Рим дав
но поступається Російській 
Православній Церкві і Кре
млеві. Звільнення Блажен
нішого завдячуємо не лиш 
самій інтервенції Папи Іва
на XXIII. але й політичній 
коньюнктурі світу. Ентузія-
стичні оплескування Іспові-
дника Віри отцями II Вати-
канського Собору не дове
ли до признання патріярха-
ту УКЦ, хоч він саме тоді 
на тому Соборі перший раз 
цю справу підніс. В тому 
перешкодили архимандрит 
Котляров і протоієрей Бо-
ровой, запрошені на Собор 
як обсерватори з Москви. 
Діялог Ватикану з Моск
вою почався. Іван Павло II 
є зручним дипломатом, йо
го діялог і пов'язані з тим 
події є докладно наперед 
обдумані. Вже в другому 
році понтифікату подбав, 
щоб на Надзвичайному Си
ноді УКЦ. лиш на тс скли
каному, удалося за всіми 
приписами вибрати людину 
з прикметами „лагідности і 
покори" (слова Папи), щоб 
не було ставлення опору 
ватиканській політиці. Ста
лося це під особистим про
водом і наглядом Папи і 
уважним оком Курії (Сіль-
вестріні, Бріні, Ріццато, 
Діяз) голосами унапрямле-
иих владик. Аджеж Папа 
якщо б цього хотів, міг 
доручити Блаженнішому 
скликати Синод, на якому 
свобідно, без чужого натис
ку, були б ставлені кандида
ти і одного з трьох Папа 
затвердив би. Далі: собор 
св. Софії, доказ живучости 
УКЦ і нашої присутности у 
вільному світі, свідоцтво 
багатої духовости не був 
місцем хіротонії Архиєпис
копа Мирослава. Українсь
ка преса широко подала про 
„Історичну подію в Осети
нській каплиці", про спів-
дію Папи прикрашену укра
їнською мовою. Висвячено 
незнаного священика, якого, 
чотири місяці раніше Рим 
без консультації з українсь
ким єпископатом назначив 
філядельфійським Митро
политом, щоб став наслід-
ником велетня Української 

(Закінгення на crop. If) 

Ганна Черінь 
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VI. 

Керівник екскурсії навчав нас не брати таксі 
без торгування, бо не зважаючи на офіційні правила, 
для туристів піни інакші. Ну. ми ж маємо „язика" нашу 
Олю, тож послали н до водія таксі. Вона поговорила з ним 
і повернулась. 

Що він править? 
100 долярів. 

- Може крузерів? 
- О. ні тут дуже добре вміють рахувати на доляри. Сто 

лолярів. 
- Ну і шо ви йому сказали? 

/Що він божевільний. 
ш я дуже мила, ввічлива й побожна дівчина, та ще й 

катехитка, Я не повірила. 
- Ану. скажіть мені португальською мовою, шо ви 

йому відповіли. 
Почувши ,.льоко" (дурень), я переконалась, що таке 

здирство не тільки катехитку, а й янгола може розсердити. 
Оля ходила ще до трьох водіїв таксі, і вже кожний 

правив трохи менше аж поки не найняла якогось за 
десять долярів. Ми їздили підйомними машинами, 
такими, як у Києві фунікулер, той. шо віз нас на Цукрову 
Голову. їхав просто сторчака. Збоку це дуже страшно, але 
в вагончику здасться, що Ідеш по землі. Навколо статуї 
Христа й Цукрової Голови побудували плятформи. де є 
каварні з дуже гарними сувенірами, квітники й навіть 
маленький звіринець. Я не здогадалася накупити бразиль
ських самоцвітів саме тут. а. потім їх у місті не могла 
знайти, а якщо якісь і були, то втроє дорожчі. 

Найкраще на цих висотах - це краєвиди. Можна 
годинами стояти й дивитися на океан, прекрасну затоку 
Ґванабара. кучеряві крони дерев, серед яких ми марно 

намагалися знайти те дерево, що дало назву країні — „пао 
до Бразіл". Люди його винищили, так що й на показ не 
зосталося. 

Увечері ми подалися до нічного клюбу — на вечерю й 
виставу. Вечеря була типово бразильська й називалася 
„шугаско". Ми посідали за довгі столи, як то робиться для 
великих туристичних груп. На столі стандартні страви, як і 
в американських буфетах: безсмакові салатки, картопля, 
якась городина і досить смачні булочки. Але одразу, один з 
за одним, до нас вирушили кельнери. Вони несли на списах 
великі шматки печеного м'яса. Поставить спис вам на 
тарілку й ріже, поки ви не скажете „досить". Тоді за ним 
другий кельнер, з іншим м'ясом. Була воловина, свинина, 
баранина, шинкар язик, печінка й дуже смачні маленькі 
ковбаски (гого я скоштувала аж два рази). На десерт нам 
дали трошки пудінгу і пару цукерок. Тоді ми пішли на 
концерт. Оскільки це був тиждень по карнавалі, для нас 
танцювали кращі дівчата з паради. Як же це вони 
танцювали0 Перш ніж сказати про їх мистецтво, опишу їх 
вбрання схожі на вбрання бурлескних і ляс-вегівських 
вистав, але багато більше сенсаційні. Нижче пояса майже 
нічого нема, сама тільки трикутна латочка. Так тут ходять 
не тільки на сцені, а й на пляжі і навіть по вулиці. 
Називається такий купальничок „танга". Ззаду тільки 
МОТУЗОЧОК, що тримає трикутничок на тілі. А як повіє 
вітер, красуні обмотуються легенькою спідничкою на 
зав'язках, що мас цікаву назву: „томака-ке-кайя". 

Танцюристки складних рухів не роблять, бо нести великі 
споруди на голові й на хвості, та ще на височенних стилетах, 
не легко. Виступала також голосиста співачка. Вона 
сиівала-співала. а далі не витримала й кинулась у вир 
пристрасної самби, і затьмаривши мало рухливих тяжких 
пав. Не можна було розібрати, що ж її справжнє 
покликання: танок чи пісня. Кілька чорношкірих хлопців 
розважали публіку грою на місцевих інструментах -
бубнах - брязкальцях. Один навіть грав на сковорідці. А 
крім того, вигукували імена різних країн і міст, і публіка на 
те радісно відзивалась та горлопанила свої рідні пісні, наче 
без них тиждень обійтися не могла. 

Вранці ми поспішаємо на сніданок. Він нам належить без 
додаткової платні. І що ж то за сніданок! Його можна б і не 
їсти - тільки дивитися на таку красу. Гори кармінового 

стиглого кавуна, жовтогарячої папаї, маленьких обчище
них пресолодких, пахучих бананів - таких ніде в крамниці 
не знайдете; золоті помаранчі, соки тропічних овочів, 
присмажена манджоха, молошна каша з маніоки, мед, 
варення, булочки різних сортів... Хто хоче, може собі 
замовити, за додаткову ціну, яєчка. Але з такою їжею хіба 
ж можна хотіти чого іншого?! А ще й кава, тутешня міцна, 
з добре присмажених квасольок. Бразилійці п'ють її 
чорною, а туристи переважно з молоком. Кельнери ходять 
між столами з двома пекельно гарячими глеками: в однім 
- кава, в іншім — кип'яче молоко. ,.Леч?" — питають, „з 
молоком?" Ми завважили, що й у їдальні, і в ліфті 
прислужники якісь інакші, не місцеві, дуже маленького 
зросту, як діти, худенькі й довгообразі. Це — індіяни з 
Перу. їх воліють наймати скоріше, ніж місцевих — може 
не так крадуть? 

Степан подався на пляж хвилі фотографу вати. А нам же 
казали — на пляж треба ходити тільки голими, бо все 
крадуть. А в Степана новий і непоганий фотоапарат. Якби 
ж один, а то два, ще й із усяким причандаллям. Одне десь 
поставить, з іншим возиться. От якраз і вкрадуть! З готелю 
мені видно Степана, а також видно, що коло нього 
крутяться підозрілі типи. Врешті, щоб не нервуватися, я 
перестала дивитися. Аж ось вертається мій чоловік. 

— Нічого не вкрали? 
— Оксан хотів мої н їла пні украсти, ледве встиг ухопити. 

Але знайшов для тебе в океані щасливе ескудо. 
Небо захмарилося, почав кропити дощ, на радість тим, 

хто його хоче. Оля втішала нас, що дощ скоро перейде; це 
тут так, як сум, що скоро замінюється радощами — стиль 
життя каріоків. Ну, то ми просто сиділи й розмовляли - й 
наговоритись не могли. Я так хотіла відвідати українські 
поселення в Куритибі! ... То хоч розпитувала Олю. Вона 
чудово говорить українською мовою, хоч ніколи в Україні 
не була. Не тільки вона, а й батьки й діди її народилися тут. 
Ще в кінці XIX століття прибули українці з Галичини, 
завербовані гандлярами на обіцяні заробітки. Привезли їх 
у густі праліси й кинули напризволяще. Розкидали 
невеличкими гуртками, далеко один від одного, а потім ті 
люди прорубували шлях у джунглях, щоб якось зустріча
тися. І і 

f 
(Продовження буде) 
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Дипломовий речиталь Ю. Фурди 

У неділю, 16-го грудня U. 
p.. о год. 3-ій по облудні в 
Українському Інституті 
Америки, 2 Схід 79-та вули
ця в Ню Йорку. відбу
деться дипломовий речи
таль визначного учня УМІ, 
піяніста Юрія Фурди. Цим 
виступом Юрій завершує 
свої музичні студії в Україн
ському Музичному Інститу- . 
ті, де протягом десяти років 
навчання приніс Інституто
ві багато радости і гордости 
своїм великим поступом і ус 
піхами. 

Юрій є учнем кляси фор- -
тепіяна Ляриси Крупи. Вчи 
вся він також у Наталії Да-
ниш (1974), у покійного Оле
га Левииького (1974-77), 
покійної проф. МеляніїБай-
лової 1977-79) та Калини 
Чічки-Андрієнко (1979-83). 
Закінчив школу св. Юра в 
Ню Йорку, середню школу 
Рилжнс та с градуантом ню 
йоркської о університету, лс 
вивчав музику га ..accoun
ting", завершивши студії 
ступенем бакалявра Він та
кож ірадуант Школи Укра
їнознавства при осередку 
СУМА ім. ген.-хор. Тараса 
Чупринки в Ню Йорку, успі
шно здавши матуру. 

Юрій виступав у багать
ох понисах УМІ і в Ню 
Йорку. і в Ірвіні тоні, як 
гакож в Українському Інс
титуті Америки. Брав уча
сть в авдиціях американсь
кої музичної ліґи. виступав 
і на сцені Карнегі Ресайтл 
Гол. 

З Юрія Фурди можуть 
брати приклад всі молоді ук
раїнці. Він радо і зснтузіяз-
мом ділиться своїми здібно
стями з українською грома
дою, особливо при молоде
чій організації СУМА, акти 
вним членом якої він г від 
дитинства. Він брав участь 
у всіх мистецьких ансамб
лях цієї організації, як аком 
ианьятор дівочого хору 
..Жайворонки" та вокально
го тріо „Черемшина" і як 
член оркестри танцюваль
ного ансамблю ..Верховин
ці". 

Роками Юрій акоМпань-
ював вишкільннм хорам на 
сумівських таборах на оселі 
в Елсивнллі. Н И . а влітку 
1983 року він диригував 

Ю. Фурда 

вишкільннм хором. Поза 
свосю діяльністю в СУМА. 
Юрій акомпаньював вока-
лісткам Катрі Оранській-
Пстик і Лідії Гаврилюк. як 
також квартетові „Дзвін" з 
Глей Спею. Він с керівни
ком популярної оркестри 
„Водоірай" з Ню Йорку. в 
якій грас на клявіятурах. 

Цікаво зазначити, що 
Юрій почав свої музичні сту
дії не як піяніст, а як гіта
рист. Від 1968 до 1977 року 
він вивчав Гру на гітарі та те -
орію у професора Бані Ха-
лом при Third Street Music 
Scttlment у Ню Йорку. 
Сам Юрій вчив гри на гітарі 
при Українському Музично
му Інституті. 

Програма дипломового 
речиталю Юрія цікава і різ
номанітна Дісвітового MV3H4 
ного репертуару грас токату і 
фугу д-моль Баха Тавзіга, 
Бстговсна сонату on. 53, ч. 
21 (Вальдштсйн) та сонаті-
ну Равеля. Не поминув 
Юрій і українських компо
зиторів. Гратиме він п ре-
ліод ц-моль Лнсенка та „За
карпатські мелодії" Бриля. 

Український Музичний 
Інститут та всі приятелі 
Юрія бажають йому якнай
кращих успіхів у завершен
ні своїх музичних студій 
при УМІ. Нетерпеливо очі
куємо неділі, 16-го грудня, 
шоб скласти йому щиросер-
лечні гратуляції, які йому 
дійсно належаться. 

Олесь Кузишнн 

-
РЕЧНИК ДЕРЖАВНОГО департаментуАллен Ромберґ 
заявив кореспондентам, що Совітський Союз, не зважаю
чи на іапляновані переговори державного секретаря 
Джорджа Шулна з міністром шкордонних справ СССР 
Андрегм Ґромиком 7-ю і 8-го січня ц.р. в Женеві. 
Швайнарія. відкрив нову ракетну вистрільню з ракетами 
середнього засягу СС 20. збільшивши тим самим число 
ракет до 387. Раніше совстські лідери заявляли, що вони 
заморозять число 345 ракет і не збільшуватимуть його 
принаймні тепер, коли співпраця СССР і ЗСА починає 
поправлятися. А. Ромберґ відмовився назвати місцевості 
де саме відбулося відкриття нової вистрільні в СССР чи в 
одній із сателітннх країн. Принаймні 10 інших вистрілень 
знаходяться в стадії будови. Представники Уряду ЗСА 
критично висловились про таке поступування СССР. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Ч Л Е Н І В У К Р А Ї Н С Ь К О Г О К О О П Е Р А Т И В Н О Г О 

В И Д А В Ц Н И Ц Т В А 

ЧЕРВОНА КАЛИНА 
відбудуться 

дня 16-го ГРУДНЯ 1984 р. (неділя) о год. 10-ій рано 
в приміщенні ЛІтературно-Мистецького Клюбу 

а домі Визвольного Фронту а Ню йорку 
при 136 Друга Аве . на 3-ім поверсі (в домі є вінда) 
На порядку нарад преважливі справи, тому просимо 

точно прибути і привести своїх сусідів. 
РАДА ДИРЕКТОРІВ 

СОЮЗОВЦІ! ПРИДБАННЯ 400 НОВИХ ЧЛЕНІВ В ГРУДНІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ НА СУМУ 2,000,000 ДОЛАРІВ - ЦЕ МЕТА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ У ЮВІЛЕЙНОМУ 
РОЦІ. ВКЛЮЧІТЬСЯ І ВИ У ОРГАНІЗАЦІЙНУ ЧЛЕНСЬКУ 

КАМПАНІЮ І ДОПОМОЖІТЬ ОСЯГНУТИ ЦЮ МЕТУ. 

Св. п. Євгенія Залевська 
І6-го листопада 1984 . 

року померла у Вашінг-
тоні після довгої і важкої не
дуги Євгенія П. Залевська. 
яка кілька років очолювала 
Український відділ „Голосу 
Америки". 

Євгенія Прокопівна,з 
дому Кирилюк, народилася 
в Рівному на Волині 26-го 
грудня 1898-го року. В ран
ній молодості вона втрати
ла батьків, спочатку маму, а 
пізніше, під час визвольних 
змагань, батька офіцера ар
мії У HP, який помер на тиф. 
Після окупації України ро
сійськими большевиками 
Євгенія із сестрою СерафИ" 
мою і братом Данилом, 
вояком армії У HP, виїхала 
до Польщі і опинилась у 
таборі інтернованих у Калі-
ші. З Польщі вони переїха
ли до Чехо-Словаччини і 
поселились в місті Подсбра. 
дах, що було тоді одним із 
найбільших осередків укра
їнської еміграції. Там Євге-

' шятюшиштшшт 

нія закінчила економічні сту
дії в Українській Господар
ській Академії і вийшла 
заміж, вдруге, за Болеслава 
Залевського, інженера-arpo– 
нома, випускника Українсь
кого Технічно-Господарсь-
когр Інституту. 

Після того Євгенія виїха
ла на Закарпаття і працюва
ла два-три роки в школі 
для українських сиріт, яку 
фінансувала американська 
філантропієгка Веллер.Тим 
часом її чоловік виїхав до 3-
СА і на початку 30-их років 
спровадив туди також дру
жину. Обоє жили щасливо 
в Ню Йорку. але недовго, 
бо три чи чотири роки пізні
ше він помер, і вона залиши 
лась вдовою. Працювала 
спочатку в фабриці чоколя-
ди, а потім в американській 
організації, яка знайомила 
імігрантів з життям і закона 
ми ЗСА ( Амсриканізейшон 
Кавнсил ). Одночасно актив 
но працювала в Жіночій 

Розв'язано Відділ УККА в Лорейні 
Президія Надзвичайних 

загальних зборів Відділу 
Українського Конгресово
го Комітету в Лорейні. Ога
йо, в особах Віктора. Влаши-
на, голови, та Степана Гон
чаренка, секретаря, повідом 
ляс. що репрезентувати чи 

виступати в імені згаданого 
Відділу УКК неможливо, 
тому що громадяни міста 
Лорейну у неділю, 10-го 
червня 1984 р. на Надзвнчай 
них загальних зборах роз
в'язали цей Відділ і він біль
ше не існус. 

Відбулися загальні збори 
233-го Відділу УНСоюзу 

Управа 233-го Відділу Ук
раїнського Народного Сою
зу в Лорейні, Огайо, повідо
мляє, що річні загальні збо
ри Відділу відбулися в неді-
ію, 8-го квітня 1984 року, на 
яких вибрано Управу в тако 
му складі: Степан Ганчарик-
голова. Марія Крайчик— 
заступник голови, Юрій Сі-
лецький—секретар, Тетяна 
Сілецька-заступник секре
таря, Михайло Боївка — 
скарбник. 

На Загальних зборах на 
внесок В. Сілецького одно
голосно винесено рішення 
переслати письмове якнай-
сердечніше побажання Цен
тралі Українського Народ
ного Союзу з приводу 90 
років служби для своїх чле
нів та всього українського 
народу. Рішено, щоб у май
бутньому УНС ще з біль
шим успіхом святкував свос 
сторіччя. 

ЇЗЯ 

ПАЛЕСТИНЕЦЬ, ЧЛЕН терористичної палестинської 
групи ..Чорний вересень", застрелив на вулиці Букарешту, 
Румунія, йорданського дипломата Асмі аль-Муфті. 40-
річний йорданець був високої ранги дипломатом і служив 
на дипломатичній службі в країнах Східньої Европн з 
огляду на знання багатьох східньоевропейських мов. 
Румунські поліціям! чинники заявили, що вони заарешту
вали 27-річного терориста Ахмеда Мод Алі Гсрша. 
студента в Букарешті ї його судитимуть згідно з криміналь 
ними румунськими законами. Терористи з цієї групи 
стоять у гострому конфлікті з королем Йорданії Гусссй-
ном і лідером Палестинської Визвольної Організації 
Ясіром Арафатом. 

ВІЛЛІЯМ ШРЕЙДЕР,ІО днів після втеплення йому 
штучного серця, увійшов у дальшу фазу реконвалесценції, 
а це - фізичний рух. Стан його здоров'я помітно 
поправляється. 

шшяявяшит 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ в ІРВІНҐТОНІ. Н. Дж. 
ЗАПРОШУЄ 

ВШ. Громадянство на 
УРАЇНСЬКУ ТРАДИЦІЙНУ 

НОВОРІЧНУ ЗУСТРІЧ 
31-го ГРУДНЯ 1984 p., початок о год. 9-ій вечора 

” Новорічне: ІВАННА КОНОНІВ і СТЕПАН МАГМЕТ 
' Оркестра: ХЛОПЦІ ЗІ ЛЬВОВА 
' Холодний і гарячий буфет включно з напитками і шампаном при 

зустрічі Нового Року. Кава та солодке , s 
і Вступ - 30.00 дол. від особи. Проситься резервувати столики по 10 

осіб до стола до 26-го грудня 1984 p., в канцелярії Українського 
Народного Дому, або телефонічно (201) 375-0156 або 
(201) 372-9856. 

Ukrainian Community Center. 140 Prospect Ave., Irvington, N. J . шишшшшввшшааавш 

Любов Коленська 

ДЗЕРКАЛА 
НОВЕЛІ 

Ціна S13 00 з пересилкою 
Мешканців стейту Ню Длррзі юЛо 

е'язуе 54 стейтовою лопатку 
SVOBODA BOOK STORE 

30 Montgomery Street 
Jersey City. N J 07302 
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ФУНДАЦІЯ | 
УКРАЇНСЬКОГО І 

ВІЛЬНОГО 5 
УНІВЕРСИТЕТУ І 

53АСЛУГ0ВУЄ НА ВАШУ І 
Е ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! Е 
5 UFU Fourdation, Іпс Е 
S 203 Second Avenue Е 
І New York. NY. 10003 Е 
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Громаді в Ню Йорку, орга
нізації демократичного най 
рямку та вчила в місцевій 
школі українознавства. 

В 1949 році Є. Залевська 
перейшла працювати до 
новоствореного Українсь
кого відділу дсржавноЬра- J 

діостаннії ..Голосу Амери
ки", який тоді очолював виз-
начний український діяч 
проф. Никифор Григоріїв 
Коли він несподівано помер 
1953 року. Євгенію призначся 
но тимчасовою керівнич-
кою українського відіділу. 
Вона неохоче прийняла те 
призначення, бо це був по
чатковий, організаційний 
період діяльности цісї уста
нови, але добре виконала 
свос завдання, як цс було 
стверджено пізніше в пох
вальній грамоті директора 
..Голосу Америки". За її 
керівництва Український 
відділ переїхав в 1955 ропі з 
Ню Йорку до Вашінгтону. 
але деякі з його перших зпів-
робітників відмовились пе
реїжджати, і на їх місце тре
ба було набирати нових 
співробітників, шо частко
во зробила Є. Залевська. 

Пані Женя. як її називали 
всі співробітники, провади
ла Український відділ до 
1956 року, коли керівником 
його призначено колишньо
го полковника армії У HP 
Володимира Ксдровського. 
Після того вона виконувала 
кілька років обов'язки зас
тупниці керівника. 

Праця Є. Залевської як 
керівнички українського від
ділу була нелегка, бо цс був 
час. коли керівні місця в єв
ропейському відділі ..Голо
су Америки", якому підля
гав український, займали не 
корінні американці, а еміг
ранти з Німеччини й Австрії 
які по-мачушиному тракту
вали Український відділ і пи
льно стежили за тим, шоб в 
його передачах в У країну не 
було жадної української 
„Політики". Євгенія Залевсь
ка не раз мусіла захищати 
українські програми від нес
праведливої, дискриміна
ційної критики її „босів". Ті 
самі проблеми мав і її насту
пник полк. Ксдровський. 
який через це і зрезиґнував. 

У 1968 році Є. Залевська 
пішла на пенсію після 19 
років служби, але на прохан
ня тодішньої адміністрації 
допомагала ще деякий час 
Українському відділові як 
позаштатна співроб і тниця. 
1970 року вона остаточно 
відійшла від праці в „Голо
сі Америки" і присвятила се
бе родинному життю. 

Родиною для неї були 
сестра Серафима та її два 
сини Олесь і Віктор, яких 
вона відшукала після війни 
в одному з таборів Ді-Пі в 
Німеччині і спровадила до 
ЗСА, спочатку до Ню Йор
ку, а потім до Вашінгтону. 
Не маючи власних дітей. 

вона звернула всю увагу і 
любов на дітей своєї сестри 
і. так би мовити, вивела їх в 
люди. Сестра та її діти були 
лля неї усім, і в допомозі їм 
вона бачила ціль свого жит-, 
тя.'Коли її сестра померла. 

/Євгенія не знала про це", бо 
вона тоді перебувала в пік-
лувальному домі, важко 
хвора. 

Євгенія Залевська була 
незвичайно скромною лю
диною. Вона не гналася за 
почестями, і коли після рези
ґнації полк. Кедровського 
їй пропонували знову иереб 
ратн керівництво Українсь
кого відділу, вона категорич 
но відмовилась. А коли во
на виконувала обов'язки 
керівнички відділу, вона не 
вдавала із себе велико ге 
„боса", а була доступна і 
привітна для всіх співробіт
ників, за що її всі любили і 
шанували. 

Життя Євгенії Залевської 
було нелегке. Вона рано 
втратила батьків, пережила 
трагедію невдачі українсь
ких Визвольних Змагань, не 

зазнала щастя у подружньому 
житті, довгий час не знала, 
шо сталося з її улюбленою 
сестрою і братом, з якими 
розлучилась ще перед вій
ною. Вона була дуже враз
лива на такі акти долі, чи 
скоріше недолі, і реагувала 
на них у своїх віршах, які 
вона писала нишком „не 
для людей і не для слави", 
як писав Шевченко, а для 
себе. Тї вірші під заголов
ком ..Моя пісня" видала 
нюйоркська „Жіноча грома
да" 1943 року. З них вієсамо-
тністю і болем з приводу 
власних нещасть і трагедії 
рідного краю Ось вступний 
вірш: 

Моя пісня зродилась від 
муки, 

Моя пісня купалась 
в сльозах. 

Мою пісню плекала розпука 
Жаль пекучий будив по 

почах 

Але, якщо йдеться про 
майбутнє України, то її пое
зія сповнена оптимізму. У 
вірші „Різдвяний привіт'" 
вона заявляс бадьоро: 

Ще прийде та днина. 
Так ждана хвилина. 
З руїни повстане наш край. 
І буде там воля. 
І буде там доля. 
І сонцем всміхнеться наш 

край. 

Поховано Євгенію Залев-
ську 24-го листопада в укра
їнській частиш вашіні пінсь
кого цвинтаря при Пенсиль-
ванія Авеню при участі ма
лого і уртка рідних і прияте
лів. Відпровадив її на вічний 
спочинок православний свя
щеник о. Петро Будннй 

Д. к. 

Громада в Маямі відзначила 
Листопадові Роковини 

Г щтщ^ш^тт'тщтщтщтщттгт^тщтчтчт^тгт 

Увага! НОВЕ ВИДАННЯ Увага! 

ІЛЮСТРОВАНА БІБЛІЯ 
ЦІЇЯ МОЛОДИХ 
Старий і Новий Завіти 

УНІКАЛЬНА КНИГА МАЄ: 
Розмір: 10 х 7'Л. Стор.: 520. Тверда обгортка. Мали 

Кольорові ілюстрації. Ціна; 20 00 дол 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 

6': стейтового податку. 
ЗАМОВЛЯТИ 

S V O B O D A B O O K S T O R E 
ЗО Montgome.y Street ' Jersey City, N.J. 07302 
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Дня ! l-ro листопада ц. p. 
Об'єднання Українських Ор
ганізацій в Маямі врочисто 
відзначило роковини Листо
падового Чину та 40-літ-
тя відходу у вічність Слуги 
Божого Митрополита Анд-
рея Шептииького. Гі відзна
чення попередили Служби 
Божі з панахидами. 

Першого листопада в ук
раїнській католицькій церк
ві отець парох Стефан Заріч
ний відправив Службу Бо-
жу^та Панахиду за спокій 
душі Митрополита Андрся 
та виголосив змістовну 
доповідь про життя і дії Ве
ликого Мужа Української 
Католицької Церкви та ук
раїнською народу. 

, В" неділю. 11-го листопад 
да. відправлено Службу Бо
жу і Панахиду за спокійі душ 
українських героїв, що впа
ли на полі бою за незалеж
ність української Держави. 

В годині 1-ій по полудні в 
домівці Українсько-Амери-
канського Клюбу відбулась 
Святочна Академія, яку від
крила і провадила нею Іри
на Ракуш в заступстві ncpe– 
шкодженого голови Об'єд
нання Українських Органі
зацій в Маямі Тараса Мак
симовича. 

Доповідь англійською мо 

вою виголосив отець Сте
фан Зарічний. Він вказав на 
велику любов до України 
тих. які впали на полю бою 
за батьківщину. 

І. Ракуш виголосила зміс
товну доповідь українсь
кою мовою, в якій подала 
огляд подій, які мали підго
товчий вплив на чин Першо
го Листопада. 

Поему ..Листопад" Рома
на Купчинського продекля-
мувала учениця ..Рідної 
Школи" Таня Вснгльовська 

Після короткої перерви 
виступили відомі зі свосї 
громадської діяльности сес
три Дана і Ганя Максимови
чі. Дана проспівала з почут
тям пісні „Тихо, тихо Ду
най воду несе" і „Воля" під 
акомпаньямент свосї сестри 
Гані. 

На закінчення Ірина Ра
куш подякувала виконав
цям програми і всім присут
нім за участь та повідоми 
ла. що збірка на українсь
ких воєнних інвалідів при
несла 250 дол. 

Відспіванням національ
ного гимну „Ще не вмерла 
Україна" закінчено свято. 

Микола Ракуш 

r^mwwMPAijm^j+jtm^mmm,iimmamamiitommmmmum. 

Ділимось сумною вісткою з Ріднею, Приятелями 
й Українським Громадянством, що 1 6 - Х И 9 8 4 року, 

після недуги упокоїлася в Бозі, наша Найдорожча 
Приятелька 

бл. п. 
ЄВГЕНІЯ ЗАЛЕВСЬКА 

Тлінні останки Покійної похоронено на Українсь
кому Національному Цвинтарі-Пам'ятнику ЗСА в Ва-
шінґтоні, Д .К . 

Невимовним горем прибиті: 
РОДИНА - П Р И Я Т Е Л І 

З глибоким смутком повідомляємо всіх 
Рідних і Знайомих, що дня 15-го листопада 1984 р. 

в с. Петрики, біля Тернополя помер 

бл. п. 
ЙОСИФ НАКОНЕЧНИЙ 
ПОХОРОН відбувся 17-го листопада 1984 р. у селі 

Петрики. . 
У важкому горю: 
невістка - Л І Д А І внучка М А Р І Я у Львові 
дочка - О К С А Н А з р о д и н о ю в Тернополі 
дочки - Р О М А І Л Ю Б А з родинами у Львові 

Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями 
і Знайомими, що з Волі Всевишнього в четвер. 29 листопада 
1984 р. після важкої недуги, прийнявши НайсвятІшІ Тайни, 

заснула вічним сном наша Найдорожча 
Дружина, Мама, Донька, Бабця І Сестра 

бл. П. 
ЛЮБОМИРА БОЙКО 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в церкві св. Михаїла в 

ЧерІ Гилл. Н. Дж., 3-го грудня 1984 p.. 
У глибокому смутку: 

СТЕФАН - чоловік 
РОКСОЛЯНА ПОДПІРКА - дочка 

з чоловіком КАРПОМ І дітьми РОМАНОМ 
і АДРІЯНОМ 

ТЕРЕНЯ ДЯЧОК - дочка з чоловіком ОРЕСТОМ 
та дітьми АНДРІЙКОМ І МАРКОМ 

МОТРЯ - дочка з нареченим ДАВИДОМ ВОТЕРЗ 
ВІРА - дочка 
АНДРІЙ. ЮРІЙ, НЕСТОР. МИРОН - сини 
КАРОЛИНА І СТЕПАН КОНРАДИ - родичі 
ІГОР І БОГДАН КОНРАДИ - брати з родинами 
Ближча І дальша родина в Україні та поза Л межами. 

ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ! 

Замість квітів на могилу, згідно з бажанням Покійної, 
просимо складати пожертви на Українську Католицьку 
Церкву св. Михаїла при: 

675 Cooper Landing Rd 
Cherry Hill. N J 08002. 

'.-v i. 
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4 СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 7-го ГРУДНЯ. 1984 Ч. 233. 

Щ ПОВІДОМЛЕННЯ 
^Адміністрації „Свободи 
Зі ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

: 
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П О В І Д О М Л Я Є М О в с 
І П О О Д И Н О К І О С О Б И . 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих листів в т:й справі не будеться 
відписувати. 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ 
ДО 15 ДНІВ ВІД ДНЯ ПОЯВИ. 

-НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ 

під ЯЛИНКУ 

Студійна (Коледжова) 
Грамота УН Союзу 
ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ і ВНУКАМ 
ВИСОКІ СТУДІЇ, 

"і ЯКІ ВІДКРИЮТЬ ЇМ ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО 
І й УСПІШНОГО життя. 
По інформації в справі коледжового забезпечення. 
просимо звертатися до місцевих секретарів У Н С о к ь 

зу. або до Головної Канцелярії на адресу: -

Ukrainian National Association, Inc. 
30 Montgomery Street ^ Jersey City, N J . 07302 

^ЛлтіЛ^ША1АІАІЛІ?Л^Л^ЛліЯІА1йЛЛІйіА.Й 

ЦІННИЙ ДАРУНОК 
на РІЗДВО 

передплата 
..СВОБОДИ" 
для Ваших 
Рідних. Приятелів 
чи Знайомих 

Річна передплата 40.00 доларів 
Замовлення залучуючи чек або моні ордер 

спати до 

SVOBODA" 
ЗО Montgomery Street в Jersey City. N J 07302 

^?жжж?жжтжжжжжжхяжтяжжжтжж?^ 

| Нема то ик на Союзівці! | 
Oceni к 

Українського g 
Народного S 

Союзу | 
в Кетскильських горах S 

біля м. Кергонксон, Н. Й. g 
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НОВОРІЧНІ ІМПРЕЗИ 
НА СОЮЗІВЦІ 

МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ: 
С У Б О Т А , 29 - го Г Р У Д Н Я 1984 року. 

К О Н Ц Е Р Т - естрадний співак - А П Е К С 
В И Б І Р „ М І С С О Ю З І В К И " 1985 

З А Б А В А - оркестре - „Нова Хвиля" з Торонто 
Н Е Д І Л Я . 30-го Г Р У Д Н Я 1984 року 

К О К Т Е Й Л , В Е Ч Е Р Я . П Р О Г Р А М А 
П О Н Е Д І Л О К , 31 - го Г Р У Д Н Я 1984 р. 

К О К Т Е Й Л , В Е Ч Е Р Я 
ЗАБАВА - оркестре „Нова Хвиля" з Торонто 

Ціни від особи: S110.00 за 3-денний , ,ВІкенд" 
( Н 5 0 Л т и п с ) 
545.00 за один день (^15"fc „тиле" 

Діти до 12 років - !4 ціни дорослих, л и ш е тоді , 
--оли мешкають з родичами. 

гіезареестровані гості: Новорічна імпреза; 
UQ 00 від особи (+15V) „типе") 

Реєстровані гості: 

Додаткова оплата: S25.0O від особи ^ 1 5 t t 
..типе") (Новорічна Імпреза) 

Резервування кімнат приймається лише з S20.00 
з а в д а т к о м в і д о с о б и . П е р ш е н с т в о 
належиться членам УНСоюзу , які резерву-

.!?Zt.кімнати н " Два або три дні . 

Особи, які бажають замовити кімнати, просимо 
виповнити долучений внизу формуляр І ра
зом із завдатком переслати найдальше до 
15-го грудня 1984 на Союзівку. 

Nanw 

Address Z.P 

Telephone: -( ). .Number of persons: 
Adults . 

UNA Membership: Br. No Date of Arrival Children 

Bulding choice No. 1 No. 2 

JS Deposit enclosed .. 5 
8 UNA ESTATE 

Гья 

Foordmore Rd. 
Kertionkson, N. Y. 
(914) 626-5641 

Католицької Церкви. 
У репліці на статтю в 

„Нюзвік" подано вагомість 
синодального правління 
УКЦ. Тим часом Папа в лис
ті до „їх Святости Патріяр-
ха Пімена" заперечив важ
ливість осудження т. зв. 
Львівського Собору (1946 
p.), який зліквідував нашу 
Церкву в Україні. Це осуд^ 
ження було видане Свящс-
ним Синодом УКЦ в 1980 
році, що його Папа для 
нашої Церкви сам встано
вив. Листування Івана Пав
ла II з Піменом було помі
щене пресі в липні 1981 
року. 

Це псрскреслсння значін
ня постанови православно
го синоду УКЦ в справі 
колишньої ліквідації Церк
ви в Україні с рівночасно зі 
сторони Апостольської Сто
лиці піддержкою і признан
ням тієї ліквідації. Невже ж 
ми того не розуміємо? На
ша Церква в Україні засуд
жена на загибіль. 

Яке значіння мас синода
льне правління? „Вісті з 
Риму" (січень 1984 р.) пода
ли: „Створення єпархії в 
Пармі, Огайо, не було пред
метом нарад Священого 
Синоду в 1980 році", а від
новлення Псремиської єпа
рхії не можна дочекатися, 
хоч там вірні її більше пот
ребують як в Пармі. Про 
звернення українських вір
них в Польщі до польсько
го єпископату Папа певно 
знає але немає ніякого резу-

ч и НОВИЙ... 

(Закінчення зі стор. 2) 

льтату. Наші вірні шукають 
притулку у римо-католиків 
чи православних. Там наша 
Церква теж пропаде. 

Та найважнішим у пові
домленні Митрополичої фі-
:ія дельфійської канцелярії є: 
„Церква сказала нам не 
титулувати нашого Верхов
ного Архиспнскопа Патрія-
рхом". Це є найбільший 
удар в сторону нашої Церк
ви. Це сталося тепер за пон
тифікату Івана Павла II і не 
важливо хто на це дав свій 
підпис. 

Патріярхат І титул Пат-
.ріяр.ха не є пов'язаний лише 
з особою св. п. Пагріярха 
Йоснфа Сліпого. Це нале
житься кожному наступно
му первоісрархові нашої 
Церкви, щоб патріярхат 
залишився живим і можна 
було його продовжувати. 
Це справедлива позиція 
слушних змагань, заверше
ння повноти прав нашої 
Церкви, гарантія її дальшо
го існування. 

Блаженніший Патріярх 
Йосиф залишив цю спад
щину Блаженнішому Ми
рославові,, який піддержа
ний нашим єпископатом, 
має право і обов'язок її 
передати далі. Ця спадщина 
є підставою перетривання 
нашої Церкви. 

Свідомих мирян УКЦ 
лякає вїзія патріярха Bicca– 
ріона, якому за працю і 
відданість ідеї об'єднання 
Церков Папа надав зовсім 
особисте відзначення: ти

тул Константинопільсько-
го Патріярха. 

Невже ж тепер, в час пон
тифікату Івана Павла II на 
дипломатичній ватикансь-
кій шахівниці, завидніс ру
кою Римської Курії постав
лене повторення і втілення 
тої візії у іншій особі? Для 
сповнення далекойдучих 
грізних плямім для нашої 
Церкви може й перекрес-
лення Берестейської Унії? 

Наш церковний провід і 
маси довіреного йому ста
да, здасться, такої можли
вості! не добачають. 

Із „Завіщання" Патріяр
ха Йосифа, т о є джерелом 
нашої сили, тепер голосно 
лунає до нас усіх, до єписко
пату, духовенства і мирян: 
„Браття як діти світла хо
діть... І не беріть участи в 
безплідних ділах тьми, але 
радше осуджуйте їх, бо що 
вони творять соромно є й 
говорити..." (Еф. 5:8,11). До 
байдужих і незрячих кличу: 
,,Встань, ти, що спиш, і 
воскресни з мертвих, і осві
тить тебе Христос... ” (Еф. 
5,14). Ще і ще благаю вас 
усіх: „Будьте печаттю мого 
апостольства" (1 Кор. 9,2) 

Бодріться, стійте в вірі, 
будьте мужні..." (І Кор. 
16,13), бо хоч ми „У всьому 
скорбні, та не здавлені, без
надійні та не розпачливі, 
гонені та не покинуті, пова
лені та не загиблі" (II Кор. 
4. 5-9). 

Дарія Мнндюк 
Нюарк, Н. Дж. 

яма нинвдяявиямяянмшнв 

На дарунок для дітей! 

журндл д і я ДІТЕЙ КОЖНОГО ПІКУ 
- НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ГРОШЕЙ НА НЕПОТРІБНІ ЗАКУПИ 

ДЛЯ ДІТЕЙ! 
ш НЕ РОБІТЬ КРИВДИ ДІТЯМ - ВНУКАМ! 
- ПЕРЕДПЛАТІТЬ 

і кольоровими ілюстраціями виходить кожної о місяця у Видавництві „Свобода" taxo– 
іами Українського Иаролиоі о Союзу. Редагус Колегіа. Річна nepf лплата ) ЗСА - 8 00 

ЛЧі і.. \ :: - п\ країнах - рівновартість цісі суми. Для членів УНС - 5.00 ,то.т. Ціна окре
мої о числа 75 центів. Ціна подвійної о числа - 1 00 лоляр. 

-THF RAINBOW - "VESELKA" 

30 Montgomery Street в Jersey City. N.J. 07302 

ft 

ffc 
і 
ft 

ft 

Приймається оголошення 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 

у ..Свободі" 
Адміністрація . Свободи" запрошує ВШаноаиих Читвчга. Устано

ви. ОРГ.ІИІj.iiu– Товариства. Професіоналістів. Купим І вса Громадян
ство передати свої традиційні святочні привіти у збільшеному Ридвя-
йому числі, що зайдуть у найдальші закутиим світу. 

Вепичий тираж СВОБОДИ" та відповідний ваист аснльшвното свя-
іочмсо числа, надають таким побакамиям окремої вартости і значення 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
і Т 00 4 цапі черва 2 шпапьтм — (40 00 
S10 00 5 цапів через 2 шпальти ... (50 00 
120 00 в цапів через 2 шпальти ... SCO 00 
S30 00 та в інших роввйраж. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -
за новим стипем І „ до 10-го ГРУДНЯ 1W4 року 
за старим стилем до 17-го ГРУДНЯ 1984 року 

При замовпеии.;ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯТА Ого
лошення буду te поміщені о порядку її нього приходу, а першому числі ті 
що Скоріше надтшгоіь свої тлмовления 

Зголошеинп сяпточниш побажань РАЗОМ З ГРОШОВОЮ ОППА 
ГОЮ. запежио ид мпичммм оголошень, надсилати до 

1 ціль через 1 шпальту 
1 цаль через 2 шпальти 
2 цепі через 2 шпальти 
3 цапі через 2 шпальти 

SVOBODA" 
Jersey Cify. N J 0730? 

ft 

ft 

ft 

має на складі 
ще деякий запас 

РІЗДВЯНО-
СВЯТОЧНИХ 

КАРТОК 

артист ів Е д в а р д а . Я р е м и І Ю р і я К о з а к і в . 
. 3 огляду на це. що запас малий, на виси па лося їх всім первд- j 
платникам СВОБОДИ, ana передплатники можуть замов-j 

лати картки у Головній Канцелярії УНСоюзу. 
Замовлення просимо робити ангпійською мовою 

| Прошу прислати святочних карток на суму S 

Ім'я, прізвище . 

іЧислодому і вупиия „ 

ІМісто СтаЙт Зіп . 
Ціна карток 12 за S4.00. 

Прихід з продажі призначений на розбудову 
СТИПЕНДІЙНОГО ФОНДУ УНСОЮЗУ. 

Чеки проситься вистаапяти на: Ukrainian National Association І 

S ? 
ВОЛОДИМИР БАРАГУРА 

К А Л И Н О В И Й 
М І С Т 

збірка споминів -
розповідей із 

дитячих років у 
Немирові. is життя 
УЧНІВ Якорисько! 
гімназії в 1922-28 pp. 

Мистецьке оформленні) 
Зеиовія Оиишкевича 

220 стор. 
ціна Я ? 00 'ортоЯОО 
' . ' - . - . " і . , о Сіеиіу 
ИЮ ДжирЛ їибов'я.ЗуС 
SS стей'свого ітодп'-ч 

Зпмовляти 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Stieel 
Jersey City N J 07302 

Володимир Барагура 
М Е Ч і К Н И Г А 

Історичні оповідання для 
молоді 

Ілюстрації П. Аидрусеаа 
І М Михалеаича. 

Ціна 7 00 ДОЛ з портом 
\1ешквиців стейту Ию Дж^рЗі зі-6о-

в'язуе 6̂ 9 ста нового податку 
SVOBODA BOOK STORE 

30 Montgomery S'feel 
Jersey City. N.J ^7302 

n 
i! 
I 
II 

х ц \ и н ю ^ ; 

UKRAINIAN j 
COOKERY 

r 
U-savll . i SKH hiJi'-r 

I 
| I 
| TIAOITIONAl UKRAINIAN COOKERY | 
j by Sivella Stechishin j 

(Handling and postm charges 
I 
I 
I 

by Sivella Stechishin 
(Handling and postage charges 

included) - S16.00 

New Jersey residents 

add 6S sales fa 
svoaooA BOOB float 

JO Kimiwwi ііччі 
w-w, : t, Hi 0MCJ 

Редагус Омелян Таардоасьхий 

У( BT „Ч.Січ”-МалярськиЙ 
С. К. 2 : 0 

Цими першенськими зма
ганнями вищої дивізії копа
ного м'яча Ґардсн Стсйт Лі
ги, що відбулися в неділю. 
25-го листопада и. p.. ,.Ч. 
Січ" закінчила осінню рун-
ду роя ривок, в яких здобу
ла чотири перемоги, три 
ремісн та зазнала дві пораз-. 
ки. 

Маючи' лосі здобутих 11 
точок. „Ч. Січ" займає в 
показнику табелі ігор трете 
місце. В звітовій зустрічі 
наша дружина мала значну 
перевагу, головно в першій 
половині, коли і здобула 
обидва голі. В 16-ІЙ хвилині 
з гарної акції нападу Ігор 
Чижовнч здобув ведення 
1:0. В 22-ій хвилині Марко 
Хмілсвськнй. як пізніше 
показалося, встановив кін
цевий вислід зустрічі 2:0. 

Після перерви „Січовики'' 
знизили темпо гри. чим зао
хотили мадярських футбо
лістів до частіших контр
атак в підворіття ,.Ч. Січі", 
які. проте, успішно ліквіду
вали оборона і воротар 
господарів. У кінцевій фазі 
цих змагань „Січовики"" 
створили декілька чергових 
можливостей до здобуття 
голів, але цим разом наші 
стрільці не змогли попасти 
в ціль з найближчої віддалі. 

Склад „Ч. Січі": Хамуляк 
Ткач. Зулійо. Саба, Бріснза. 
А. Бакун. Хмілевський. Д. 
Бакун, Букачевськнй. Чижо-
вич. Торій, Рубалсвськнй. 
д-р В. Бакун, Вебер. Провід
ник Вол. Бакун. 

( о т ) 

УСК Ню Йорк-Ню Ситі 
С. К. 2 : 3 

Були це змагання за чашу 
Космополітальної Ліги, яку 
в минулому році здобула на
ша дружина. В цих змаган
нях Н-ї рунди, що пройшли 
в неділю, 18 листопада ц. p.. 
слабший клюб, яким с Ню 
Ситі, справив для наших 
футболістів неабияку неспо
діванку. Вже в 25-ій хвилині 
суперники зуміли здобути 
ведення 1 : 0 з одного із не
численних рейдів на наші 
ворота. Кілька хвилин пізні
ше Михайло Чарний не ви
користав карного стрілу, 
що його признав суддя за 
фавль на карному полі Ню 
Ситі. 

Щойно після перерви в 
55-ій хвилині з чергового 
карного стрілу Мартінез 
вирівняв вислід 1: 1. Одначе 
в 68-ій хвилині суперники 
вдруге здобули ведення 2:1. 
В 86-ій хвилині Мартінез, 
цим разом з гарної подачі 
Караска, знову вирівняв 
вислід 2:2. 

Були можливості виграти 
змагання, коли УСК притис
нув суперників під їх воро -
тами, одначе цим разом 
щастя було на боці Ню Ситі, 
які, провівши останню конт
ратаку у 89-ій хвилині, закін
чили її здобуттям рішально-
го для перемоги ґоля. 

Таким чином. УСК від
пав від дальших ігор за цю 
чашу і тепер повинен конце
нтруватися за вдержання 
першого місця в 11-й дивізії, 
яке під сучасну пору займає 
і цим самим здобути право 
авансу до вищої дивізії Кос
мополітальної Ліги, в якій 
колись відігравав першоряд 
ну ролю. 

Склад УСК: Ксавір. Ню-
гоф, Паласій. Сільва. Ляска
но, Мартінез, Караско, Аль-
вез. Мицак, Чарний, Ґевара, 
Жовтий. Зінксвич, Всрбиць-
кий, Коваленко. Провідник 
і граючий тренер--Стефан 
Коваленко. 

КНИЖКА-СПОМИН 
О.СКОЦЕНЯ ВЖЕ 

В ДРУКУ 

Цими днями прийшла до 
нас вістка, що довго очіку
вана книжка-спомнни Олек
сандра „Лєня" Скоценя п. н. 
„З футболом у світ" вже 
друкується в одній з друка
рень в Торонто. Згідно з до
говором, книжка появиться 
в розпродажі в травні насту
пного року. В зв'язку з вели
кими фінансовими кошта
ми друку, шо їх не може 
покрити сам автор, в різних 

містах ЗСА любителі cnop– 
тової літератури продов
жують добровільні збірки 
на покриття коштів цього 
видання. 

На. терсні східних ЗСА 
збіркою завідує Управа УС 
ЦАК-Схід що її прово
дять Мужі довір'я, до яких 
останньо прилучилися д-р 
Іван Ярош і інж. Свгсн Змий 
На терсні Дітройту збірку 
приводить Володимир Кізн-
ма. 

З тієї нагоди Управа УС-
ЦАК-Схід проголошує пер
шу листу.жсртводав-
ців. які на видавниче конто 
тієї книжки зложили такі по
жертви:'по 100 дол: УСВТ 
„Чорноморська Січ" Ню
арк. УСО „Тризуб" ФІЛЯДЄ-
льфія. д-р Іван Ярош. інж. 
Євген Змий. Антоні на Змий; 
по 50 дол.: інж. Мирон Ґна-
тейко. СУК „Провидіння". 
Кредитівка „Самопоміч" 
Нюарк. УСЦАК-Схід. Кре
дитівка .Самопоміч'Джерзі 
Ситі. Віктор Рог овський. д-
р Тарас Шегедин, Ігор Ма-
ланчук; по 25 дол.: інж. Бог
дан Гайдучок, Юрій Голюка; 
Євген Федак, Олександер 
Ярош, д-р Ірина Терлецька: 
по 20 дол.. Роман Іськів, 
Олесь Голюка, Сергій Caxa– 
рук, Іван Каз ; по 15 дол.: 
Юрій Юрків. Володимир 
Салабун. 10 дол.: Євген Кор
ди ба н. 

( о т ) 

ВІСТКИ З УКРАЇНИ 

„Дніпро”Дніпропетровське -
Ленінград 0 : І 

В цих змаганнях, що від
булися 12-го листопада ц.р. 
в Дніпропетровську, місце
вий клюб „Дніпро", минуло
річний чемпіон, шо ввійшов 
до чвертьфіналу за чашу Ев-
ропи. практично г. Гратив 
можливість повторити свій 
минулорічний успіх, програ
вши лідерові вищої ліґи 0: І. 

„Чорноморець" Одеса -
ЦСКА ( Армія ) 6 : ! 

Цим змаганням у Москві 
приглядалося тільки 600 
осіб. Футбольний клюб ар
мії вже не мас можливості 
залишитися у вищій лізі і то
му цілковито втратив під
тримку своїх симпатиків. 
Завдяки цій перемозі „Чор
номорець" висунувся на 6-
те місце в показнику табелі, 
друге вище місце між укра
їнськими клюбами після 
„Дніпра" на всіх 18 клюбів 
вишої ліги СССР. 

Москва „Торпедо"-Київ 
„Динамо" 2 : 2 

При участі тільки 1900 
глядачів на московському 
стадіоні „Торпедо" київсь
ке ..Динамо" закінчило 
свою чергову зуст
річ ремісовим вислідом 2:2. 
В показнику табелі після 32-
ої рунди змагань київляни 
займають 10-те місце. 

Харків „Металіст"— 
Вільнюс „Жальгіріс" 3:2 

В цих змаганнях в Харко
ві, яким приглядалося в часі 
5-ти степенів морозу 10,000 
любителів футболу, місце
вий клюб „Металіст" здо
був перемогу з литовською 
дружиною вислідом 3:2. 
Після тієї перемоги „Мета
ліст" опинився на 12-му 
місці в табелі ігор. 

Донецьк „Шахтар" -
Мінськ „Динамо" 2 : 0 

На ці змагання прибуло 
11,000 глядачів у Донецьку, 
в яких українська дружина 
вуглекопів перемогла су
хим вислідом сильну біло
руську дружину 2:0. „Шах
тар", маючи здобутих 29 то
чок, займає в показнику 
табелі ігор вишої ліги ССС-
Р 13-те місце. 

До остаточного закінчення 
цьогорічного сезону зали
шилося усім клюбам відбу
ти по два змагання, які ма
ють ще вирішити долю дру
гого і третього місць, як теж 
17-го і передостаннього, з 
якого дружина випадає до 
нижчої 1-ої дивізії. 

( о т ) 

ПОМЕР... 

(Закінчення зі стор. 1) 
пою і великим любителем 
церковної о співу 

Св. її. Л. Голінатнй оси
ротив дружин) і-р Лідію І 
Ходоровських, дочок 
Графіку Маріку Голінагу. і 
Таісу Богданську, сина Ми
колу з дружиною Маріоії. і 
трьох внуків та .велику ро
дину. 

Панахида відправиться в 
похоронному заведенні Ли
твина. 1600 Стайвесаіп авс 
шо. Юніон. Н. Дж„ у п'ят
ницю. 7-го грудня в гол. 
7:30 вечора. Похоронні від 
правн відбудуться у суботу. 
8-го грудня, в 9-ій ГОЛ ран
ку в тому ж заведенні.а 
відтак в год. 9:45 в церкві св. 
Івана Хрестителя і на україн
ському православному нам 
шарі св. Андрія в Бавнл 
Бруку. Н. Дж. 

Замість квітів на MOIII.IV 
св. п. д-ра Л. Голінатого 
родина прохає складати 
пожертви на журнал „Вісіі 
Комбатанта" або на вихо
вання молодих священиків. 

Вступайте 

в члени УНС 

ПРОПУЩЕНИЙ РЯДОК 

У статті редактора Івана 
Кедрина п.з. „Народний і 
загин Українського Народ
ного дому в Ню Йорку" 
(„Свобода", ч. 231, з 5-го 
грудня ц.р.) помилково про
пущено речення: „У моїх 
споминах і коментарях з-
перед 8-ми років названо 
помилково перше ім'я інж. 
Мирона Лепкалюка - 'Ми
хайлом', за що Його пере
прошую". У цій же статті 
треба теж читати: „Попе
редній голова Дирекції УН-
Дому Михайло Салдан..." 
- Ред 

HELP WANTED 

EXPERIENCED SLAUGHTER 
HOUSE BUTCHER WANTED 

Could become partner. Help is needed, 
willing to train. 914-778-5674. 

Eves: 914-778-7154 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

ЧЕТВЕР, 
13-ГО ГРУДНЯ 1984 

Ню йорк, Н.й. -325-ий Відділ 
УНСоюзу. Товариство Запорож 
ська Січ. відбуде свої річні За
гальні збори у четвер. 13-го 
грудня ц.р.. о годині 5-ій по по
лудні в приміщенні при 240 Іст 
6-та Вулиця в Ню Йорку. Проси
мо всіх членів прибути. 

Василь Цюпа, 
секретар 

Р І З Н Е 

Д О В И Н А Й М У 

від 15-го грудня 1984 р. або 
1-го січня 1985 р. в ІрвінГ-
тоні, Н. Д ж . 3-кімнатне по
мешкання. Побажана саміт
на особа. 

(201) 374-6842. 

^ U N E R A L ^ I R E C T C ^ ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK.NY. 10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі, в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(comer Stanley Terr.) 
UNION. N.J 07083 

(201)964-4222 


