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Влаштували конференцію 
в пам'ять М. Грушевського 

Вінніпег;, Ма. — Тут у 
неділю. 25-го листопада. 
відбулася на) кова конферен
ція, присвячена проф. Ми
хайлові І р\ шевському. від-
мічуючн 50-річчя йогосмер-
і и. Конференцію влаштува
ла Українська Наукова Ра-
' і Канали, в склад якої 

входять' Українська Вільна 
Академія Наук, Наукове 
Говариство ім. Шснченка. 
1ІІСІІІІ \! Дослідів Волині. 
Інститут ім. Симона Пет
люри і Інсіигуг-Заповідник 
Маркіяна Шашкевича. 

В конференції взяли 
участь чотири доповідачі, 
професори університету. 
доповідаючи про ролю М. 
Грушевського в історії ук-
раїнської о народу: в науці. 
в публіцистиці, а зокрема 
йоі о ролю як ісюрнка-пІо-
нера. який лан українському 
народові та всесвітній нау
ці тяглий еволюційний про
цес в історії Руси-України. 
від часів Київської Русі аж 
до часів оформлення Укра
їнської Народної Республі
ки, якої ироф. Грушсвський 
став першим народоправ-
ним президентом. Історич
ну схему М. Грушевського 
визнали в Україні всі полі
тичні утрупування. а зокре
ма народна маса, яка бачн-
.іа в особі М. Грушевського 
..народною батька". Здо
був не ім'я М. Грушсвський 
ще й тому, т о він свою 
ІС горїіо і а полі і ичну ітраню 
будував на народних масах. 
їй якими він іавжди засту-
пався, 

Не визнали історичної 
схеми Грушевською. гово
рили доповідачі, тільки у ме
ні .Л'біЦСруСКОІ ИСДІЛІМОЇ 
царської Росії" га'іхні спад
коємці совєтські ..УЧЄНІ-ІДЄ-

:'". :кі магниаі 
своїх імперіяльних теорій. 
Нони не задоволені тим. т о 
Грушсвський приписує Ки
ївську Русь українськії! істо
рії, т о в особах гетьманів 
Івана Вшомського іа Івана 
Мазепи М. Грушевський 
бачить українських лсржав-
ииків. а не зрадників, як це 
плямус їх совстська школа. 
Гакож М і рушевськнй иа-
голощус більш в своїй істо
ричній схемі боротьбу укра
їнською народу з російсь
кі V-' І.і польськими агресо
рами, ніж боротьбу суспіль
них пере і в. чого хочуть 
com гські ідеологи. 

Том а Приймак, уродже
нець третього покоління в 
Каналі, який завершив свої 
студії історії дисертацією 

над вченням М. Грушевсь
кого. розказав приявним 
слухачам на вступі, як то він 
прибув до Києва, і там хотів 
працювати над джерелами 
до своєї дисертації. Негай
но з'явилися ..учені від ідео
логії", які намовляли заки
нути задуманий проєкт. Яс
но, що не маючи доступу до 
архівів, молодий аспірант 
мусів від'їхати до Канади з 
нічим. До дисертації він 
використав матеріялн. які 
збереглися в Західній Евро-
пі. Канаді і ЗСЛ. Сьогодні 
він є професором Саскаче-
ванського університету. До
повідач обговорив проект 
Грушевського про націо
нальну федерацію народів 
Росії з 1905 року на базі 
рівний з рівними. 

Проф. Олег Ґсрус допо
відав про українську репре
зентацію в російській Думі 
та редагування Грушсвсь-
ким офіціозу цієї репрезен
тації, . .Українського Віс
ника". 

Проф. О. Баран з'ясував 
погляди Грушевського на 
ролю козацтва в будівницт
ві українського державного 
процесу. 

Проф. М. Марунчак при
святив свою доповідь зв'яз
кам Грушевського з україн
ськими Поселенцями в Ка
наді. Ці зв'язки датуються 
вже від 1907 року, коли то 
молода українська учитель
ська громада, оформлю
ючи своє товариство, зап
росила М. Грушевського 
прийняти почесне членство 
в їхній організації. Грушсв
ський. говорив доповідач, 
завжди йшов з народом і 
поспішив учителем зі свої
ми порадами. 

Наукову конференцію від
крив вступним .словом си
лова Української Наукової 
Ради Канади та президент 
У ВАН д-р М. Марунчак. її 
закрила подякою організа
торам, доповідачам та гос
подарям залі Читальні 
..Просвіта" проф. Ірина Лю-
бннська. 

В часі конференції була 
виставка видань проф. М. 
Грушевського. між ними 
10-томна „Історія України-
Pycif, чотиритомна „Істо
рія української літератури", 
двотомний збірник присвя-
ченнй М. Грушсвському в 
Києві (І92б)та інші. 

Після закриття конферен
ції приявні на залі заштопу
вали український національ
ний славень. 

Е. Дервінскі був гостем 
українських професіоналістів 

У СВІТІ 
ПОВІТОВИЙ СУДДЯ засудив пуерторіканського теро
риста Відліяма Моралєса. засудженого у З'єднаних 
Сгейтах Америки за бомбові замахи, на 12 і півроку 
тюрми за вбивство мехіканського поліціянта. Генераль
ний прокуратор ЗСА Вілліям Френч Смнт зажадав видачі 
Морплсса в руки правосуддя ЗСА. де він був засуджений 

на 99 років в'язниці за терористичні бомбові замахи в 1970-
нх роках. Він однак зумів втекти до Мехіко. Згідно з 
иехіканськнми законами. Моралєс мусить відсидіти кару 
12 і півроку, а щойно тоді мехіканськнй суд буде розгляда
ти прохання ЗСА. 

ВИБУХ Б О М Б И В Б У Д И Н К У суду в Аргентині на 
передміс і і Буеное Айресу тяжко поранив двох поліціянтів. 
Судили ділера колишньої підпільної організації, яка 
допомагала аргентинським військовикам здобути владу в 
Аргентині. Розривний матеріял пошкодив п'ятиповерхо
вий будинок у Сан Мартін. але жертв в людях не було. 

ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВІЙСЬКОВІ чинники відмовились від 
докладнішого пояснення спільних американсько-ізраїль
ських морських маневрів, які саме тепер проходять на 
і еред земному морі. Метою маневрів є випрацювати 
спільну оборонну стратегію згідно з договором підписан
ій між обидвома країнами минулого року. В маневрах 

беруть участь американські і ізраїльські кораблі і підводні 
чорни, але кореспонденти не довідались як довго маневри 
триватимуть і яка їхня ціль. В майбутньому передбачені 
також інші військові вправи в рамках цього договору. 

РЕЧНИКИ УРЯДУ Китайської Народної Республіки 
заявили, що 21-го грудня п.р., до Пекіну прибуде висока 
совстська партійна і урядова делегація для переведення 
розмов про поліпшення відносин між KHP і Совстським 
Союзом, покращання торговельних зв'язків і наукової 
співпраці. Совгтську делегацію очолюватиме Іван Apxi– 
иов. перший заступник голови Ради Міністрів СССР. 
Раніше, ще в травні ц.р.. Пекін відкликав був заповіджену 
візиту Архіпова і супроводжаючнх його осіб через 
тимчасові китайсько-совєтські непорозуміння. 

ЗАСТУПНИК ДЕРЖАВНОГО секретаря Ричард Мирфі 
перебуваг тепер на Близькому Сході і покищо хоче 
полагодити одну важливу справу, яка стоїть на перешкоді 
полагодженню багатьох і інших справ. ЗСА хочуть 
добитися виведення ізраїльського війська з південного 
Ливану і забезпечення північного кордону Ізраїля. Тоді 
можна буде говорити із Сирісю про відтягнення її 
військових частин з долини Бекаа і зменшення впливів Сирії 
в Ливані, щоб таким чином дати нагоду лнванцям самим 
наладнати свої внутрішні справи і непорозуміння між 
фракціями. 

Вашінгтон. - Група Ук
раїнсько - Американських 
Професіоналістів, яка ство
рилася тут недавно, запо
чаткувала свою діяльність 
запрошенням на доповідь 
,Едварда Дсрвінского. рад
ника Державного департа
менту ЗСА. Доповідь відбу
лася в рамках серії..визнач
них доповідачів" і була спо
лучена із полуденком, в 
якому взяло участь понад 
40 осіб, членів оріанізаціїта 
представників преси, теле
візії і радіо у четвер. 6-го 
грудня ц.р. 

Е. Дервінскі. що був 12 
каденцій членом Палати 
Репрезентантів з Іллииой. 
говорив на тему відносин 
ЗСА із СССР. Він є відомий 
із своєї приязної настанови 
до українців так за часів 
членства у Палаті Реирезен 
тантів. як і тепер в Держав
ному департаменті . Між 
іншими, він тепер І одним із 
потенційних кандидатів на 
місце Джін Кнркпатрик, 
яка хоче рези гну вати з сво
го посту амбасадора ЗСА 
до Об'єднаних Націй: 

У своєму слові Е. Дервін
скі підкреслив, що посилен
ня американського зброен-
ня в останніх чотирьох ро
ках і добрі відносини по
між членами НАТО дають 
можливість ЗСА переводи
ти тепер розмови з СССР 
з позиції сили. Він також 
підкреслив заперечення під-
ставового поняття свободи 
в СССР, завважуючи, що 
саме перед українськими 
слухачами не потребує вия
сняти, совстської політики, 
бо „українці переживають 
на своїй шкірі повну силу 
говстського переслідуван
ня". Е Дервінскі не сподкть-

,ея ЯКИХОСЬ. ір^атинНИХ 
наслідків розмов Шулца з 
Ґромиком, які запляновані 
на початок наступного року, 
а радше думає, шо події в 
інших частинах світу, нап
риклад^ Афганістані чи на 
Близькому Сході будуть 
головними факторами у рі
шеннях щодо дальшого 
зброєння. 

На думку Е. Дсрвінского 
преса не може писати про 
розмови поміж ..двома най

більшими силами" тому, 
що СССР не можна уважа
ти н а й б і л ь ш о ю с и л о ю з 
уваги на його слабшу гос
подарку, нижчий стандарт 
життя і брак відвертости. 
яка ціхуе демократію. 

Відповідаючи на ряд пи
тань, які поставлено преле-
гентові після його доповіді, 
Е. Дервінскі сказав, що від
криття американського кон-
суляту в Києві залежне від 
домовлення щодо консула
тів СССР в ЗСА. Відносно 
допущення совстськнх свід
чень Про ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ/ 
що їх тепер лросліджуе ок
рема судова комісія. Е. Дер
вінскі відповів, що цс спра
ва Департаменту справед
ливості!, але Державний 
департамент розглядає те
пер ню справу з уваги на 
депортацію деяких підозрі
лих коляборантів з бадти-
цьких країн, тому що аме
риканський Уряд не приз
нає включення тих держав в 
СССР. 

Наталія Слюзар , що є 
головою групи .представила 
Е. Дсрвінского і подякувала 
Йому та присутнім за участь 
у цій першій цікавій імпрезі. 

Доповідь Е. Дсрвінского 
була записана ,іля „Радіо 
Вільна Европа" та „Голосу 
Америки';1, як.такрж записа
ли її кореспонденти агентст
ва Ройтерс і ГАСС. 

Совстська преса пише про 
,, переспідування 

інакомислячих в ЗСА" 

ДЖ. ШУЛЦ ЗАПЕВНЯЄ 
АЛЬЯНТІВ ПРО ДОБРІ НАМІРИ ЗСА 

НОВИЙ РІК В 
ІРВІНГТОНІ 

Ірвінгтон. - Управа Ук
раїнського Народного До
му, тут при 140 Проспект 
авеию. влаштовує в понелі-
лок. 31-го грудня ц.р.. укра
їнську традиційну зустріч 
Нового року. У мистецькій | 
програмі виступлять, артис 
тка І панна Кононів і артист -
гуморнст Степан Магмет. 
До танців приграватиме 
оркестра ..Хлопці зі Льво
ва"; холодний і гарячий 
буфет з націнками і шам-
паном. кава, солодке; вступ 
- 30 дол, від особи; місця 

можна замовляти до 26-го 
грудня в канцелярії УНД. 
тсл.: (201) 375-0156 або(20І) 
372-9856. 

Київ. Київська газета 
;.Радянська Україна" у чис
лі з 4-го грудня ц.р.. в руб
риці „У їх 'вільному світі'" і 
заголовком ..В електрон
них досьє вся Америка", 
пише, що „правлячі кола 
З'єднаних Стейтів Амери
ки, декляруючи принципи 
' Іемократії її індивідуаль
ної свободи' на ділі поси
люють соціальне пригноб
лення трудящих, дедалі бі
льше обмежують їх права. 
Особливо відвертою ця лі
нія стала в роки правління 
адміністрації Ронадда Pete– 
на." 

Такі висновки совстська 
пропаганда зробила тому, 
що, мовляв, „кожний дорос
лий американець перебуває 
'під ковпаком' у Федераль
ному бюрі реєстрації" і за 
кожним американцем сте
жать різні спецелужби ЗСА. 
я в першу чергу „спеціальна 
искретна служба, яка вілно-
-нідае за безпеку президен
та". „Тепер у розпоряджен
ні американської охранки. 

пише далі „Радянська 
Україна", а зглядно п ко
респондент Д. Чуксєі в. ( 
відомості на 34 мільйони 
громадян ЗСА, які ніби і о 
становля гь 'потенціяльну 
загрозу' для національної 
безпеки, або більше, як 14 
'процентів усього населення 
країни. Крім того. пише 
Д. Чуксеєв, у вашіш-пін
ському ВІДДІЛеННІ КОМІҐЮ-
гереького центру зібрано 
близько 78 МІЛЬЙОНІВ кар
ток з відбитками пальців, 
шо разом з досьє 64 тисяч 
місцевих оперативних груп 
відомоства ФБР, дозволяє 
йому тримати під наглядом 
більшість дорослого насе
лення країни" 

Не загікнувшись навіть 
про нечувану досі контро
лю населення в СССР. ін
фільтрованого агентами 
КГБ і місцевими донощика
ми. Чуксеєв каже, що в ЗСА 
„знову почалось 'полюван
ня на відьом'. гоніння, яких 
зазнають 'інакомислячі', бо 
тепер, по суті. ЗСА пережи
вають новий період меккар-
тизму. що дістав благосло
вення Білого Дому, хазяїн 

якою проголосив 'антико
муністичний хресгоиоспий 
похід', піл І риму ванни, ви
користовуваний і по різно
му інтерпретований прези
дентом Р. Реї сном і ЙОГО 
радниками - 'каліфорній-
иями'. абсолютно не иідю-
гованнми для того, щоб 
займатися складними полі
тичними питаннями, проб
лемами війни і миру. Як і ЗО 
рОКІВ ТОМУ. ПЯ 1 'іеТеріЯ ПО! І.-
марнк розум і підігріває 
пристрасті". 

Для підтримки своїх об
винувачень Д. Чуксеєв пок
ликається на фраину іький 
журнал ..Монд Діпльома-
гік" іі інші західні видання. 

В кінні своєї інформації 
автор наклепницькою до
пис) запитується: „Чи с н 
американців порятунок ні і 
всевидючого ока секретних 
служб'.'", і ту гжевідповідаї, 
шо так. можна жадати зво
роту персонального досьє. 
але треба взяти До уваги і не 
дивуватися; шо ..у спец 
служб закон не писаний, 
зокрема закон про свободу 
інформації". 

Про порушення, переслі
дування, звільнювання і 
прані, позбавлення квартир 
поліпійний терор, замикан
ня До психіатричних закла
дів цілком здорових, але 
політично „неблаґонадьож 
них" людей в СССР. можна 
писати томи книг ОчевиД" 
по. про ні випадки ані ЇХ, 

Чуксеєв, ані . .Радянська 
Україна" писати не буду ґь. 

АВТОБУС НА КОНЦЕРТ 
БАНДУРИСТІВ 

Мейпдвуд. Н. Дж. Па
рафіяльний уряд українсь
кої православної церкви в 
МейіїЛРуДІ о р ; МІ! '' ( 
бус на ВсЛіНСИЙ концері бан
дуристів в суботу. 29-і о 
г р у д н я . ЯКИЙ. ЯК ВІДОМО. 
відбудеться в Тавн Голі В 
Ню Норку. Концерт cnoif– 
зорує Український Народ 
ний Союз., Зацікавлені мо
жуть звертатися до парафі
яльною \рял\ на число те
лефону (201) 763-3932. Квнг 
ки можна придбати в укра
їнськії! крамниці ..Дніпро" в 
Ірвіш тоні 

Брюссе а.. Бельгія 
Державний секг 
Джордж ІІІулц. маючи на^ 
і о і\ J\V І рін) пісь на рі 
конференції ПЇВИІЧНО- Аг-
лантінськоі о Оборонної 6 
Союзу і НАТО). з бата 
представниками іахідіїьо-
европейських урядів, и и 
ма міністрами закортон
них справ, намагався іагіев-
ннти альянтів про добрі І 
щирі заміри З'г.тнаних Сзсй 
іів Америки у іаїтлян6ва-
иих переговорах ізСовстсь-
ким Союзом. 

Як відомо, такі вступні 
перст овори роїпічну т.ьса 
вже 7-го і 8-ю січня I9S5 
року в Женеві між Дж. Шул-
цом t міністром закордон
них справ СССР \H.ipet м 
Ґромиком, Ні і цих перших 
переговорів, чи першої зус
трічі, залежатимуть дальші 
розмови йевентуальна іуст 
піч на вершинах між прс-

,пом Роналдом Pere– 
ном | совстським літером 
Ко'нстантином Черненком 
Але це справа майбутньою 
і о. кажу і ь політичні спо-
стерії ачі. 

У Брюсселі Лж, Шулії 
відбув одногодинну зустіч 1 
міністрами закордонних 
справ членських держав І і А 
10 і вичерпно інформував 
їх npt) нідіотову до розмов I 
„відкриті та добрі наміри" 
К \ \ підході до них nepe– 
говорів. Після цієї зустрічі 
Шулії відбув довшу пресову 
конференцію під час ЯКОЇ 
ВІН інформував засоби ма
сової інформації про мож
ливості роззбросневих роз
мов, а головно редукцію 
міжконі ииентальннх н\ к-
леарннх ракет, раксі серел-
нього іасягу і космічної 
зброї 

Міністер закордонних 
спраї 
Гане-Діїріх ГснПіер висло
вив побажання, щоб ЗСА 
інформували своїх європей

ських альянтів про хід nepe– 
юнорів, успіхи і труднощі І 
щоб не створювати серед 
країн НАТО незадоволення 

його приводу. Він стоїть 
гановнші, що евроіїенсь 
р і іви. а головно Бель 

І олляндія, ПОВИННІ 
продовжувати реалізувати 
програму розміщення аме
риканських пук іеарних ра
ксі Першій! 2-1 крилатих. 
бо і:окншоК кемаі ше жад
ної домовлености ІЗСХІДНІМ 
бльоком і тому немає при
чини ЗУПИНЯТИ зміцнення 

геми НАТО. 
іі \ іужі ,а юволені з такої 
носі.ниі І іхі іньої Німеччи
ни, яка ; правди 
діти, ВІДІІ (ВІ ніу ро
лю в НАТО І so її голосу 
прислухаються інші іахід-
ньоевропейпі 

Досі. Іахілня Німеччина, 
Великобританія І Італія роз 
містили Н)2 ракета Пер-
пііні 2 і крилам \ противагу 
ДО 387 СОВ! тських иолібних 
ракет СС-20. розмішених в 
західніх областях СССР, 
зокрема в Україні І са і еліт
них державах Чехо-С.Н)-
ваччині і Східній Німеччині 
Натомість багато країн НА 
ГО, зокрема Бельгія. Гол-
,ІЯНДІЯ та інші, яаіаюіьея 
ще й лосі вичікують на 
евентуальні змії.:і \ ні.іно-
еинах між ЗСА і СССР, 
Ґеншер хвалив також стра 
гегію „парасо.тьної" нукле-
арнбї охорони Західньої 
\ нроии Америкою. Без цієї 
'хорони ситуація вигляда

ла б луже погано. У Вашій 
і гоні також ще не рішились 
чи ЗСА мають зрезнгнупаги 
і дослідів космічної зброї, 
яка одинока може забезпе
чити ЗСА перед несподі ван
ною атакою. 

Всі ці іі інші справи, були 
предметом розмов держав
ного секретаря ЗСА з євро
пейськими партнерами \ 
Ьр юсе є. п. 

В. Шрейдер перейшов 
мозковий удар 

Дженкінтавн, Па. (Ольга 
Кузьмович). - У наших 
мандрівках по Мснор Джу-
ніор коледжі найбільше ча
су провели ми в культурних 
його осередках та на розмо
вах з тими, що стоять саме 
на сторожі плекання і роз
витку української культури 
у тій зразковій школі. Цс -
в першу чергу Студійний 
Осередок Української Куль 
тури що займається музеєм 
допомагає у влаштовуванні 
фестивалів та інших показів 
мистецтва, а далі велика 
студійна бібліотека із зраз
ковим, великим відділом 
українських книжок і жур
налів. 

Кура горка музейної збір
ки Христина їжак, цс люди
на, яка працює у Студійно
му Осередку не лише з обо 
в'язку, але зі справжнього 
замилування , що можна 
завважити в часі розмови з 
нею та коли нам показує 
своє „царство". А цс й не 
днво, бо ж вона із родини, в 
якій плекання української 
культури було ціплю жит
тя, а її мати Марія Чижо-
вич-Хомин довгі роки від
дала українському народ
ному мистецтву. Коли пе
реходимо кімнатами музею 
раз-у-раз натрапляємо на 
зразки праці її рук, моделі 
церков, кімнатну обстанов
ку — все це залишилося як 
дар для тієї музейної збірки, 
якою так вміло завідує її 
дочка. 

Але крім таких цінних 
зразків, кураторка може 
почванитися також іншими, 
які виставляються з прнво 
ду окремих студійних зав
дань. Така бо і піль Oce– 
редка. який має не лише 
показати зразки українсь
кого мистецтва, але і його 
навчати. 

З матеріалів та розповіді 
кураторки довідуємося, що 
вона старається кожного 
року влаштовувати навчан
ня і виставки окремих галу
зей пнгоменного для укра
їнської спільноти народно
го мистецтва. Саме тепер в 
музеї ще проходить вистав
ка тканин і повчальний по-

МЕНОР ДЖУНІОР КОЛЕДЖ 

„ОЙ ПРЯДУ. ПРЯДУ..." 

Гуцульїкі строї на ляльках в музейному приміщенні. 

Зразки весільних суконок і приміненн.чм українських 
вюрів. 

каз цілого процесу ткання, 
від годівлі льону, систем 
прядива та усіх ролів тка
цьких прирядів. способів 
природного фарбування ни
ток і вовни та всіх матеріа
лів для прядива. Все це 
випозичене із збірки моло
дої американської прядиль
ниці Марини Голей. яка 
опанувала це мистецтво з 
рук неспіло та при тому 
вправилася вже і в пряденні 
українських узорів. Вона 
навчала та показувала спо
соби прядення на кужілі в 
часі Українського фестива
лю, що його кожного року 
влаштовує Студійний Осе
редок Української Культу

ри Менор Джуніор коледжу 
і це забуте вже серед нашого 
жіноцтва мистецтво викли
кало загальне захоплення 
учениць коледжу і публіки. 

Цьогорічний фестиваль 
відбувся 21-го жовтня, роз
казують нам,з деякими тех
нічними перешкодами, бо з 
приводу жалоби по смерті 
Патріярха і Кардинала Ио-
сифа Сліпого треба було в 
останній хвилині змінити та 
пересунути дату фестива
лю з вересня на жовтень. 
Але ломимо того його успіх 
був, як і минулими роками, 
великий та зібрав понад 
5,000 учасників, які з енту-
зіязмом прийняли широку 

та батату мистецьку прог
раму, в якій виступав тан
цювальний ансамбль „Во
лошки", танцювальна і ру
на з Піттсбургу „Полтава", 
українські танцюристи з 
церкви св.Анни у Boppinr– 
гоні, бандуристи, вокальне 
тріо „Соловейки" та інші. 

Однак найбільше повча
льним та в дусі Студійного 
Осередку був показ пряден
ня і мистецька виставка 
молодої української маляр
ки з Канади Християн Сен-
ків під назвою ..Рисунки 
для дітей", яка викликала 
велике зацікавлення та ба
гато покупців на рисунки. 

Окремі знавці показували 
способи робленії я ґерданів, 
мальованок \и\ полотні, ви
шивок, шкіряних і дерев'я
них виробів, гончарства, 
пнеанкарстиа і плетення із 
Пшеничного колосся. 

Кураторка та організа
торка тих показів X. їжак на 
наше питання вияснює, що 
вона старається кожного 
року так на Фестивалі, як 
опісля у музеї пока за ги од
ну із завмираючих форм 
нашою народного мистец
тва і тому саме ЦЬОГО року 
вона після розшуків піднай-
шла знавця прядення. По
передніми роками були тут 
покази весільних суконок з 
ирнміненням української 
вишивки, показ мужеських 
сорочок і краваток з вишив
ками, церковних риз. ґерда
нів, печення обрядових хлі
бів (в якому, до речі, пока
зали своє мистецтво ЖІНКИ З 
о к о л и ц ь Пітхсбурі"у, то 
вже є четвертим, а то і п'я
тим поколінням українсь
кого походження), а кожної 
весни відбувається показ 
писання писанок. 

При музеїт постійно від
крита крамничка, в якій 
можна закупити малі мис
тецькі народні вироби і кар
тки. Що виходять накладом 
Студійною Осередку Укра
їнської Культури. 

Впродовж кількох юдин 
перебування і вичерпної роз 
мови бачимо яку велику га 
корисну працю виконує (tec 
(Закінгення на crop. S) 

Дуіиі.тл. Кентакі Віл
ліям Лж. Шрейдер. іруга у 
СВІТІ людина, яка живе з 
(опомоїою иерешсилепого 

штучного серця з луже доб
рим внелідом. несподівано 
в четвер. 13-го і рудня, зах
ворів на мозковий удар. 

Удар, який спаралізував 
праву сторону тіла В. ЦІреГг 
іера трапився в часі, коди 

він їв вечерю в шпиталі у 
товаристві своєї дружини. 
Дружина завважила, що В. 
Шрейдер перестав їсти га 
тримав непорушно праву 
руку. Прн тому Прийшли 
заворот н голови, ослаблен

ня і оніміння. В. Шрейдера 
негайно перевезено з йоі о 
кімнати до окремого відді
лу для важко хворих, але 
пізно увечорі його стан де
що покращав. Лікарі не мо-

! жуть знайти причини моз-
! кового удару, однак уважа

ють, що втеплення штуч
ного серця не мало на це 
впливу Нрипускаюп,. шо 
параліч наступив в наслідок 
тою. що В. ''Шрейдер мас 
цукрипю. Всі ІНШІ lOC.li.tll. 
шо їх лікарі зробили негай
но після того, як наступив 
параліч, не показа ніяких 
змін в органі г но з 
тим що лослі буди 
також неіатиннї. Шрейдер 
рухає правою погоні і ру
кою і а старався оворйти. 

Лікарі хворою уважають 
іш^ стан і серйозний; але 
СТІЙКИЙ. У :аг ;."-і \ ПИВ ТІЛЬ
КИ кілька town т с . я гого, 
як В Шрсїі кг і; uржав осо
бисто чо ві сошялЩогб 
дабезпечепня гля нездібних 
до праці, про який він впо-
мннався розмовляючи ге? 
лефонічно і президентом 
Роналдом Рсгсном в cepc– 
t\\ ІГ гру дія ц,р. 

В АМЕРИЦІ 
ДВА АМЕРИКАНЦІ, яких вбили арабські терористи в 
Ірані, будуть поховані з повними військовими почестями 
па Національному Цвинтарі в Арліці гоні. Вір :жигія, 
згідно із заявою віцепрезидента Джорджа Буша. який 
промовляв в короткії! церемонії на летовишї біля ВашінТг 
юну. Замордовані Чарлі Гсгна і Віл нам Станфор ("були 
високими еду-жбоїзиямн в американській \і еннії для 
міжнародного розвнт ку і б іана.мн амерніганських 
збройних сил 

СЕКРЕТАР ОБОРОНИ Каенар Ваи'ибері ер іщгодився на 
редукцію біля N бі іьйонів і фс ісра -'o.o-i–' бюджет) 
призначеною для 'Дсиартам нту оборони. Президент 
Ронал.і Реген tan'розпоряджсгіня зменшити на 34більйо
ни дол. в бю іжеґі призначеному на внутрішні видатки, 
Спеціялїети і Урал) гяердятіі. піо секретар оборони 

(ь-яких зменшень 
республі-

зменшеяня в 
в Палаті 

:ншепня ай та гків на 

Вайнберіер t в принципі 
о б о р о н н о ю о\о !JVITV. ;i;iMM ньі 
КанСЬКІ КОНГІ̂ есМеНИ; ' : 
бюджеті кі внутріїнні ВИ 
Реирезен - сі рівноча 
оборонні потреби 

БІЛЯ 1.800 УРЯДОВЦІВ в Об'! 
ю і р\ 
Націіі 
Ill І К І І Ю 

їхніх 14 
СССР. 

?ня 
на 

Пі. 

П р )\л ОДНІ 
інак проте! 
їомаї ання ті 

івніцеиня Пі 
Нації 8,5 більйона 

(ну Маніях вишили 12-
райк біля Об'єднаних 

ііс грації ОН, яка 
праві ні івишення 

пня піддержали ЗСА і 
нитувало б Об\ шані 

двох 

ПОЧАВШИ З ДНЕМ 17-го 1985 року поштова 
оплата за ЛИСТИ першої кдяси буде підвищена з 20 ю 22 
центів, згіно з ііовідбмденням поштової служби у Baniim– 
тоні. Ця підвншка поштової оплати буде примінена також 
\о інших ролів поштової служби Наприклад, поштові 

картки замість теперішньої тарифи I і центів коштуватн-
муті їв, Більшість посилок фчтої к.тяси коштува
тиме більше на 14.2 відсотка теперішньої оплати 
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Вжиття били проти тероризму 
В обличчі безнастанних збройних нападів 

проти американц ів чи а м е р и к а н с ь к и х 
йосілостей в інших країнах, американський Уряд 
починає думати про реакцію. Недавно секретар 
Оборони Каспар Вайнберґер твердив, що вжит
тя американських збройних сил проти терорис
тів у будь-якій іншій загрозливій для Америки 

итуації за кордоном, мусить стр інутися з 
дповідною й реальною поставою Америки. 

У минулу неділю державний секретар 
Джордж Шулц висловив дуже важливі і відпові
дальні заяви. Промовляючи в університеті Єші-
ва в Ню Йорку (де йому та ізраїльському мініст
рові закордонних справ іцакові (Намірові надано 
почесні докторати). Шулц перестеріг міжнарод
них терористів і агресорів, що Америка переко
нана в цьому, що „сила й дипломатія йдуть впарі 
в нашій закордонній політиці". 

Не згадуючи про терористів з Кувейту, які 
захопили літак та вбипи двох американців, Шулц 
заявив, що Америка буде готова нищити 
терористів попереджуючими на них нападами 
навіть тоді, коли при цьому впадуть жертвою 
невинні цивільні люди ". 

Називаючи перехоплювачів і терористів ви
явом .модерної жорстокости," Шулц продовжу
вав: „Так чи інакше, культурні країни світу покла
дуть кінець тероризмові та цьому варварству, 
що загрожують самим підставам цивілізованого 
життя ” 

Промовляючи до жидівської публіки, дер
жавний секретар Шулц цитував жид івський 
,,Талмуд," в якому сказано, що — ,,Якщо хтось 
приходить тебе вбити, то вбий його перший". 

Шулц подав три випадки, в яких американ
ський Уряд може вжити силу законно: - допо
магаючи поневоленому народові, який бореться 
проти тиранії та за власну свободу; - допомага
ючи в здобутті миру та протидії проти тих, які 
хочуть знищити цей мир і запровадити понево
лення; - в обороні миру, щоб не спричинити 
невинних жертв серед безборонного населення. 

Американські спеціялісти подають, що між 
Шулцом та секретарем оборони Вайнбергером 
існує , ,тихий" конфлікт - якраз в справі 
вживання мілітарної сили проти міжнародних 
терористів. Ця незгода датується ще від висилки 
американської морської піхоти до Ливану, яких 
вкінці відтягнено з тієї скривавленої країни. 
Виходить, що бажанням Шулца було, щоб війсь
кові американські військові сили не лиш залиши
ти в Ливані, але також що вони повинні бороти
ся не тільки проти Палестинської Визвольної 
Організації чи їх залишків у Ливані, але також 
проти Сирії, яка унеможливила реалізування 
ливансько-ізраїльсько порозуміння. Але тому, 
що це були передвиборчі часи і часто в Конгресі 
гостро критикували ролю американських війсь
ковиків в Ливані, а головно після, масакри 249 
американських вояків, президент Реген видав 
наказ, щоб евакуювати американську морську 
піхоту з Ливану. 

Чи державний секретар Шулц має нові і 
поважні інструкції з Білого Дому про нову і 
агресивну поставу до міжнародних терористів 
— це невідомо, але знаємо, що в нього напевно є 
основні відомості про це, чи Америка змінить 
свою поблажливу поставу до тероризму.чи ні. 
Можна Сумніватися, щоб державний секретар 
говорив про це, не маючи повної апробати 
Білого Дому. 

Поінформовані особи в 
Білому Домі, Державному 
Департаменті і в Пентагоні 
кажуть, що існуюча тепер 
атмосфера детанту, тобто 
відновлення співпраці з ко-
муно-московськими імпері
алістами, які в минулому 
найбільше з цієї політики 
скористали, турбує бага
тьох політиків ЗСА, які по
боюються, що детаит може 
зруйнувати ціду.стратегічну 
структуру президента Рона-
лда Рсісна. 

Відомий політичний ана
літик Алберт Вілкс каже, 
що ці джерела, які воліють 
покищо залитися р тіні, щоб 
не шкодити заходам Адмі
ністрації кажугь, що помір
ковані кола, навіть серед 
прихильників Р. Рсгена. 
шукають тепер якогось ви
ходу з цісї досить неприєм
ної і до певної міри загроз
ливої для ЗСА ситуації. 
Спостерігаючи довкілля, 
можна вже тепер вважати, 
що міняється політична ат
мосфера, а з неюнаставлен-
ия колись розумних, розсу
дливих, стриманих політи
ків, а понадусе здекларова
них антикомуністів. Вони 
ще перед зусгріччю держав
ного секретаря ЗСА Джор-
лжа Шулііа з міністром за
кордонних справ СССР Ан-
дресм Ґромнком у Женеві 
7-го і 8-го січня наступного 
року поводяться дивно, 
вже готові проголошувати 
співпрацю з Москвою на 
повну скалю, зрезнгнувати 
з американського так. зва
ного парасольного нукдс-
арного прикриття у випадку 
нападу кому но-московсь
кої імперії на Европу, роз
крити свої серця і гаманці 
для московських вимін і 
безвідсоткових кредитів ТО
ЩО. 

Так пряна ііменше дума
ють лідери західньоевро-
пейських держав на чолі з 
канцлером Західньої Німеч
чини Гсльмутом Колем, без 
уваги на тс. ию обидві обо
ронні структури ЗСА і Пів-

Володимир Левенець 

АТМОСФЕРА ДЕТАНТУ -
ТУРБОТА ДЛЯ ЗАХОДУ 

нічно-Атлантійського Обо
ронного Союзу (Н АТО) мо
жуть бути радикально змі
нені. Згаданий аналітик А. 
Вілкс каже, що вже сьогодні 
в Брюсселю. Бонні. Лондоні 
і, як не дивно, у Вашінгтоні, 
почали думати про „кон
венційну" оборону в облич
чі значного скорочення нук-
леарного озброєння, хоч. як 
відомо, розмови про скоро
чення ще навіть не почалися 
і Москва не сказала ще сво
го слова. 

Швайцарська дуже пова
жна і почитна газета „Hoc 
Цюріхер Цайтунг" каже, що 
у випадку американської 
відмови вжити першими ну-
клеарну зброю, ЗСА відкри
ють Москві шлях до захоп
лення Західньої Европи при 
допомозі конвенційної зброї 
і переважаючої військової си
ли, якій держави НАТО не 
мають що протиставити. Ві
дмова від „парасольного" 
прикриття Европи нуклеар-
ною зброєю - це роззброє
ння НАТО, або в кращому 
випадку значне його посла
блення. 

Ці справи обмірковують
ся тепер у таборах консерва-
тнетів і лібералів обох полі
тичних урядових партій -
Республіканської і Демок
ратичної. Прислухаючись 
до цієї дискусії. — кажуть 
політичні аналітики, -стає 
дивно, як мало ці люди, які 
несуть на своїх плечах від
повідальність за долю люд
ства, знають про суть росій
ського ІМПерІЯЛІЗМу ІСОВЄТ-
ської політичної та мілітар
ної стратегії. ,,Детант ні в 
чому не міняє совєтської 
політики і совєтського нас-
тавлення до Заходу. - каже 
Вілкс, - ця політика стіль
ки тактикою, а не зміною 

совєтської стратеги чи геге
монії". 

Совєти нарушнли прина
ймні 24 точки різних зброс-
невих домовлень і Адмініс
трація президента Р. Рсгена 
знає про це, хоч про ці спра
ви ніхто сьогодні не гово
рить власне через запляно-
вані розмови і поновне мон
тування політики детанту. 
Престижевий журнал ,,Ю. 
С. Нюз енд Ворлд Ріпорт”у 
числі з 3-го грудня пише, шо 
совггські лідери, після КІЛЬ
КОХ років тривання холод
ної чи півхолодної війни й 
інтенсивної кампанії проти 
Заходу, зокрема проти ЗСА. 
а в останніх чотирьох роках 
також особисто проти пре
зидента Р. Регена, рішилися 
на приниження, на свого 
роду відступ від раніших 
принципів і навіть від ви
мог відтягнення американ
ських нуклеарннх ракет ти
пу Першійг 2 і крилатих з 
країн Західньої Европи, 
правдоподібно, за ціну від
мови ЗСА вжити першими 
нуклеарну зброю у випадку 
конфлікту і зневтралізуван-
ня американських дослідів 
космічної зброї. Крім того в 
Кремлі побачили, що полі
тика відкритої експансії ве
де до цілковитої ізоляції 
СССР західнім світом,без 
якого ледве чи може обійти
ся комуно-московська імпе
рія, якщо брати до уваги 
економічний, а не мілітар
ний стан СССР. Отже, „де
мілітаризація стратосфе
ри", хитання совєтської 
економіки, подвоєння ви
трат на війну і вдержання 
великих військових контин
гентів в Афганістані, змен
шення напливів твердої ва
люти із Заходу тощо були 
головною причиною „гнуч

к о ? ЛІНИ у ПОЛІТИЦІ, ЩО II 
запропонував на схилі сво
го "життя теперішній лідер 
CCCPJKoHcraHTHH Чернен
ко', очевидно, з підтримкою 
інших членів Політбюра. 
Спостерігачі, наприкладка-
жуть, ЩО друга особа в По-
літбюрі Міхаїл Горбачов є 
великим прихильником по
літики детанту і торговель
ної виміни із Заходом. Ста
рші члени цього керівного 
органу, такі, як А. Ґромико, 
хворий маршал Дімітрій 
Устінов, голова Ради Міні
стрів Ніколай Тіхонов та 
інші вже сьогодні опинили
ся в меншості і не мають 
рішального впливу на полі
тику. 

До справжнього детанту. 
відпруження і співпраці між 
Заходом і Сходом, принай
мні подібної до співпраці з 
1970 років, ще далеко, але 
атмосфера, яка заіснувала 
сьогодні в світі і змінний 
тон у відношенні між Ваші-
нгтоном і Москвою вже 
допомагає Совстському 
Союзові і його бльокові, 
тобто сателітним держа
вам, політично Й економіч
но. Яка ж користь із цієї ат
мосфери для Заходу? Поки
що, жадна. Москва продов
жує інфільтрувати своїми 
впливами країни Латинсь
кої Америки, розбудовує 
свій другий військовий при
чілок в Нікарагуа, скріплює 
окупацію і пацифікацію Аф
ганістану, погрожує раке
тами і бомбовнкамн Японії, 
підтримує імперіялістичні 
аспіраціі комуністичного 
В'єтнаму, веде політику 
знищування всякої опозиції 
в СССР і країнах Східньої 
Европи і поліпшує свою 
оборонну систему. Існує, 
отже, можливість, що роз
мови про детант залишать
ся тільки епізодом для дос
лідів майбутніх істориків, 
підстав до співпраці, щирої 
співпраці між обидвома 
надпотугамн покищо не
має. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про блага цивілізації 

Недавно в Чикаго, після 
одного святкування, знову 
можна було долучити старе 
питання: а де ж православ
ні? Де ваші східняки? 

На такі питання реакція 
буває різна. Часом можна 
пояснювати, часом зігнору
вати питання, а часом таке 
питання може людину роз-
злостиіи. чи роздратувати 
докраю. 

Часом стає обилно. а ча
сом навіть сміх бере, що 
Деякі люди не усвідомлю
ють собі, що православних 
є мало на еміграції, а лю
дей із центральних земель 
України т.зв. східняків 
ще менше. 

Минулого року на голо-
довій маніфестації було пи
тання, може й наївне, невин
не, але боляче питання: „Де 
ж ваші люди. ті. що з голо
ду вмирали?" Боже... Якшо 
подумати, то в самому пи
танні можна знайти відпо
відь. 

Тих", що з голоду вими
рали — в більшості давно 
немає, вони загинули. Тих. 
що німці насильно вивезли 
на роботу; або шо залиши
ли рідні землі України пе
ред наступаючою черво
ною армією, багатьох на
сильно рспатріовано... 

Ті. що постійно питають 

Ол. Пошиваник 

ДЕ НАШІ ЛЮДИ? 
„Де ваші люди?" та постій
но порівнюють громадську 
активність людей із одних і 
других сторін України по
винні пам'ятати: найпер
ше, шо людей із східніх 
земель України t набагато 
менше на еміграції, чим із 
Західньої України; подруге, 
і може чи не найважливіше 
— це те. що коли в Галичи
ні українці мали читальні 
..Просвіта". Пласт. Коопе
рацію і навіть ОУН. на схід
ніх землях України такого 
„люксусу" люди не могли 
мати. Лише за читання (за
бороненої) книжки, лише за 
вживання української мови, 
ЛЮДИ часто пропадали без 
вісті. Свідомих українців, 
інтелігенцію, знищено май
же до останнього сільсько
го учителя... Повоєнний 
еміграційний провінційний 
антагонізм над „східняка
ми" також не був життє
вим позитивом.. 

Недобитих і недомучених 
„східняків" та їхніх нащад
ків, що опинилися на емі
грації можна подивляти за 
їхній вклад у політичне, су
спільно-громадське, наукове 

і мистецьке життя свого 
поселення. Треба тільки 
придивитися, щоб побачи
ти той розмах „східняцько
го" життя. 

Дивлячись на кількість 
людей на громадських ім
презах, можна ствердити, 
що зовсім природно, без 
ніякого чуда, шо галичанн-
католики є численніші,'і 
тому більш активні. Як ка
же один мій добрий знайо
мий -- це зовсім логічне, що 
більше навіть вимагається 
від „західняків". 

Ці речі можна пояснюва
ти, можна пригадувати іс
торію, але питання постій
но вертається. Напишеш 
про це до української „по
пулярної" преси... Одні ре
дактори побіліють з пере
ляку, другі червоніють з 
люті, а інші холоднокров
но відкидають матеріял. 
мовляв,цстема перестаріла, 
дразлива непотрібна, зайва... 
краще її не чіпати... Деякі 
люди навіть кажуть, що 
такі теми розбивають ук
раїнську громаду! Зробіть 
дослідження і подайте ста
тистику, тоді можна дру

кувати — отак недавно ска
зав один редактор. 

Будучи „козацького ро
ду", я не злякався викли
ку і стрімголов кинувся до 
підручників, довідників та 
інших джерел, шукаючи ста
тистик, шукаючи „прав
ди"... На жаль, замість яс-
СНОСТИ, знайшов заплутан-
ня й не зовсім реальні циф
ри. Я рішив зібрати, може й 
не наукову, але хоч точнішу 
статистику українського на
селення метрополітального 
Чикаго. 

Тому, що український на
род є віруючим, та й у ве
ликій більшості люди на
лежать до українських цер
ков, із допомогою о. Пет
ра, я склав статистику гро
мадян, приналежних до ук
раїнських церков у чикаг-
ській метрополії. 

Додаючи кількість родин 
шести українських като
лицьких парафій, а саме: св. 
Мнколая. св. Володимира і 
Ольги, св . Йосифа. Різдва 
св. Богородиці, Непорочно
го Зачаття і св. Мнхаїла — 
виходить 3,715 католиць
ких родин. 

У православних пара
фіях: св. Володимира, св. 
Андрія, св. Софії, свв. Пет-

(Зак'шгсння на crop. 3) 

Ах. як ми вже привикли 
до усіх тих благ, що припи
ним в останньому сторіччі 
розвій цивілізації, а з нею 
технології та вигоди жит
тя. Хто із нас може собі 
навіть уявити щоденне 
життя без усіх цих удо-
гіднень. що облегшують 
його та приспішують ви
конання звичайних noece– 
дневних завдань. Коли тра
питься з тих чи інших при
чин їх брак, ми стаємо 
немов спаралізовані, нездіб
ні до праці, начебто вже 
споконвіку вони були не
розривною частиною на-
шого життя. 

Брак телефону, електри 
ки, води, щоденних теле
візійних інформації'!, недос
тача прохарчування або 
його підстави — молока — 
це сьогодні для нас справж
ня трагедія, навіть коли ці 
браки відчуваємо тільки 
декілька годин або днів. Не 
інакше діється і з нашими 
можливостями поборюва
ти простори при допомозі 
літаків, про наші нагоди 
зв'язку з цілим світом. Усіх 
тих благ нашої цивілізації 
не можна навіть зрахува-
ти і наші приклади можна 
б давати в безконечність. 

А тим часом техноло
гія, вислід розвитку цивілі
зації, іде вперед cmo.uuie– 
вими кроками і кожний рік 
приносить ії нові здобут
ки. Ми вже не вдоволчс-
мося варенням на газових 
чи електричних печах, а 
вживаємо тих із мікрохви
лями, ми вже не уживаємо 
звичайних машинок до пи
сання.а компюторські, мц 
не рахуємо на пальцях або в 
думках, а на електричному 
рахівнику, нам уже запо-
вільні звичайні літаки, коли 
молена летіти ракетою у 
простори та за кілька хви
лин облетіти довкола зем
ну кулю. 

Скільки, отже, благ і 
дібр. що доводиться нам 
черпати повними пригор
щами при кінці сторіччя. 

Але в погоні за все нови
ми ..благами" ми забуває-
мо часто за другий бік 
медалі, за всі ті небезпеки, 
які нам відомі та невідомі, 
які несе зі собою техноло
гія зовсім непередбачено, 
та несподівано для ії твор
ців. 

В останніх днях, досі 
незнане широкому світові 
індійське чале містечко 
Бопаль саме так несподіва
но потрясло почуваннями 
нас усіх живучих в добі 
розквіту технології. Один 
фальшивий крок кількох 
людей допровадив до 
< тратної загибелі понад 
2,000 невинних жертв, за
труєних газом. ..Людська 
помилка" -- оправдхють 
цей жахливий випадок влас
ники фабрики. Юніон Kap– 
байт — але чи були вони 
свідомі того, що така по
милка може статися'' І чи 
приверне вона життя та 
здоров'я, населенню По
палю? 

А скільки таких чи по
дібних помилок в уживанні 
новітніх засобів цивілізації 
уже було і перед тим ви
падком. Одні із них не були 
аж так жахливі у своїх 
наслідках, про інші навіть 
світ не знає, а ще інші по
кажуться щойно на наших 
нащадках. Затруєння по
вітря, води, харчів, хеміч-
ними середниками, що до-
помогають нам жити ви
гідно та ..скоро" ще дале
ко непросліджені,а політи
ка держав чи промислово
го розвою, закриває перед 

^населенням небезпеки всіх 
цих наших ..благ". 

Пригадаймо тільки не
давно катастрофу із вибу
хом газопроводів, що за
труїли воду у наших кар
патських ріках -- як мало 
знаємо справді, які це мало 
наслідки, бо совєтський 
уряд не скорий до відсло
нень таких таємниць, зга
даймо історію із ..Лав-
кана.іу" в поближжі водо-
падів Ніяі ари. славного 
..ейджент оренд ж" у B'tm– 
намі і десятки інших не
розв'язаних досі хворіб І 
смертей у зустрічі з хеміч-
ними середниками, що їх 
тепер уживають \ промис
ловості. 

Бопаль поставив нам пе
ред очі. які ми властиво 
вбогі із своїми усіми над
баннями двадцятого сто? 
річчя. Хто-зна чи не кра
ще, а напевно безпечніше 
було жити в добі драби
нястого воза, усно переда
ваних вісток і питної води 
з глибокої криниці. 

З ЛИСТІВ ДО РЕДА КЦІЇ 

НАПЕРЕКІР ДЕФЕТИСТАМ 

Під час мого перебування 
в ЗСА мав я нагоду побачи
ти виставку в Українському 
Музею в Ню Йорку про 
перші десятиліття нашого 
поселення в Америці, про 
тих наших піонерів, які пос
тавили підвалини для жит
тя нашої спільноти. 

На мене ця збірка знімок і 
документів зробила величе
зне вражіния, бо так легко 
забути тих, які у великих 
трудах були нашими попе
редниками. Вони також для 
нас примір до наслідування, 
бо наперекір всім дефетис-

там - показують, що ми 
українці можемо щось осяг
нути. 

Велика подяка налсжить-
ться Управі н працівникам 
МузеЮ за таку вартісну іні-
ціятиву. Вони сповняють у 
дуже вдалий спосіб своє 
завдання сторожів нашого 
минулого, пригадуючи йо
го нам і вдержуючи його 
живим і свіжим. Спасибі їм 
за це! 

Архнмандрит 
Любомир Гузар 

О.Т. 

200 РОКІВ НАЙСТАРШОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ В УКРАЇНІ 

-KZ ZAXZ ГХІС ЗЮС мк :.v КЕ -ZXKZ -X 

Шістнадцятого листопада 1984 року сповилася важли
ва дата в ісгорії культурного життя в Україні. Двісті років 
тому у сто піці тодішнього Королівства Галичими і Льодо-
мерії, що була частиною Австро-угорської монархії 
(австрійський цісар під час коронації отримував титул не 
Тільки цісаря Австрії, але й титул короля Угорщини, як 
також І титул короля Галичини і Льодомерії), У Львові 
відбулась урочиста інавгурація нової святині науки 
Львівською університету, що тоді в честь тодішнього 
австрійською монарха дістав назву „Універсітас 
Йосефіна" Це була перша на території України висока 
школа, шо тепер цгальнр має.назву'університету. 

Універсітас за старинною римською дефініцією 
означував громаду, спільність, певного роду цілість. 
Щойно згодом додали до цього слова пояснення „універсі
тас матістрорум. чи схоляріум." t це вже означало гро
маду чи суспільство учителів, чи вчених. Звичайно саму 
школу цього університетського типу називали спочатку 
„студіюм генерале" Завданням цієї інституції було 
подготовити учителів. Щойно згодом цю громаду вчите
лів і студентів, які мали стати вчителями, почали називати 
університетом, суспільством у чіп елі Спочат ку 
пі університети мали місцеве значення, підготовляли 
учителів для дієцезії. чи певної територіяльної одиниці: 
їнойно згодом для заснування такого університету 
ширшого значення треб.) було дозволу Папи, імператора 
або короля. 

Вже а УІ столітті нашої ери перестали існувати давні 
' СВІТСЬКІ.поганські школи, що їх було немало на великих 

Просторах Римської імперії. Темні віки, як загально 
називають: середньовіччя, не знали та й не турбувались 
шкільництвом. Щойно в XII столітті почали поставати 
шкоди при катедрах чи в манастирях, а їх головним 

завданням було приготовляти священиків і монахів. Це 
були саме ті льокальні школи, шо їх організували більш 
відповідальні в церковній г ієрархії єпископи, чи ігумени 
манастирів. Перший більшого засягу „студіюм", як тоді 
називали ці школи, постав у місті.славному собором з IX 
століття та з останньої війни висадкою альянтських 
військ, Салерно. Там вже в IX столітті був медичний 
відділ. Відродження уваги для правничих студій поставило 
на першому місці університет в Больоні, що вважається 
одним із найстаріших і найважливіших університетських 
осередків в стародавній Европі. Початки Больонського 
університету датуються 1158 роком, він вже був зразком 
га'кого загального осередку науки - „студіюм генерале" і 
в ньому, вже бачимо аж чотири ,,універсітатес" — наукові 
ітюмади: італійську, яка поділялась на мешканців Тосканії 
і Ломбардії, англійську, французьку і провансальську, яка 
теж мала дві -громади, а саме": сспаишв і каталонців. За 
прикладом Больонії пішли й інші міста і скоро постали 
університети в Реджо. Молені. Падуї, а також у Римі в ІЗГОЗ 
ПОПІ, 

Конкурувати з Больонією може тільки Париж. Вже в 
! 150-1170 роках формувався університет у Парижі із шкіл, 
що давніше там існували. За Парижем пішли й інші міста v 
Франції; в Монтпельср відкрили університет в 1289, авТу-
люзі в 1233 році. Англійські студенти спочатку студіювали в 
Італії, головно в Больоні. а згодом у Парижі, та вжев 1167 
ропі, коли прийшов розрив з Парижем, почав свою 
діяльність славний вже тепер університет в Оксфорді, а 
його конкурент - університет в Кембриджі, постав в 1231 
році. Також й есланцячі наприкрилось їздити на студії до 
Італії, тому в 1254 році вони відкрили свій власний 
університет у Севіллі. За еспаицями пішли португальці; 
Університет у Дїсбоні заснували в 1290 році. 

Найстарший університет в середній частині Европи -
це університет у Празі; він існував як „студіюм" вже в ХШ 
сторіччі. Цей університет у столи ці чеського народу можна 
б вважати і найстарішим слов'янським університетом, хоч 
в початках він не був слов'янським. 26-го січня 1347 року 
Папа Клеминт ХУІ видав спеціяльну буллю, якою підніс 
цей студіюм до рівня „студіюм генерале," тобто надав 
йому університетські права. Щойно згодом був заснований 
університет у Кракові (1364 рік), в наступномуроці(І365)у 
Відні, а потім в інших німецьких містах: в Гейдельберзі в 

1385 році, а в Кельні в 1388 році. Далеко пізніше засновано 
університети в таких тепер славних осередках науки як 
Ляйпціг (1409). Грац (1586). Інсбрук (1672), Штр'асбурґ 
(1621). а в Ерлангені аж у 1743 році. Будапешт мав свій 
університет вже в 1465 році. 

Для порівняння треба подати, що на новій землі, в 
Америці, скоро зрозуміли значення університетів. Гарвар
дський університет почав свою діяльність вже в 1636, не так 
дуже багато років після того, як прибули перші англійські 
втікачі з Англії до Ню Інгленд. ЄЙльський університет да
тується 1701 роком, а Пснсильванійський університет у 
Філядельфії почав діяти в 1755 році; він славний ще тим, 
що в ньому ще в 1765 році був відкритий перший в Америці 
медичний факультет. 

Та повернімось до Львова. Для того, щоб відкрити 
університет у Львові йшли заходи ще під кінець ХУІ 
сторіччя. Вже в 1586 році існувала школа при Ставропігій
ському Братстві, і ця школа була на вищому рівні, бо 
накладом Братства була видана в 1591 році граматика 
слов'янсько-грецької мови. Найбільшу акцію за універси
тет у Львові повели єзуїти. Вже в 1608 році єзуїти відкрили 
у Львові школу вищого типу на рівні гімназії та з уваги на 
те, що Львів вважався столицею давньої Руси, цей закон 
домагався створити у Львові Академію. Ці заходи 
увінчались успіхом і за привілеєм, наданим польським 
королем Яном Казимиром, у Львові постала Академія на 
зразок тої, що існувала у Кракові. Якщо вважати, що 
Могилянська Академія у Києві постала ще в 1631-32 
роках, треба ствердити, що давня велика столиця У країни-
Руси таки першою зуміла створити школу вищого типу в 
Україні, і ця Академія відіграла велику ролю у вихованні 
вчених мужів не тільки для України, але й для п сусідів. Ця 
львівська Академія ие проіснувала довго, бо сойм у 
Варшаві не затвердив її на своєму засіданні в 1662 році. 
Сзуїти не зупинили своїх старань про високу школу у 
Львові і звернулись із цією справою до Папи Олександра 
У11. Хоч Папа Олександер прихильно поставився до цісї 
просьби єзуїтів, проте польські пани у Варшавському 
соймі не дали згоди на існування академії у Львові, 
заявивши, що для польського королівства вистачить, 
якщо йому світить сонце і місяць, тобто, дві високі школи, 
а саме: університет у Кракові І Замостська академія, 
(академія в Замості, що її там зал ожив ще в 1595 році поль

ський канцлер Ян Замойський). Із цієї академії Замойсько-
го вийшли вчені, які прославилися своєю діяльністю в 
Україні: К. Сакович, С. Косі в. І. Трофимович. Та єзуїти не 
піддавалися і знову, вже за панування польського короля 
Яна 3 (Собєського). спровадили професорів і почали 
виклали фізики й анатомії, а потім медицини, і щойно тоді 
намагались дістати на це дозвіл короля. За панування 
короля Августа II сзуїти не тільки продовжували викла
дання цих нових предметів, включно з медициною, але й 
почали скуповувати будинки, що їх плянували перетвори
ти у приміщення для університету. 

Справа університету у Львові увінчалась успіхом 
щойно тоді, коли Львів, як столиця Галичини і Льодомерії 
(як це офіційно називалося в урядових документах у Відні), 
підпав під панування Австрії. Цісарева Марія Тереса, а ще 
більше її наслідник Йосиф 2 приділювали увагу прилуче
ним до монархії країнам і їхнім народам. Слід згадати, що 
ще в 1774 році, завдяки цісареві,постало у Відні так зване 
,,Барбареум", осередок, що відіграв поважну році у 
розвитку українського релігійного і культурного життя. 
Цісар Иосиф 2 дав згоду відкрити у Львові університет і 
його назвали іменем цісаря „Універсітас Йосефіна". 16-го 
листопада 1784 року відбулась інавгурація цієї нової 
святині науки, першої на українській землі, хоч наука 
відбувалась у цій високій школі головно німецькою 
мовою. Губернатор Королівства Галичини і Льодомерії 
граф Йосиф де Брігідо передав в той день усі Інсигнія, а 
саме: диплом створення університету, академічну печать і 
ключі, новому ректорові, що ним став перемиський 
єпископ В. Бетанський. Новий університет мав свій акаде
мічний сенат, свої інсигнія, чи знамена чотирьох факульте
тів - теологічного, правнрго, філософічного і медичного. 
Мав університет і свою бібліотеку, на яку -вже на початку 
дістав від цісарського уряду 6,000 золотих ринських. 
Правда, після 20 років існування, згідно з декретом цісаря, 
Львівський університет був злучений з Краківським, а у 
Львові створено ліцей, що провадив ті ж самі виклади, що 
раніше університет. Це сталось в 1805 році. Та вже в 1817 
році новий австрійський цісар Франц привернув львівській 
високій школі право університету. Це сталось із великою 
урочистістю 4-го листопада 1817 року. Університ дістав 

(Закінчення на crop. 8) 
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,,Ой пряду,..." 
(Закінгення зі crop. 1) 

Ь : " дауіфа 

Куриншрка Студійною осередку Хрін типа їжак подає 
інфорціацп про виставку пряденим і ткання репортерові 

;,Свошн)и" О. Кузьмович. 

За п бібліотеки Менор Джупіор коледжу. 

релок ' можна пише поби
ла мі кураї орні, utof) вона 
мала якішіПі.іьіт иі.ілсрж-
ку \ своїх задумах і а пере
веденні їх в AMI і я. 

Хш гься таку бсиас іе-
режш пі/щержку мас вона у 
директорки Менор Джу
піор коледжу.сестри Міріям 
К.іярм. ЧС'ВВ. як і цілого 
учительського га адміиіст-
раціііного тору, а говари-
ська атмосфера поміж пра
цівниками аономагас іа-
кож \ виробленні нових і 
цікавих шинне Студійного 
( k e p t ІК) 

Тиша і егудібішіі xapax– 
f ер м\ н-ііпнх примішені, і К' 
ta нами до другого осеред-
ку куль t \ ри коледжу, а саме 
його багатої 1.1 не іикої біб
ліотеки. Ноднвлигмо прос
торі ta ti іаиовисні поличка
ми де примішено понад 
40.000 книжок але найдов
ше іупинясмося в кімнаті, 
че приміщена українська 

бібліотека, якою тавідус 
фахова сила Лина Макси
мович, Тут с такаталогова-
ннх понад 2,500 книжок і 
журналів, поміж якими, зна 
ходимо ряд „білих круків", 
як ось, наприклад. 'давні 
річники відомого дитячого 
журналу з передвоєнних 
років „Світ Дитини". С там 
також маііже все, що появ
ляється тепер в українській 
мові у вільному світі і заві
дуюча бібліотекою дбас. 
щоб її постійно поповнюва
ти. Бракує лише одного ...' 
чи гачів, але чи можна диву
ватися, коли серед студен
тів коледжу так мало украї
нок? , -

Чому вони більше не ко
ристуються тими всіма над
баннями, що їх нам довело
ся побачити і пізнати - не 
відомо, і не питання „чому" 
иереслідус нас разом із сту-
когом коліс авта. аж до 
самою Джерзі Ситі. 

шаттжштштт 

УПРАВА УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ, 

ВІДДІЛУ МЕТРОПОЛІЇ НЮ ЙОРК - НЮ ДЖЕРЗІ 

повідомляє Вельмишановне Членство І Громадянство, 
що заповіджена Традиційна Ялинка Лікарів 

на 16-го ГРУДНЯ 1984 р. на год. 3-тю по пол. 
в Українському Інституті Америки 

НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ 

з незалежних від Лікарського Товариства причин 
Ялинка лікарів відбудеться в СІЧНІ 1985 p.. місце І дата 

будуть своєчасно подані. 
УПРАВА ВІДДІЛУ 

ПОІНФОРМОВАНІ ОСОБИ заговорили про непорозу
міння серед кардинальської курії у Ватикані. У наслідок 
цього дотсиерішній державний секретар Ватикану карди
нал АГостіно Касаролі мавбн зрезигнувати ще до нового 
року. Касаролі. який с великим прихильником співпраці 
Заходу зі Сходом і підтримує екуменічні зв'язки ізсхідніми 
Церквами, розчарований, мовляв, антикомуністичною 
політикою Папи Івана Павла II. 

ра і Павла і св. Покрови, 
виходить 764 православних 
родин. 

У протестантських пара
фіях, себто баптистській і 
п'ятидесятників, є коло 180 
протестантських родин. На 
списку рунвистів нарахову
ється коло 15 родин. 

Усе разом на чикагську 
метрополію припадає 4,674 
українських родин. Хоча 
при деяких адресах може 
бути і самітня людина, то 
переважно це було б под
ружжя — чоловік і жінка -
тобто 4,674 х 2, що дає 9.348 
дорослих осіб. Якщо взяти 
до уваги дітей, то буде при
близно 4,510 х 3.3, або 
15,424 українців при україн
ських церквах. 

Розподіл по віровизнанні 
буде такий (заокруглено): 
католики 80 відс, правос
лавні 16 відс.,протестантн 4 
відс.,рунвисти — менше 1/2 
відс. 

, Коли взяти відсотки тіль
ки католиків і православ
них, то виходить (заокруг
лено): католиків — 83 відс. 
православних — 17 відсот
ків. 

З-поміж православних, 
людей із центральних зе
мель України, т.зв. східня
ків є десь одна третя.тобто 
коло 5 або 6 відсотків ук
раїнського поселення. 

Українці, які належать до 
римо-католицької неркви, 
до російської православної 
неркви або до будь-якої не
української церкви, хоча 
можуть бути з кости і тіла 
українцями, не є дійсно ак-

Де наші. 
(Закінгення зі є ор. 2) 

тивною частиною українсь
кої громади. (Свідомі ук
раїнці не будуть належа
ти до неукраїнської релп ій-
ної громади). І не знати, чи 
вони навіть і почуваються 
українцями. 

Дехто підтримує теорію. 
і навіть гордиться тим, що в 
чикагській метрополії ніби
то є коло 60.000 людей ук
раїнського походження. Од
наче в переписі населення 
ЗСА в 1980 році в Чикаго й 
передмісті було 24,312 осіб, 
які зголосили себе україн
цями (половина на полови
ну на Чикаго й передміс
тя). Натомість, записаних 
по українських парафіях є 
тільки 15,424 українців. На
ша громада і церкви втра
тили коло 10,000 людей. От
же с якась частина нібито 
свідомих українців, або ді
тей та онуків, які ніде не 
належать, а могли б нале
жати до української Цеквки 
і могли б бути активною час
тиною української грома
ди. 

Про цей факт всі нібито 
знають і всі бідкаються, але, 
здасться мало, або й нічого, 
не робиться, щоб таких лю
дей привернути до українсь
кої громади. 

Колись наші церкви були 
повними... тепер є більше 
похоронів, чим христин. 

У школах українознавст
ва є більше г радуантів, чим 

учнів перших кляс. а к ш ь ^ 
кість градуангів з року в рік 
іменшусться. Деякі школи 
закриваються, інші у загро 
зі закриття. 

Через ряди організацій 
молоді сотні й тисячі мо
лоді перейшли, але ряди рід
шають, а зміни у керів
ництві майже зовсім не вид
но. 

Чи не пора церковним і 
світським організаціям пе
реглянути списки всіх хрис
тин і вінчань, та розшука
ти цих людей і пригорнути 
їх назчд до української Цер
кви та своєї громади?... Роз
шукати колишніх членів та 
нащадків членів українсь
ких братських союзів, ко
лишніх нозичковців україн
ських фінансових установ? 

Чи не варта організаціям 
молоді переглянути свої 
списки і розшукати колиш
ніх членів та їхніх дітей... 
Здається, вже найвища по
ра, щоб усі. але дійсно всі 
українські організації і Цер
кви об'єднали свої сили і 
взялися за не діло, щоб у нас 
було більше, чим 15,424 
українців по церквах, та 
щоб кількість українських 

Якщо кількість учнів ук
раїнознавства буде далі 
зменшуватися, якщо будуть 
іакринаїи школи, якщо бу-
линки молоді будуть по
рожніти, то за кільканад
цять років і наші церкви 
буду гь норожними. 

На таке діло потрібно б 
с іворнти всеукраїнський 
і ромалський комітет, комі
сію чи навіть гурток людей, 
щоб займалися тільки цією 
справою. Всенайиерше. во
ни повинні знайти при
чину, чому дехто відходить, 
і загримати тих, що з нами; 
відшукати тих. шо відійшли 
і знайти засіб, щоб їх повер
нути назад до української 
громади: розшукати україн
ських дітей і заповнити шко
ли українознавства, навіть 
творити окремі українські 
аніломовНі кляси, якщо 
треба, — тоді й церкви бу
дуть повнішими. 

Отже, годі питати ,,де 
наші", „де ваші", де наша 
молодь? Найвища вже пора 
приступити до діла і розшу
кати тих, що відійшли, при
горнути кожного назад до 
української громади; не за
лежно від в іровизнання, 
провінції чи політичної при
належності! його батька, 
діда чи його самого! Вже 
пора нам освідомити собі, 
що ми всі с ,,ми", і всі ми 

родин з року в рік не змен
шувалася, а природно збіль- рмом м и м о тягнути в 
шувалася. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 

ПІДПІЛЬНІ ЛІДЕРИ польської робітничої профспілки 
..Солідарність" обвинуватили полінію за тероризування і 
вбивство проф. Анджея Ґребоша. 65-річного вченого і 
великого прихильника ..Солідарності!" в Лодзі. Вміжчасі 
урядові речники заявили, що Ґребош помер відзаломання 
чашки на голові при нещасливому вішалку біля власної 
хати, як він повертався у п'яному стані з університету. 
Підпільні лідери закликають також поляків відзначити 
відповідними церемоніялами 16-гу річницю розрухів в 
Ґданську й інших містах над Ба.ттинькнм морем, у яких 
тоді загинуло біля 70 осіб, а кількасот були поранені у 
зударі з поліцією і військом. Також примас Польщі 
кардинал Юзсф Ґлсмп заявив кореспондентам, що Папа 
Іван Павло II відвідає третій раї ПНР в 1987 році, щоб 
взяти участь в-Ьвхарнстінному конгресі в Ґданську. 

ГРЕЦІЯ НЕ БУДЕ БРАТИ участи в загальних маневрах 
військ Н АТО поки вона не полагодить своїх непорозумінь 
і конфліктів з деякими державами цього оборонного 
союзу. Як відомо. Греція відновила своє членство в НАТО 
після шести років відсутності!, але стоїть в гострому 
конфлікті з Туреччиною, а й соціялістичннй уряд прем'єр-
міністра Андрсаса Папандреу намагається вести невтраль 
ну політику у відношенні до Вашінгтону і Москви. 
тяшшшшшшттштюшттшшшшшшшшкмштшвтттвттш 
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ркрімшниммі 
200-років... 

(Закінгення .ті етор. 2) 
тоді назву нового цісаря. Хоч викладова мова у Львівсь
кому університеті була німецька, але приділено увагу і для 
української культури. Там існувало так зване Студіюм 
Рутенум, що могло стати при сприятливих обставинах 
зародком повного українського університету. При Львів
ському університеті існувала від 1785 року гімназія, що 
підготовляла студентів до вищих студій в університеті. 

Як бачимо, Львів став університетським осередком 
найраніше не тільки на всю Україну (Харківський універ
ситет постав щойно в 1804 році, Київський ще пізніше — в 
1835, в Одесі - в 1865, в Чернівцях - в 1875), бо й 
московський університет був створений щойно в 1755 році, 
а Петербурзький аж в 1819 році. Тільки університет у 
Вільнюсі, столиці Литви, що творила була колись з 
Україною одн\ Лнтовсько-руську державу, датується від 
1578 року. 

Згадка про Львівський університет повинна бути 
приємною багатьом з нашої останньої еміграції. Багато з 
нас. як також багато наших попередників, пізніше 
молодше покоління, вчились у цій давній і славній вищій 
школі, що на свому віку пережила цікаву історію. Тепер 
Львівський університет чи не найбільш український 
осередок науки і названий він іменем одної о і тих визнач
них українців, які в ньому студіювали і тільки через ворожі 
затії не імОГЛИ стані у ньому професорами Ім'я великого 
письменника і вченої о Івана Франка, шо йоі о носить тепер 
Львівський університет, надає цій високій шкоді значення і 
поваги, як українській високій школі на українській землі. 

Микола „Люсько, Тигрис" Скрипій 
не живе 

Свген Дачишин народив
ся 13-го січня 1910 року в 
Мостиськах, Західня Укра
їна, де його батько був дов
голітнім директором пові
тової школи. 

У Листопадовім Зриві ба
тько з найстаршим сином 
Витовдом брали активну 
участь у перебрати військо
вої і цивільної влади в пові
ті в імені української держа
ви, а вже в грудні того ж ро
ку Витовд загинув як доб
роволець Української Га
лицької Армії в обороні 
українського Городка. Стар 
ший брат Євгена, Юрій, 
провідний член У НО іОУН. 
за свої політичні переконан
ня сидів довгі роки як полі
тичний в'язень у польських і 
німецьких тюрмах. Євгена і 
його малолітнього брата 
Івана під час пацифікації не 
оминули польські арешти, 
тюрми і чинні зневаги. 

Середню школу закінчив 
в Перемешлі матурою в 
1928 році і того ж року впи
сався у Львівський універси 
тет, який закінчив дипло
мом магістра прав у 1933 
році. По однорічній безплат 
ній аплікантській практиці у 
львівському суді, пересліду
ваний поліцією, не міг знай
ти адвоката, який відважив
ся б його захищати. 

За порадою Митрополи
та Андрея він вписався на 
студії до Української Бого
словської Академії у Львові, 
яку закінчив у 1939 році. Під 
час перебування в Академії, 

Св. п. Є. Дачишин 

у час літніх вакацій, роз іж-
джав разом із хором питом-
ців по Галичині, як його 
акомпаньятор. Коротко пе
ред першим приходом бо-
льшевиків до Львова Мит
рополит Андрей висвятив 
Євгена у сан диякона. 

Під час большевицької 
окупації Євген працював у 
харчовому заготовленні міс 
та Львова. Там його змобі-
лізовано до Червоної армії 
звідки, тікаючи, тільки чу
дом врятувався і дібрався 
до Львова один день перед 
приходом туди німецької 
армії. 

Євген не раз згадував \ 
гурті добрих знайомих про 
ті зворушлнво-важливі по
дії , в яких він сам брав 
участь, наприклад, у приві
танні Українського Відділу 
(Легіону) перед палатою 
Митрополита Андрея, де 
він зустрінув свого доброго 
знайомого о. д-ра Гриньо-
ха. чи у проголошенні у залі 
Просвіти Українскої Держа 
ви. 

За німецької оку нації Єв
ген працював в українській 
Народній торгівлі у Львові. 
Тоді ж одружився з Софією 
Боднар, а в 1943 році став 
батьком першої доні Map– 
ти. У '1944 році довелося по
кинути Львів і родина Євгена 
переїхала до Кракова, звід
ки на доручення Українсь
кого Центрального Коміте

ту він роз'їжджав по Німеч
чині як адміністратор Ук
раїнської о Оперного Ан
самблю для влаштування 
концертів для українців, 
примусово вивезених на 
роботи. 

Як у Львові, гак і на еміг
рації Євген з великим зами
луванням ставився до спор
ту. Що його вважав своєю 
другою професією. На ски-
тальшині Євген продовжує 
свою активність як органі
затор українського спорту в 
таборах Байройту і Аша-
фенбуріу. В таборі Швайн-
фурт він ста урядником УМ 
СА. В 1949 році переселився 
з родиною до ЗСА і замеш
кав у Чикаго, де їм народи
лася друга дочка Стефа. 
Там Євген працював на за
лізниці, а опісля вже як уряд 
ник у повітовому суді в Чи
каго. 

Зразу після приїзду Євген 
включається в українську 
церковну, громадську і спор 
тову працю. Вепархіяльно-
му тижневику „Нова Зоря" 
працював понад 20 років як 
адміністратор і член редак
ційної колегії, помішуючи 
там 930 своїх статтеЙ. Він та 
кож писав доповіді на релі
гійні теми для радіопрогра
ми катслри св о. Миколая, 
а в останньому часі стає теж 
диктором. Його статті дру
кувалися в таких часописах 
і журналах як ..Америка". 

„Свіїло", „Місіонер'', а йо
го спомини про Ьогословсь 
icy Академію у Львові увій
шли до збірника „Світло Іс-
гиіііГ У КУніверситету. Дов 
гі роки викладав релігію у 
витих клясах Школи Укра
їнознавства під зарядом 
Учительської Громади. 

Багато часу присвятив Ґе 
ньо своєму улюбленому спо 
ртові як виховник молодих 
футболістів у спортовому 
товаристві „Україна" у Ль
вові, а теж і в Чикаго як го
лова спортового товарист
ва „Леви". 

В січні 1983 року Євген 
перейшов на емеритуру, але 
своєї праці для „НовоїЗорі" 
і радіопрограми не перери
вав. У вересні 1984 року нес
подівано захворів і 10-го 
листопада перестало бити
ся його серце. 

Похоронні відправи від
булися з участю Владики Ін 
нокентія і великого числа ду 
ховенегва при великім числі 
знайомих і приятелів, які 
прийшли попрощатися зі за 
гально відомим і любленим 
Ґсньом.Спочив на цвинтарі 
св. о. Миколая недалеко сво
єї улюбленої матері. Зали
шив по собі правдивий жаль 
і ему гок. бо українська гра
ма та в Чикаго втратила з 
йоі о відходом у вічність від
даного працівника на цер
ковному і іромадському 
полі. 

С.К. 

Як довідуємось з листа 
від дочки С. П. Миколи 
Скрипія, в Рибнїку в Поль
щі. ЗІ-гожовтня ц. р. відій
шов у вічність на 75-му році 
життя один із найкращих 
спортовців Галичини з часів 
І928—1941 років, найліп
ший, без сумніву, українсь
кий гокеїст, член „УСТ Ук
раїна" Львів, Микола „Тиг-
рис" Скрипій, воротар най
вищої міжнародної кляси. 
який в сьогоднішніх часах 
заробляв би мільйони. Єди
ний український передвоєн
ний гокеїст, який вже тоді 
міг грати в якому нсбудь 
професійному канадському 
чи американському клюбі. 
але який, не зважаючи на те, 
що був постійним репрезен
тантом Львова, ніколи не 
був призначеним репрезен
тувати Польщу тільки тому, 
що був членом УСТ „Укра
їна". Грав у ній від першого 
дня існування гокейової сек
ції, аж до останніх змагань 
в 1942 році у Л ьвові. Був зна
менитим совгарем з фено
менальною орієнтацією, ко-
льосальною відвагою і інно-
ватором у грі в гокей. В тій 
ділянці вже в тридцятих ро
ках він сам видумав і зробив 
охоронний шолом і сітку на 
лице для воротаря, які дава
ли змогу уникнути важких 
контузій. 1 це було тоді, ко
ли ніхто, ніде у світі про це 
не думав. 

Він перший в світі змінив 
форму гокейного кийка. сте-
суючи його „лопатку" в 
формі бумерангу. Він єди
ний з усіх воротарів Европи 
вже тоді грав модерний во-
ротарський гокей, бо тоді, 
коли всі воротарі боронили 
свої ворота, стоячи, мов 
приковані до воротарської 
лінії, „Тигрис" виходив час
то наперед, рухався довко
ла воріт, брав повну участь 
в грі, так. як це фактично від 
нсдавна роблять теперішні 
воротарі. Власне, цей атаку
ючий спосіб його воротар
ської гри заслужено прид
бав йому назву „Тигрис", 
бо він ніколи не вагався 
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вии.и проти атак'..о чого 
противника, чи кинулися йо 
му під ноги. ПІД час його 
кар'єри зазнав декілька важ
ких контузій лиця і голови. 

Під час одних змагань 
кружок, вистрілений на во
рота з кількох метрів, пот
рапив його в уста і вибив всі 
зуби. Не зважаючи на стра
шний біль, на втрату зубів і 
масу крови. „Тигрис". вип
лювавши рештки зубів на 
лід, здержавши кров при до
помозі снігу, яким виповнив 
скровавлені уста, закінчив 
змагання. 

Довгі роки М. Скрипій ви
конував функції господаря 
домівки ,,УСТ Україна". 
Був скромною, незвичайно 
працьовитою, чесною люди
ною, яка ціле своє життя 
працювала дуже важко. 

Останн і х кільканадцять 
років хворів на всякі недуги, 
включно з туберкульозою і 
серцем. Це було причиною 
його відсутности під час 
ювілейних зустрічів 1981 р. в 
Філядсльфії. чого не міг за
бути і про що постійно випи
тувався у своїх листах до 
приятелів. 

Уродженець Львова він 
дуже тяжко переживав роз
луку зі своїм родинним міс
том, яке так дуже любив. 

О. Бучанький 

ТОВАРИСТВО 
„ДНІСТЕР" - 361 ВІДДІЛ 
УНС ЗМІНИЛО АДРЕСУ 

Ню Йорк. - Товариство 
„Дністер" 361 Відділ Ук
раїнського Народною Со
юзу інформує своїх членів і 
всіх зацікавлених осіб, що з 
днем 14-го грудня ц.р.. уря-
лування Відділу відбувати
меться кожного вінпрка і 
п'ятниці від год. 6-ої до 8-ої 
вечора в Будинку „Самопо
мочі" при 98 Друга авеню. 
Управа просить усіх членів 
вплачучати свої вкладки і 
полагоджувати усі інші від
ділові справи на новім при
міщенні і у визначені дні й 
години. - Степан Чума, 
фінансовий секретар. 

ч В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
моє! стриечної сестри 

бл. п. РЕНІ ГОЛІНАТОЇ-ПРОНЧАК 
складаю 100.00 дол. на Український Музей, через 28 Відділ 
СУА в Нюарку. 

ТАЇСА БОГДАНСЬКА^ 

І 

Несподівано дійшла до нас сумна вістка, 
що дня 7-го грудня 1984 р. на рідних землях 

відійшов у Вічність на 55-му році трудолюбивого життя 

бл. п. 
о. МАРІЯН ГІРНЯК 

Родився Покійний В селі Водяни, Пустомитського району 
у Львівській області 

У 40-ий ДЕНЬ ЙОГО ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
15-го СІЧНЯ 1985 p.. о год. 7-ій ранку відправиться 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
в церкві СВ. ЮРА в НЮ ЙОРКУ 
За душу Покійного о. Маріпна. 

Горем прибиті: 
мати - ОЛЕНА в Україні 
дружина - КАТЕРИНА в Україні 
діти - МИРОН і МАРІЙКА в Україні 
брат - МИРОН з дружиною АНАСТАЗІЄЮ 

та дітьми ЮРІЄМ і ОЛЕЮ, заміжною САМОКІШ 
(ЗСА). 

ЇІИІІШІІШШІІНІІІІИІІІШНІШНИШІІШІІІІІИ ШИПШИННІ 

У В А Г А ! 
НЕДІЛЯ, ЗО ГРУДНЯ 1984 р. 

початок год. 3.00 по полудні 
запя школи 

NORTH EAST HIGH SCHOOL. 
Cottman Ave. and Algon Ave. Philadelphia 

Вступ - 10.00 і 8.00 дол. від особи 
Білети до набуття: Крамниці: „КОСМОС" Kyx– 

тииа, Куц „ФАНТАЗІЯ", Дуцилович „ОРІОН" 
Гаиусей „КРАМНИЦЯ ДАРУНКІВ" І 
Ільчишии „ХАРЧЕВА КРАМНИЦЯ". 

Телефонічно Інформації можна одержати у 
касира Округи 

ІВАНА ДАНКІВСЬКОГО - телефонувати на 
числа: 457-5471 або 455-2849 

іішіганшшшмшшшшшішшншішншітшшшії ШШІПШШШ 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ й ОКОЛИЦЯ 
ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 

90-тиріччя УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Комітет Філядельфійської Союзової Округи спонзорує 

ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ КОБЗАРСЬКОЇ МУЗИКИ 
з виступом ЗБІРНОГО КОБЗАРСЬКОГО АНСАМБЛЮ 

у якому візьме участь понад 120 бандуристок і бандуристів з АМЕРИКИ, КАНАДИ і ЕВРОПИ 
Музичний керівник Концерту - ПЕТРО КИТАСТИЙ 
Солісти - Микола ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ, Андрій КИТАСТИЙ, Петро КИТАСТИЙ, Ліса 
КЛИМЕНКО, Роман ЛЕВИЦЬКИЙ, Володимир ЛУЦІВ, Таня ВОВК-РЯБОКІН, Марко ФАРІОН 
та інші. 

ВСІ УЧАСНИКИ АНСАМБЛЮ ВИСТУПЛЯТЬ З БАНДУРАМИ. 
Ввесь дохід із концерту призначений на Т-во Українських Бандуристів. 
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У В А Г А ! і 

До участи в Концерті 
запрошується все українське громадянство 

ФІЛЯДЕЛЬФІЇ й ОКОЛИЦІ 

Прохаємо організувати автобуси із місцевостей: 
TPEHTOH, МІЛВІЛЛ. ВАЙНЛАНД, ВІЛІЯМС-
ТАВН, Н. Дж.; ВІЛМІНҐТОН, Дел.; ВАШІНҐТОН, 
ДК. БАЛТИМОР, Мд; БЕТЛЕГЕМ, ІСТОН. АЛ-
ЛЕНТАВН, РЕДІНҐ ФІНІКСВІЛЛ, БРІДЖПОРТ, 
ЧЕСТЕР, Па. 

Запросіть своїх американських сусідів, щоб по
знайомились із мистецтвом гри на" бандурі. 
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СВОБОДА, СУБОТА, 15-го ГРУДНЯ. 1984 Ч. 239. 

ЛИШЕ ДО КІНЦЯ 1984 РОКУ 
ДАЮ 102 КНИГИ ВАРТОСТИ 800.00 дол. 

за 100 00 доларів. 
Замовляйте негайно 

М. S. Czartorysky 
91 Second Ave. 
New York. N Y. 10003. 

українських платівок і касет в Америці ҐКвйаді. 
Спеціальна продаж на 8-track tapes, тільки 2.00 кожна 

Мінімум замовлення (4) 8-track tapes. 
Поштоаапересилка у ЗСА 2 00 дол. екстра - в Канаді 
4 00 дол. J 
Пишіть за даровими каталогами. ^ 

i J i A P O N RECORD COMPANY. Inc. J 
. 0 . Box 3082 Steimvay 4. 

Ldpg Island City. N Y. 11103 ' j f 
(718)721-5599 Ь 

jtfiZJ ^d 

УВАГА! ДО ЧИТАЧІВ „СВОБОДИ1' 
І ЛЮБИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА УВАГА! 
Після довшої перерви Книгарня Свободи 

продовжує 
оголошувати мистецькі видання Покійного 

КОНСТАНТИНА ШОНК-РУСИЧА: -
1 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА: зміст складений S 

ІЗ51 підзаголовків, починаючи з МИСТЕЦТВА НАЙДАВНІ- Щ 
ШИХ ЧАСІВ і кінчаючи ЦЕРКВАМИ НА УКРАЇНІ. Рисунки, tffl 
малюнки, портрети і знімки - чудові. Стор. 300. , KS 

2 ДЕРЕВ'ЯНА РІЗЬБА В УКРАЇНІ: вагата на репродукції, ори- V2 
гінальні знімки І. головне, професійне пояснення цілого Щ 
процесу праці цього прекрасного мистецтва. Стор. 184 га 

3 УКРАЇНА В ЛИСТІВКАХ: це 163-сторінковий. двомовний ifS 
альбом, у якому знайдете кольорові репродукції малюнків ,;і 
І знімок 150-ти мистців. 0^''і 

В останніх місяцях ц. р. 
українці Трснтон^ Н. Дж.. 
як і вся наша громада на 
поселеннях,були під враже
нням зворушливих відзна
чень днів смерти провідних 
людей українського релігій-
но-накіонального життя. 

З життя українців Трентону 

Пам'яті Степана Бандери 

і Усі ці книжки^альбоми у твердій обкладинці із золотими 
написами. Розмір 81/2 х 11" 

ВЕЛИКА ЗНИЖКА ЦІН: 

Пам'ят і Патр іарха Йоснфа 

У день похоронів Блажен-
нішогоЛІаТріярха Йоснфа 
12-го вересня ц p., о. мит-
pat д-р Василь Макух, па
рох української католиць
кої церкви св. свшм .Йосафа-
та, відправив Заупокійну Св. 
Літургію і Панахиду в намі-
ренні Великого Покійника 
та виголосив відповідну 
проповідь. В Богослужбі 
взяли чисельну участь пара
фіяни й організована мо
лодь Пласту та СУМА, пре
дставники ООЧСУ і УНА з 
прапорами. Після церков
них відправ у парафіяльній 
залі відбувся апель СУМА з 
коротким словом про Пат-
ріярха члена Управи Осе
редку Михайла Дзюбаса. 

У сороковий день смерти 
Патріярха 17-го жовтня ц. р 
о. парох відправив ЗаупокііЬ 
ну Службу Божу та Панахи
ду і влаштовано Жалобні 
Сходини, що про них вже 
появився репортаж у нашій 
пресі. 
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В неділю, 21-го жовтня ц. 
р. українська громада Трен
тону та околиці відзначила 
церковними відправами й 
жалобними сходинами про
відника українських націо
налістів сл. п. Степана Бан-
деру, що з наказу Москви 
згинув від скритовбивчої ру
ки агента КГБ,Б. Сташинсь-
кого, 15-го жовтня 1959 року 
в Мюнхені у Німеччині. 

Поминальні Бослужбу й 
Панахиду, з участю органі-
зовованої молоді, членів 
ООЧСУ. У ПА і УНА з пра
порами та численних вір
них,'відправив парох церк
ви св. свшм. Йосафата о. 
митрат д-р В. Макух. О 3-ій 
год. по полудні у просторій 
парафіяльній залі, прибра
ній портретом Покійного, 
національними і революцій
ними емблемами та квіттям, 
відбулися ширші Жалобні 
сходини, що їх відкрив коро
тким словом голова місце
вого Відділу УКК Андрій 
Галайдіда. Присутні хвили
ною мовчанки вшанували 
пам'ять С. Бандери. 

Цінну доповідь про жит
тєвий шлях Спочилого виго
лосив Михайло Дзюбас . 

ШМ 

член Управи місцевого Oce– 
редка СУМА. Він пригадав 
характеристичний момент з 
процесу ОУН у Варшаві, 
коли на судову залю приве
ли останнім крайового про
відника ОУН С. Бандеру, 
тоді всі підсудні стали струн
ко і привітали його окликом 
„Слава Україні!". Збентеже
ні польські судді також під
велися із. своїх місць... Цей 
фрагмент вказує на великий 
авторитет, яким втішався 
Покійний. Червона Москва 
вбила провідника Степана 
Бандеру, але не змогла вби
ти ідеалу, за який він ціле 
життя боровся. Вже недале
кий час, коли остання тюр
ма народів розвалиться, а 
на її руїнах знову постане не 
залежна українська держа
ва. 

Виховниця СУМА, сту
дентка університету Окса
на Кушнірчук з великим по
чуттям продеклямувала 
вірш проСпочилого. В зак
лючному слові А. Галайді
да закликав учасників до 
дальших невтомних зма
гань за свою державність. 
Ці будуючі скромні сходи
ни закінчено національним 
гнмном. 

ВВШВ. 

За прослав) Митрополита 
Андрея 

В четвер першого листо
пада заходами голови місце 
вого Відділу ,.Провидіння" 
інж. Макара Копаниці пара
фіяни церкви св. свшм. Йоса
фата достойно відзначили 
40-річчя смерти Митрополи
та Андрея та поляглих ге
роїв Листопадового чину. 
Заупокійну Св. Літургію і 
Панахиду в намірениі про-
слави Слуги Божого Анд
рея Шептицького та за поля
глих відслужив парох о. В. 
Макух і прочитав Соборне 
Послання Ієрархії Україн
ської Католицької Церкви 
із гарячим зверненням, щоб 
молитвами та Богослужба-
ми приспішити беатифіка-
ційниЙ процес Митропо
лита. 

Жалобну академію у па
рафіяльній залі, прикраше
ній портретом Слуги Божо
го, з золотими написами по 
боках та вазонами квіття і 
чорною драперією спереду, 
відкрив інж. М. Копаниця. 
Глибоку змістом і дуже ін
формативну доповідь про 
маловідому ширшому зага
лові діяльність Митрополи
та Андрея на полі розвитку 

Історія укр. мистецтва 
Дерев'яна різьва. в Україні ... 
Україна в листівках 
При закупі усіх 3-ох книжок 

25 00дол. 
25 00 дол. 
20.00 дол. 
55.00 дол. 

ВИЙНЯТКОВИЙ ДАРУНОК 
ма Свята Різдва Христового й Інші нагоди! 

Мешканців стейту Ню Джерзі 
зобов'язує 6 4 стейтового податку 

Замовляти SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

З уваги на закінчення біжу чого року, Адміністра
ція просить всі Товариства чи поодиноких осіб, 
що довгу ют ь за оголошення, вирівняти їх конеч

но найпізніше 

до 20-го грудня 1984 року 

Американці взяли участь 
в українському весіллі 

і НАЙКРАЩИМ ДАРУНКОМ 

під ЯЛИНКУ 

Студійна (Коледжова) 
Грамота УНСоюзу 
ЯКА ЗАПЕВНИТЬ ВАШИМ ДІТЯМ І ВНУКАМ 
ВИСОКІ СТУДІЇ, 
ЯКІ ВІДКРИЮТЬ Гм ДВЕРІ ДО ЩАСЛИВОГО 
й УСПІШНОГО життя. 
По інформації в справі коледжового забезпечення, 
просимо звертатися до місцевих секретарів УНСою

зу, або до Головної Канцелярії на адресу: 
Ukrainian National Association, Inc. 

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

tf i l laSJs ІпУШй 

Приймається оголошення 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 

у ..Свободі" 
Апмінісрація ..Свободи janpotuyc ВШамовмих Читдч-а Усино

ви. Оргаиімці;. Товариства. Професіоналістів. Купців і ясо 1"ромадлн-
егво передати свої традиційні святочні привіти у збільшеному Різдвя
ному числі, що зайдуть у найдальші закутими світу 

Великий тирзк. ..СВОБОДИ" та відповідний ішст їбільшеною свп-
іочного числа, наллють тагим побажанням окремо! вартостм і значення 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
і цапь черві 1 шпальту - . t 7 00 4 цвлі черві 2 шпальта .... 140 00 
1 цаль через 2 шпальти . S10 00 5 цапів через 2 шпвльта ... SS0 00 
2 цапі через 2 шпальти .... J20 00 в цапів через 2 шпальти .. 140 00 
3 цапі через 2 шпальта .... 130 00 те в Інших розміри 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -

„ до 17 го ГРУДНЯ 19М року 
9 Ого 

лошення буДуТь П О М ' Ш Є Н І о порядку іиммлго приходу, в першому ЧИСЛІ I I . 
що скоріше надішлють сяоі замовлення 

Зтолошеимя сяяточ^ик побажань РАЗОМ З ГРОШОВОЮ ОПЛА 
ТОЮ. залежно від величини оголошень, надсипати до 

"SVOBODA" 
ЗО Monlyomery Street Je/sey City, N J 0/30? 

ft 
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fa 

H 
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ційний ДАРУНОК 
на РІЗДВО 

передплата 
„СВОБОДИ" 
для Ваших 
Рідних, Приятелів 
чи Знайомих 

Річна передплата 40.00 доларів 
Замовлення, залучуючи чек або моні ордер 

слати до 

"SVOBODA" 
ЗО Montgomery Street a Jersey City. N J 0730? 
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Поруч громадських вели
ких імпрез в метрополіталь 
йому Дітройті відбувають
ся також і великі родинні по 
дії, що гідні уваги, бо вони 
охоплюють широке коло 
громадянства. До таких по-
дій належить одруження 
Олі Дужої, доньки Ольги і 
Ярослава Дужих,-щирих і 
відданих працівників укра
їнської суспільности. Мати 
її відома пластова діячка, ак
тивна в церковних і гумані
тарних інституціях, меце
нат гарвардських україно
знавчих студій. Батько-
профссіоналіст-підприємсць, 
жертводавець на україн
ські справи. 

На вінчання прибув Вла
дика Іннокентій з Чикаго і 
відслужив традиційну Літур
гію та провів всі відправи 
при участи двох парохів 
сусідніх парафій з Гемтрсм-
ку і Воррен - оо. ЧСВВ Бер-
нарда Панчука і Костянти
на Височанського. Родина, 
приятелі й представники 
церковних та громадських 
організацій заповнили церк
ву Непорочного Зачаття в 
Гемтремку. Співав церков
ний хор. 

П е р е д ТИМ у ДОМІ МОЛО-'" 
дої відбулося за давнім ук
раїнським звичаєм благо
словення іконою, яку малю
вав Михайло Дмитренко. а 
посвятив її у Римі Святіший 
Отець Іван Павло II. 

Увечорі брат молодої Ан
дрій Дужий проводив весіль
ною гостиною при великій 
участи запрошених. Він зу
мів захопити присутніх при
ятелів і знайомих-українців 
та американців, яких було 
чимало на залі. Говорив 
про все, що водиться на 
весільних прийняттях. Од
наче в його мові було бага
то оригінального. Він затор-
кнув політичну справу, а 
також тему зустрічі україн
ської громади з американсь
кою. Це стало основою сло-
ва-відповіді молодого Урба-
на Гвелена, який полюбив 
не тільки українку-подругу 
майбутнього життя, але і її 
українське походження та 

Україну, звідки походять її 
батьки. Молодий Урбан зга 
дав про співжиття України 
з Америкою. Зупинився над 
змагом України до само-
стійности. Він щиро запіз
нався з Україною, її істо
рією і закінчив своє незви
чайно цікаве слово українсь
кою мовою, за що одержав 
гучні оплески не тільки укра
їнської публіки, але і амери
канської. Особливо була 
захоплена його родина, яка 
з радістю привітала свого 
сина, брата і близького ро
дича з одруженням. Оля 
Дужа-Гвелен в гарному сло
ві дякувала своїм батькам 
за виховання, згадала своїх 
учителів, преподобних Сес
тер, неоминула виховання у 
Пласті і вдвох мовах накрес
лила погляди на свос життя. 
Представниця Куреня ..Пер
ші СтежГ привітала свою 
подругу на новому шляху в 
подружнє життя. 

На весіллі українська ор-
кестра грала українських 
пісень. Були національні 
танці, в яких також брала 
участь молода. Весілля бу
ло прекрасно організова
ним, гарна поведінка гостей, 
дружня атмосфера, клясич-
ний порядок при столах, що 
надзвичайно захоплювало 
чужинців, які подивляли 
традиційне українське весіл
ля і прекрасну організацію, 
знання двох мов більшістю 
учасників. Американські 
священики, військові та по
літичні діячі великої родини 
молодого були тим всім 
захоплені і висловлювали 
пошану до українських тра
дицій, гарної церкви, залі 
для прийняття, танців та 
мови. 

Подружжя по весіллі виї
хало в пошлюбну подорож 
на острови Тихого океану. 
Після того повернуться до 
своїх фахових зайнять. 

Михайло Бажанськнй 

НЮЙОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

SCHALLER 6 WEBER 
Дім якостей - Різні м'ясні вироби, свіже м'ясиво 

до варення і печення, ковбаски, шинки. 

і з ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ і з 
HFWrORK - 1654 ?noAvenue(85 86St'. 
BI0GEW0O0 - 56 54 Myrtle Avenue 
ASTORIA - 28 28 Slemway Street 
FRANKIIN SQUARE I I - 9 8 ! НетрЯелсІ Tpk 
HUSHING - 4) 06 Main Street 
H O R A I P A R A . I I - 2 5 9 - 1 7 H i ' l s i d e A v e n u e 
U S I NORTHPORT I I - 2 5 0 A t a r i f ield Rd 
WHI!E PLAINS N Y - TheCheesePitt ?OOHarrui!on Ave.iut 
NANUfl N Y - N a " u e t M a l l S h o p p m e C e n t Route59 
OANBURY Conn - D a n b u r y Gourmet 296 Main Street 
NORWOOO Mass - Meat and Wursthaus 101 Centra; Street 
WAYNE Hi - 1 2 3 4 W i l l o w b r o o k M a i l ! 
FARMINGION Conn - Hans and t n t / O e h 2701 jrm.ni.ton Avenue 

TR 9 304? 
VA 1 7068 
AS 4 ЗЛО 

437 767? 
Hi 5 251,? 

3436116 
t516) 757-0801 
(914) 949 0??6 
(914) 623 4265 
(2031 744 68V 
(617! 769 ?89S 
(201) 785 0542 
(7031 677 7000 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

Членам і Відділам 
УНСоюзу 

Повідомляємо Членів і Відділи УНСоюзу. що з уваги 
на закінчення року, Головна Канцелярія УНСоюзу 

мусить замкнути рахунки та здепонувати у банках 
гроші, одержані від Відділів , 

не пізніше, як вполудне 
31-го грудня 1984 року 

Гроші , приспані пізніше вже не зможуть бути 
зачислені на 1984 рік 3 уваги на це. закликаємо всіх 
Членів УНСоюзу заплатити вкладки, платні в цьому 
місяці, якнайскоріше, а всі Відділи УНСоюзу виспати 
розчислення і гроші так скоро, щоб вони наспіли до 
Головної Канцелярії не пізніше як у П О Н Е Д І Л О К . 
31-го Г Р У Д Н Я 1984 року д о полудня 

Звертається увагу на те. що Відділи, які спізнять
ся з присипкою вкладок будуть подані як довжники в 
річному звіті 

Гоповна Камурпярій УНС 

момашнх чинів виголосив 
зразковою українською мо
вою обдарований ораторсь
ким хистом молодий свяще
ник о. Роман Мірчук. 

Не зважаючи на те, що 
доповідь тривала годину, 
прелсґснт оригінальністю 
теми та легкою розповід
ною формою зумів полони
ти слухачів. Він наголосив, 
що монаші чини є найкра
щою запорукою розквіту 
релігійних вірувань, і тому 
Митрополит присвятив їм 
стільки уваги. Він обновив і 
скріпив чин Василіян і Васи-
ліянок; оснував нові чини 
Студитів і Студиток та чоло
вічий чин Редемптористів; 
заініціював кілька жіночих 
згромаджень, зокрема Сес
тер Служебниць. Своїм кош
том придбав для них земель
ні посілост і, будував манас-
тирі, школи, сиротинці, ліч-
ниці тощо. 

Прслегент у загальному 
пояснив устави чинів, їхні 
завдання та осяги. Вказав 
на потребу більшої кількос
ті кандидатів до духовного 
стану, які всеціло посвятили 
б себе на службу Богові та 
народові. Отець Роман Мір^ 
чук ілюстрував доповідь 
уривками зі споминів мате
рі Митрополита та з його 
власних писань і пропові
дей. Ця знаменита розвідка 
прелегента заслуговує, щоб 
її помістити в українській 
пресі для кращої інформа
ції нашого громадянства 
про монаші чини, як важли
вий чинник релігійного від
родження народу. 

Мгр Дарія Кузик у корот
кій доповіді зручно пов'яза
ла основні цілі та діяльність 
Митрополита Шептицько
го й Патріярха Йосифа, які 
повернули до джерел нашо
го обряду і змагали до завер
шення Української Поміс-
ної Церкви Патріярхатом. 

У кінцевому слові голова 
інж. М. Копаниця згадав 
ще про Листопадовий чин у 
Львові та про поляглих за 
волю України. Молитвою 
„Отче наш", що її провів о. 
парох, і релігійним гимном 
„Боже Великий..." закінче
но академію. 

Всі ці Поминальні Бого-
служби й Панахиди прикра
шували своїм гарним спі
вом Іван Головко та інж. 
Макар Копаниця з гуртом 
членів колишнього церков
ного хору. 

О. Т. 
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і РАШінїмгіїтш 
48 East 7th St 

Те) GR 3-3550. New York. 10003 
НА СВЯТА: КУТЯ. МАК. МЕД. 
ГРИБИ - а Арці а Ню Йорку 

(ідод. а)д 10 год. до б аеч.). 
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КАЛЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ 
ДИТИНИ на 1985 S4 50 

БАЙКИ ЕЗОПА 5 00 
КАЗКА ПРО ГРИБКА ... 5 00 
ВЧЕНИЙ ГУСАК 4 00 
МЕЧ І КНИГА 6 00 
І інші книжки для дітей І МОПОДІ. 

Замовляйте 
ГУРТОК ПРИХИЛЬНИКІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ д и т и н и 

91 ARMADALE Ave 
TORONTO. Ont CANADA 

M6S3W9 

Ф НА ПРОДАЖ ф 

"MINERAL ICE" 
Г а р а н т о в а н а н а т у р а л ь н а 
мазь, лагідно і швидко усу
ває болі - ревматичні. опу-
хпень і суглобних запалень 
Чек на 13 95 дол. за 1 фунт, 
висилайте до: 

MINERAL U. 
2 1 0 3 NILES-CORTLAND Road 

WARREN, Ohio 4 4 4 8 4 

BUSINESS 
9 OPPORTUNITIES 0 

Вступайте 
в члени УНС 

в FOR SALE в 

НА ПРОДАЖ 
l-DO/динний дім (mother and 
daughter) у добрій дільниці в 
Мейплвуд. Н. Дж Дім у дуже 
доброму стані, близько церкви, 
школи і склепів. Продає влас
ник. Ціна S124.000. Телефон. 
(201) 686-1931 аід 10-о? ранку до 
7-ої аечора. 

Р І З Н Е 

М О Д Е Р Н А 
У К Р А Ї Н С Ь К А О Р К Е С Т Р А 

„ З В У К И А К О Р Д І В " 
Музика на всякого роду Ім
прези. 

Те!.: (201! 276-6228 
Оркестра ще не зайнята на 
Новий Рік. 

'--- -v. 

Головна Канцелярія 
УНСоюзу 

має на складі 
ще деякий запас 

РІЗДВЯНО-
СВЯТОЧНИХ 

КАРТОК 

артистів Едварда, Яреми І Юрія Козаків. 
З огляду на це. що запас малий, не висипалося їх асім перед
платникам СВОБОДИ, але передплатники можуть замов

ляти картки у Головній Канцелярії УНСоюзу. 
Замовлення просимо робити англійською мовою. 

святочних карток на суму S 

Зіп 

І Прошу прислати 

Ім'я, прізвище ...,\. - . 
Число дому і вулиця 

; Місто Стейт 

Ціна карток 12 за S4.00 
Прихід з продажі призначений на розбудову 

СТИПЕНДІЙНОГО ФОНДУ УНСОЮЗУ. 
Чеки проситься виставляти на: Ukrainian National Association! 

'А 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete tine ol 
зііісе machines K equipment 

JACOB SACHS 
251 W 98lh St 

New York. N Y 10025 
Tel (212) 222 6683 

8 - 1 1 A.M. 7 days and nights. 

„МИ і СВІТ" 
Річник 1984 або попередні 
по 4 допяри. Річна перед-! 

плата - 12 доляріа. 
Адреса: 
KURELEK ART GALLERY 

R.R. 2 Niagara Falls. 
L2E6S5 
CANADA 

ф P I 3 H E Ф 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів ставимо 
нг цвинтарях св Андрія в 
Бапнд Бруку і св Духа -

відома солідна фірма 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

В БІЛЯНСЬКИЙ 
WAITFR eiflANS'KI 

К М К А Р Д О В И М 
CONSIANTINf М KAR00VICH 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn NY 11208 
Tel (212)277-2332 

Відкрито а гожими день в су
боту випючмо від 9 5 по яоп , 

а исд'пю W 4 по погі 

Mram. Fla (305) 653 5861 
На бажання і для іигоаи і.тем
пе радо іаідрмо до Вашого 
дому з проектами і порадами 

^ FUNERAL DIRECTORS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Заимас'ьср похоронами 
в BRONX BROOKLVN 
NEW YORK . OKOHMURX 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

Світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

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

(201)964 4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave Biooklyn 4 Y 
(212)388 4416 or (516) 481 7460 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd , HempstearJ 11 
24 HOURS A OAY 


