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ВЛАДИКА ВАСИЛ1Й ОЧОЛИВ 
ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ В КАНАДІ 

Вінніпег. Май. (Канцеля
рія Консисторії). У днях 
віл 4-го до 7-го липня ц.р. 
Українська Православна 
Церква в Канаді відбула 
свій звичайний ХУІ1 Собор, 
у прані якого брали участь 
понад 320 делегатів свя
щеників і мирян. На соборі 
було понад 200 гостей. 

Собор відбувся тут в при
міщеннях Манії обського 
університету. Він почався 

ІГІттстгужеттям---Ікіжествсн– 
НОЇ Літу рі ії в каплиці Коле^" 
гії Св. Андрея. а заверше
ний Божественною Літургі
єю у талі нарад собору. 
Особливим завданням со
бору було обрання Митро
полита, голови Президії 
Консисторії, членів Кон
систорії в числі восьми свя
щеників' і дев'ятьох мирян 
га інших провідних органів. 
Собор також ухвалив нову 
Хартію Церкви га проголо
сив низку резолюцій. 

Як відомо, митрополи
чий ирестіл УП Церкви в 
Канаді був опорожнений 
від часу упокоення бл. п. 
Митрополита Андрея на 
початку лютого ц.р. Його 
тастуиником був Владика 
Васнлій Фсдак. Архиєнис– 
коп Торонто і Східньоїєпар
хії. ХУІІ Собор, на внесок 
Консисторії, підніс Архиє– 
иископа Василів до сану 
Митрополита if обрав його 
іісрвоі( рархом У П Церкви в 
Канаді і її єпархії Українсь
кої Православно! Церкви 
(Автокефальної) в Австра– 

Владика Василій 
лії. Собор одночасно най
менував Вікарного Єписко
па Середньої єпархії, Івана 
Стінку, Єпископом Едмон
тону і Західньоі єпархії, а 
Схілньою єпархією далі зали 
шив архипастирськіі опіці 
Митрополита Василія. 

Через занедужання опо– 
рожненою була також ад
міністративна позиція го
лови Президії Консисторії, 
яку займав о. д-р Григорій 
Удод. До собору його обо
в'язки виконував заступник 
голови — о. протоієрей Ва
силь Василів. Собор обрав 
нового голову Президії. З 
чотирьох поставлених кан
дидатів: о. Михайло Шкру– 
меда. протоієрей Тимофій 
Міненко, протоієрей Мирос
лав Крищук і протоієрей 

(Закінчений на crop. 4) 

В Оттаві відбудеться симпозіюм 
про сучасну українську поезію 

На Союзівці відбудеться 
вчительський курс 

Ню Йорк. Цього літа, 
від 3-го до 18-го серпня, 
на Союзівпі відбудеться вчи 
тсльський курс для підви
щення педагогічних квалі
фікацій Цей перший дво
тижневий курс відоудсться 
на Союзівпі завдяки Укра
їнському Народному Сою
зові, який зрозумів вагу, 
значення іі потребу українсь 
кого шкільництва в Амери
ці, даючи фінансову допо
могу Шкільній Раді у формі 
сплати повного перебуван
ня вчителям шкіл україно
знавства учасникам кур
су на Союзівці. 

Викладачами на цьому 
курсі будуть: д-р Євген Фе– 
доренко, керівник курсу, д-р 
Едвард Жарський, д-р Та
рас Гунчак. д-р Леонід Руд– 
ницькнй. д-р Богдан Корч– 
марик. проф. Павло Маляр, 
мір Ізабелла Омецінська, 
мгр Люба Волинець. 

На протязі багатьох ро

ків Шкільна Рада влашто
вує весамериканські вчи
тельські конференції для 
підвиШеиня-”– вчительських 
кваліфікацій, ознайомлення 
з навчальними методами 
та обміну вчительським дос 
відом. Починаючи шкіль
ним роком 1983-84, Шкіль
на Рада влаштовує подібні 
конференції в п'ятьох окру
гах з тією метою, щобумож 
лнвити в них чисельнішу 
участь учителів шкіл украї
нознавства. Приділяючи 
особливу увагу підвищен
ню кваліфікацій учителів та 
поповнюванню вчительсь
ких кадрів для шкіл украї
нознавства, Шкільна Рада 
намагається посилати вчи
телів на різні курси, зокре
ма на педагогічні курси Ук
раїнського Вільного Уні
верситету, але всі ці заходи 
вимагають поважних фінан
сових фондів, яких конечно 
потребує Шкільна Рада для 
здійснення своїх плянів. 

Оттава. - Тут в столиці 
Канади запляновано влаш
тувати в днях 4-6-го жовтня 
1985 року симпозіюм під 
назвою „Поза традицією", 
який буде присвячений су
часній українській поезії. 
Господарем симпозіюму є 
слов'янський відділ Депар
таменту модерних мов і 
літератур університету От
тави враз із стипендійним 
фондом Івахнюків. Органі
заторами є Ірина Макарик. 
відома молода українська 
журналістка, тепер профе
сор університету Оттави, і 
професори того ж універси
тету Андрій Донсков і Тео– 
філь Кісь. 

Доповіді в часі триденно
го симпозіюму будуть виго
лошені в трьох мовах -
українській, англійській і 
французькій, як також в тих 
мовах будуть читати поезії 
сучасних українських пое
тів. 

Окремі чотири сесії бу
дуть присвячені українській 
поезії в Україні. Канаді. 
ЗСА, Европі, Південній 
Америці і Австралії. 

Перша сесія матиме па
нель на тему поезії в Україні 
сьогодні, друга буде прис
вячена перекладам і бага
томовності. Черговий па
нель обговорить нові нап
рямні поезії в Канаді, даль
ший, українську поезію в 
світі. В суботу, 5-го жовтня, 
відбудеться мистецьке чи
тання української сучасної 
поезії, а у вечорі того ж дня 
бенкет в приміщеннях ка
надського парляменту. Гос– 

иоларем буде сен. Павло 
Юзик. 

В. неділю,6-І о жовтня, 
після окремої сесії для обго
ворення тем магістерських і 
докторських праць, будуть 
панелі п. н. ..Форми і під
хід" і ,,Синтеза". Перед 
іакриттям триденного сим
позіюму. що його переведе 
ректор університету Мар– 
сел Гемелін і організаторка 
імпрези проф. І. Макарик. 
відбудеться ніс одне читан
ня поезій. 

В снмпозіюмі заповіли 
свою участь такі відомі ук
раїнські поети і професори 
університетів знавці ук
раїнської літератури: Емма 
Андісвська, Ярослав Балан. 
Богдан Бойчук, Марко Ца– 
рннник. Іван Фізер. Юрій 
Грабович, Святослав Кара– 
ванський. Марко Павли– 
шин. Ярослав - Розумний, 
Богдан Рубчак. Віра Вовк. 
Данило Струк, Андрій Сук– 
наськнй. Віктор Свобода, 
Марта Тарнавська. Остап 
Тарнавський, Юрій Гарнав– 
ський. Олег Зусвський. 

В часі симпозіюму буде 
також виставка творів у 
бібліотеці університету,в 
Крайових архівах Канади і 
в бібліотеці. 

Організатори запрошу
ють усіх зацікавлених взя
ти в тому снмпозіюмі 
участь. За інформаціямн 
слід звертатися до проф. І. 
Макарик. Відділ Модерних 
мов і літератур, універси
тет Оттави. University of 
Ottava, 550 Cumberland, Ot-
tava. Ont., Canada, KIN 6N5. 

Помер українець, відзначений 
нагородою Нобеля 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (В. 
Б.). - Журнал „Тайм" з 22-
го липня ц.р. помістив таку 
вістку: „У Кеймбридж. 
Масс, помер Симон Куз– 
нець, 84 роки, українець 
родом . економіст, статис
тик і професор Гарварду, 
який отримав в 1971 р. наго
роду Нобеля за вдоскона

лення в І930-и.\ роках пер
шої витончено - складної 
системи помірів продукції 
цілої країни. Ця система 
показалася тепер необхід
ним засобом для виміру 
порівняльної економічної 
продукції й розподілу при
бутків шляхом підсумуван– 
НЯ сукупної вартості! дібр і 
послуг усіх країн" 

Вийшли пісні з репертуару 
,, Іскри 

Картсрет. Н.Дж. - Но– 
возаснована українська му
зична фірма „Дума" недав
но випустила в світ своє 
перше видання - шість пі
сень Олеся Кузншнна. Ці 
пісні вперше появилися на 
платівках популярного во
кально-інструментального 

к^в т ж fcUBfcC,TA`^ ” їв" л!іеміНк - ґС 1 векдалаял Т - 12? r OUT \F І ,^vto тне ^да^1 -^ 
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УКРА ЇНЦІ ДЕМОНСТРУВАЛИ 
В ОТТАВІ ПРОТИ ОЧОРНЮВАННЯ 

Оттава. З ініпіятиви 
молодечих організацій — 
МУНО, Пласт. ОДУМ. 
СУМ ІСУСК та під пат
ронатом Комітету Україн
ців Канади і Комісії Захисту 
Громадянських Прав в су
боту. 20-го липня ц.р.. тут 
відбулася демонстрація. 
Ціллю демонстрації було 
вшанувати мільйони україн 
ських жертв Другої світової 
війни та запротестувати 
проти совстської пропаган
ди, яка очорнюс українську 
громаду, закидаючи україн
цям воєнні злочини.і проти 
можливого вживання совєт 
ських свідчень Комісією 
Дсшена. 

В демонстрації, згідно з 
обрахунком оттавської по
ліції, взяло участь біля 2.500 
людей, які прибули автобу
сами і автамн з цілого пів
денного Онтаріо з Торон 
то, Лондону, Гамільтону, 
Ошави. Кіченер-Ватерлу, 
Гвелфу. Ст. Катаринс. Брсн 
тфорду. Віндзору і інших 
місцевостей. Також прибу
ли два автобуси з сумівсь– 
кого табору на оселі ..Ве
селка" біля Торонто. 

Демонстрація почалася 
біля парляменту. Відкрила 
її студентка Леся Шнмко, 
яка вела програмою, пояс
нивши цілі демонстрації. 
Іван Новосад, президент 
Комітету Українців Канади 
виголосив коротке слово і 
привітав присутніх від Цент 
ралі КУК. Д-р Петро Глі– 
бович також виголосив ко
ротке слово в українській. 
мові і передав привіт від 

Демонстранти вирушають з-під парляменту до совст
ської амбасади, несучи червоний прапор b свастикою і 
серпом і молотом, символом колишньої нацистсько-

комуністичної співпраці. 
(фото: Я. Кіт) 

Центральної Ради КУК, 
яку він очолює. Студент 
Маркіян Дзерович прочи
тав звернення від Комітету 
Українських Політв'язнів. 
Головну промову виголо
сив Юрій Шимко, посол 
Консервативної партії до 
онтарійського парляменту. 
У своїй промові він говорив 
про величезні втрати укра
їнського народу під час Дру 
гої світової війни, про недо
пустимість совєтських свід
чень, про потребу судити 
всіх воєнних злочинців, 
включно з совєтськими і 
т.д. Опісля були прочитані 
листи від лідера опозиції 
Джана Тирнера (лист про
читав посол Дон Будрія) і 

лідера Нової демократич
ної партії Еда Бродбснта 
(лист прочитав посол Си– 
рил Кіпер). Від себе особис 
то також вітав зібрану гро
маду і виголосив коротке 
слово посол Консерватив
ної партії з Торонто Андрій 
Вітер, а Л. Шимко прочита
ла листа від Патрика Босра, 
посла Консервативної пар
тії з Етобіко в Торонто. 

Після закінчення програ
ми перед парляментом учас 
ники демонстрації пішли 
вулицями столиці до совст
ської амбасади. По дорозі, 
коли колона демонстрантів 
простягнулася на декілька 

(Закінчення на crop. 4) 

ансамблю „Іскра". 
Тепер вони вийшли п 

аранжеровці, яку можна 
примінитн для декількох 
різних інструментів. В но
тах включено мелодію з 
текстом для голосу чи со
льового Інструменту, фор– 
тепіянову партію, для аком– 
паньяменту чи сольової гри, 
як також і акорди вставлені 
понад мелодію, для акор
деоністів, органістів, гіта
ристів і інших. В збірку 
входять пісні: „Ти моя" і 
„Сумерк" з першої платівки 
„Іскри", „Іскра". „Дай мені 
серце" та „Люди" з другої 
платівки ансамблю та 
„Вкраїно моя, чарівна" з 
найновішої платівки „Іск
ри" „Мандрівка по Ук
раїні". 

Цим першим виданням 
пісень з репертуару „Іскри" 
музичне видавництво „Ду
ма" намагається хоч трохи 
доповнити невеликий склад 
друкованої української му
зики поза межами України. 
Це особливо відноситься до 
українських пісень легкого 
жанру, яких дуже бракує в 
друкованій формі. Фірма 
особливо хоче звернути ува 
гу на нові пісні, написані 
композиторами, які прожи
вають в Америці і Канаді. 
Деякі з них пісень час від 
часу появляються на україн 
ських платівках, але майже 
ніколи не друкуються. 

Видавництво „Дума" на
діється, що ..Пісні з репер
туару Іскри" знайдуть собі 
місце в багатьох українсь
ких домах і простелять сте
жку до постійного видаван
ня новнАукраїнських пі
сень. 

Збірник можна набути в 
усіх українських крамни
цях, або замовити безпосе
редньо, висилаючи чек або 
грошовий переказ в сумі 6 
дол. плюс І доМ– за пере
силку на адресу: Duma Mu
sic Inc. 27 Leick Ave., Саг– 
tcret, N. J. 07008; tel.: (201) 
969-3416. 

МОСКВА - „ЗАМКНЕНЕ МІСТО" 

Москва. Пресові агент 
ства і західні кореспонден
ти інформують, шо Москва 
столиця великої комуно– 
московської імперії, вигля
дає тепер, під час тривання 
одиотнжневого міжнарод
ного молодечого фестива
лю як суцільна фортеця. 
Москва замкнена для всіх 

незапрошених чужинців і 
совєтських громадян. Ав
томобілі з нсмосковським 
номером не мають права 
в'їжджати до міста, агенти 
КГБ і скріплені відділи мілі 
ції контролюють кожний 
порух закордонних і совєт
ських громадян, багато за 
підозрілих совєтських гро
мадян, зокрема дисидентів, 
знайшлися під домашнім 
арештом, понад 9,000 совєт 
ської молоді кремлівські 
можновладці наказали ви
вести поза Москву до спе– 
ціяльних молодечих табо
рів на „безплатні вакаціГ, 
щоб тим самим не дати їй 
змоги входити у зв'язки із 
закордонною молоддю, яка 
у числі біля 25,000 тисяч 
прибула до Москви. 
j Фестиваль молоді, на 
який приїхали молоді люди 
із 150 країн світу, у повно
му розгарі. Кореспонденти 
із східнього Берліну інфор
мують, що понад 1,000 мос
ковських родин перейшли 
сиеціяльний „вишкіл" під 
наглядом КГБ, ЯК І коли 
треба приймати закордон
них гостей, що їм показати, 
чим гостити, що говорити, 
а що промовчувати. Багато 
родин отримали з магази
нів нові меблі для прикра
шення своїх квартир тощо. 

Віктор Мішін, керівник 
совстського комсомолу зая 
нив. що організаційний ко
мітет подбав також про 
закордонні харчі для тих 

учасників, які цього бажати 
муть і збільшив дозвіл для 
таких компаній як ,.Мек 
Доналд" та інші на відкрит 
тя тимчасових додаткових 
рестаранів. 

Якщо йдеться про полі
тичний бік справи, то фес
тиваль, у 10-річчя існування 
Гельсінської угоди, які те
пер відмічують міністри 
закордонних справ в Гель– 
сінках. має підкреслити со– 
вєтську „турботу" про мир і 
редукцію иуклеарноїстратс 
гічної зброї, хоч кожному 
відомо, кажуть політичні 
спостерігачі, що у Кремлі 
про все думають тільки не 
про мир. Понад 100.000 со
вєтських вояків якраз під 
теперішню пору розвинули 
шалену офензиву проти ан
тикомуністичних повстан
ців в Афганістані з метою 
знищення не тільки повстан 
ських загонів, але всіх аф
ганців, які ие терплять со
встської окупації. 

Московська пропагандив 
на заява теперішнього ліде
ра Міхаїла Горбачова про 
скорочення нуклеарноїстра 
тегічної зброї була прого
лошена якраз під час триван 
ня молодечого фестивалю. 
Часово заява мас виклика
ти інтузіязм серед переваж
но лівої молоді і тим самим 
послужити совстській про
паганді. Вже сьогодні пре
сове агентство ТАСС опуб
лікувало інтерв'ю із закор
донними „гостями", які внх 
валяють мирну політику 
СССР і М. Горбачова. ,.Спо 
стерігаючи московський 
шов. заявив один із захіл– 
ніх дипломатів в Москві, -
маєте враження, що абсо
лютно нічого не змінилося 
в СССР. від часів Й. Сталі
на. 

ДЖ. ШУЛЦ КРИТИКУЄ СССР 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В СВІТІ 
ЗАХІДНІ КОРЕСПОНДЕНТИ інформують, що антико
муністичні повстанці в Анголі пожвавили свою активність 
і перевели декілька вдалих військових операцій проти 
урядового війська і кубинських наемників, вбиваючи при 
тому 112 ангольських вояків і 10 кубинців. Повстанці 
діють в 17-ох провінціях країни, а їхні дії очолює і 
координує Крайова юнія для незалежності! Анголі. 
Аіентство Ассошієйтед Пресе інформує з Лісбонн, 
Португалія, що число і сила повстанців зростають і 
чимраз більше населення підтримує їхні акції. Кореспон
денти пригадують, шо крім більших військових одиниць 
Куби, в Анголі перебуває біля 5,000 совєтських „дорадни
ків" різної ранги, які є також прицілом повстанців. 

ШЕФ ШТАБУ ВІЙСЬКОВИХ збройних сил Уганди. 71-
річний ген. Тіто Окелльо, був заприсяжений, як тимчасо
вий президент держави після перевороту, шо його 
перевело військо в кінці минулого тижня. Окелльо заявив 
після запрнсяження: „Моя служба буде дуже короткою і ви 
вкоротці оберете собі вільними голосами уряд згідно з 
вашою вподобою". При тому він відмітив, шо армія 
усунула дотеперішнього президента МільтонаОботе. щоб 
навести порядок і розписати вільні вибори в скорому часі. 

МІНІСТЕРСТВО ЗДОРОВ'Я у Пекіні, Китайська Народ
на Республіка, заявило, що смерть аргентинського 
громадянина, який помер в Пекіні на хворобу „АІДС. 
викликала турботу в офіційних китайських колах, бо досі в 
Китаї не було випадку тієї хвороби і здоровельні чинники 
побоюються, щоб вона не поширилася на ширші кола 
населення. Міністерство визнало, що КНР не має жадної 
спроможності! боротися з цією недугою і не мас жадних 
середників щоб її зупинити. Аргентинець. 34-річннй Оскар 
Мессіна. помер від гострого запалення легенів і віддихо– 
вих органів. 

РЕПРЕЗЕНТАНТИ СТУДЕНТСВА з 10-ох польських 
ийверситетів прибули до Варшави, щоб запротестувати в 
парламенті проти прийнятого законопроекту про обмежен 
ня академічної свободи і надання права урядові контролю
вати діяльність студентських товариств і об'єднань та 
накидати свою політику факультетам. У Варшавському ун 
мііверситеті студенти влаштували пресову конференцію з 
\частю польських і закордонних журналістів і прилюдно 
іаявнли. що вони поборюють цей закон, який в багатьох 
випадках є гіршим від законів введених прем'єр-міністром 
Войцєхом Ярузсльским після проголошення воєнного 
стану в Польщі. „Ми свідомі того, що уряд, а зокрема 
іержавна служба безпеки, захочуть притягнути нас до 

нідповідальности за наш протест і влаштування прескон– 
ференшї, але хтось мусить взяти на себе це рнзико, якщо 
хочемо затримати бодай крихітку існуючої академічної 
свободи", — заявили речники' студентства 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ УРЯД В БОННІ. Західня Німеччина 
аказав усунути з країни чотирьох лівійських ,,днплома– 

іів", які були звичайними терористами і илянували 
'ібивства опонентів теперішнього лідера Лівії полковника 
Муаммара Каддафі. Як відомо, в Західній Німеччині і 
Нвропі взагалі живуть лівійські активісти, які не погоджу
ються з терористичною політикою Ка”ддафі і їа ними 
полюють тепер агенти згаданого диктатора. Західньоні– 
іецький журнал „Дер Шпігель" намагався витягнути всю 

справу плянованого вбивства на денне світло, але ані 
німецьке міністерство закордонних справ, ані лівійська 
имбасада не бажали виявити обставин плянованого 
аговору. 

ПАКІСТАН І З'ЄДНАНІ Стейти Америки бажають далі 
її собою співпрацювати на військовому відтинку, а у 
випадку потреби навіть поширити співпрацю. Підписаний 
чоговір між обидвома країнами вигасає в 1987 році, але 
міністер оборони Пакістану і міністер закордонних справ 
апевнили Вашінгтон вже сьогодні про продовження 

реченця договору на чергових п'ять рогів. 

Гсльсінкі. Фінляндія. -
Як уже інформовано, у вів
торок. 30-го липня, тут по
чалася конференція мініст
рів закордонних справ 35 
країн, які десять років тому 
підписали Гельсінкські уго
ди в справах безпеки та 
співробітництва в Европі. 1 
в перший же день конферен
ції ЗСА і Советський Союз 
обвинуватили один одного 
в порушенні прав людини. 

Державний секретар ЗСА 
Джордж Шулц значну час
тину своєї промови присвя
тив критиці політики Со
встського Союзу. „Не зва
жаючи на безумовну цін
ність Заключного акту, на
дії, зв'язані з ним. не здій
снилися за минуле десяти
ліття", - сказав Дж. Шулц. 
Вій перерахував ряд пору
шень Совєтськнм Союзом 
Гельсінських угод. Шулп 
говорив про обмеження емі
грації жидів з СССР. про 
придушення в Совєтському 
Союзі груп нагляду за ви
конанням Гельсінських 
угод, про переслідування, 
ув'язнення я тюрми і заслан 
ня борців за права людини, 
інакодумців, віруючих. 

Шулц поіменно назвав 
людей, ув'язнених в СССР 
та висланих на заслання 
лише за те. що вони намага
лися контролювати за дот
риманням Гельсінкських 
угод або вимагали свободи 
релігійних визнань. Гово
рячи про Нобелівського ака
деміка Андрея Сахарова. 
Шулп сказав: „Ця людина у 

більшій мірі, ніж інші, вті
лює Ідеали, зафіксовані в 
Заключному акті. Але його 
тримають у повній ізоляції 
від усього світу" 

Шулії підкреслив також, 
шо З'єднані Стейти і біль
шість інших країн, які під
писали Гельсінкські угоди, 
дотримують їх. 

Після виступу Шулца на 
трибуну підпийся міністер 
закордонних справ СССР 
Елуарл Шсвардналзс. щоб 
захистити, як він сказав, 
„соціялістичну демокра
тію". „Наша країна. зая– 
виїї він. - не дозволяла і не 
дозволить нікому вмішува
тися в її внутрішні справи". 

Шсвардналзс критикував 
воєнну політику ЗСА і об

винуватив ЗСА в тому, що 
вони всіми силами чинять 
опір будь-якііі СОВІТСЬКІЙ 
спробі покінчити з напру
женням у світі. ..Наша кра
їна. — сказав на закінчення 
совєтський міністер. гото
ва і далі виконувати взяті на 
себе зобов'язання Заключ
ного акту." 

Міністер закордонних 
справ Люксембургу Жак 
Пос сказав, шо „в деяких 
країнах спроби примусити 
відповідний уряд викону
вати Гельсінкські угоди при
вели до ув'язнення людей в 
тюрми, концтабори і исихі– 
ятрнчні лікарні." Ж. Пос не 
назвав ні „деякі країни", але 
назви країн, про які він го
ворив, добре відомі навіть 
Едуарлові Шсвардналзс. 

Газета „Більд" дістала 
фільм про А. Сахарова 

Гамбург, Західня Німеч
чина. — Західньоиімецька 
газета „Більд" повідомила, 
що лавреат премії Нобеля 
академік Андрей Сахаров 
вийшов зі шпиталю в Ґорь– 
кому, де його лікували на 
серцеву хворобу та інші 
недуги. 

„Більд" повідомляє, що 
редакція одержала десяти– 
хвилинний кольоровий 
фільм, на якому академік А.– 
Сахаров. повернувшись 11-
го липня зі шпиталю, обні
має і цілує свою дружину 
Єлсну Боннер перед домом, 
де вони живуть. Такий 
фільм отримала також те
левізійна станція у Франції і 
показала його. 

Місяць тому „Більд" пи
сала, що академік Сахаров 
перебуває в шпиталі з сере
дини квітня, де він лікує 
серцеву недугу і хворобу 
Паркінсона. „Більд" часто 
діставала кіноплівки і відо
мості про стан здоров'я 
Сахарова від совстського 
журналіста Віктора Луїса. 
який є посередником між 
совєтськими керівниками і 
західньою пресою. 

В останньому фільмі ака
демік Сахаров добре вигля
дає, бадьорий. Він показа
ний під час розмови зі своїм 
лікарем Обуховим, який у 

цей час виписує Сахарову 
ліки і просить його прігйти 
за два тижні ьа візиту. По
тім Сахаров просить, щоб 
його відвезли додому ав– 
том швидкої медичної до
помоги, а не таксі. Сахаро
ва супроводжує медична 
сестра. Наступний епізод: 
Сахарова зустрічає перед їх 
домом його жінка і вони 
разом ідуть до склепу, купу
ють квитки до тіна. -

На початку фільму про 
Сахарова показана Є. Бон
нер. коли вона купує в скле
пі, за обідом, на прогульні 
по березі Волги. 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ 
ФЕСТИН 

Ґлсн Спей. Н. Й. - Укра
їнська католицька церква 
сп. Володимира в Глсн 
Спей влаштовує свій річний 
иікнік-фестин, який відбу
деться в неділю. 4-го серпня 
и.р.. по церковних відпра
вах на площі оселі ..Верхо
вина". Приграватиме ор– 
кестра Богдана Гірняка. У 
програмі будуть виграші, 
розваги для дітей і стар
ших та несподіванки, Служ 
би Божі відправлятимуться 
в год. 9-ій ранку (читана) і в 
год. 10:30 (співана). 

В АМЕРИЦІ 
ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕГЕН відмовився підтримати 
два основні елементи, які були найновішою бюджетною 
пропозицією Республіканців в Сенаті. Пропозиції включа
ли: підвищення податків на імпортованну оливу, підви
щення виплат СОЦІАЛЬНОГО забезпчення щодругий рік. 
Рішення Президента розгнівало декількох республіканців. 

`etft 

СТУДЕНТИ І ВЧЕНІ З СССР і його сателітів, які 
перебувають в Америці, не мають доступу до всіх 
компюторів в школах країни. Причиною цього є заборона 
Пентагону дати доступ перебуваючим тимчасово в ЗСА 
студентам і науковцям з СССР, які студіюють в американ
ських університетах в рамках програм наукового обміну. 
Але Іллинойський, Принстонський та Корнелл універси
тети запротестували проти того зарядження, уважаючи 
його „обмеженням академічної свободи". 

ЖІНКУ, ЯКА ПРАЦЮВАЛА в зоологічному городі в 
Бронксі, Н. Й., вбили два сибірські тигри Робин Силвер– 
ман переступила „головне правило щодо піклування 
звірят", коли увійшла у загороджену площу для тигрів. -
заявив управитель городу д-р Вілліям Конвей. Він сказав, 
що Р. Силверман була одною із найкращих працівників, 
але повинна була перевірити де тигри були зави вступила в 
їхню площу. 

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАЦІЇ президента Роналда Регена 
обмежити видатки на опіку над хворими можуть причини
тися до зниження якости цієї опіки 11 "800 опитуваних 
лікарів, 60 відсотків виявили, шо якість опіки і догляд над 
хворими пацієнтами погіршились і мабуть причиною 
цього явища є обмеження фондів з федеральних програм. 

J І і і 
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Потреба гнучкости в політиці 
Треба буці принциповим і невгнутим там, де 

ідеться про життьовий інтерес народу, але й 
треба бути гнучким у політиці, бо без гнучкости і 
без компромісу неможливо осягнути згоду між 
розбіжними становищами і розбіжними інтере
сами. Від 1948 року, відколи Ізраїль проголосив 
свою державну незалежність на території 
колишньої Палестини, що нею володіла Брита
нія, відбулися між цією новопосталою ізраїльсь
кою державою і довкільним арабським світом 
чотири війни. Жиди, над якими колись 
myMHnncbUMOj^i,^flK^Hafl найбільш трусливим 
елементом, виявили вмітсть-вестнаШну^навіть 
хоробрість, сполучену з полководницьким хис
том і завзятістю в обороні своєї молодої 
держави. Вони нав'язали своє право до держави 
аж до біблійних часів, коли-то існувала ізраїль
ська монархія, яку завоювала римська імперія. 

Проголошення в Палестині ізраїльської 
держави спричинило втечу відтіль кругло одно
го мільйона арабів. В міжчасі це число зросло до 
4-5 мільйонів душ. Арабські втікачі створили 
революційний рух з політичною верхівкою 
„Палестинська Визвольна Організація"(ПВО), 
яка повела проти Ізраїлю війну терором, мріючи 
про зіштовхнення Ізраїлю до Середземного 
моря. Ця мрія виявилася цілком нереальною. 
Ізраїль знайшов собі могутнього союзника– 
протектора в Америці, де. жидівська громада 
численніша, як ціле населення Ізраїля, багата і 
впливова. З аворожене коло ізраїльсько-арабсь
ких воєн, арабсько-палестинських актів терору і 
безскрупульних відплатних дій ізраїльських 
збройних сил стало однією з найважливіших і 
найболючіших міжнародних проблем, бо 
створило з Близького Сходу загрозливу для 
світового миру бочку пороху. 

Кругло два роки тому президент Реґен прого
лосив мудру програму замирення на Близькому 
Сході: Ізраїль має звернути арабам окуповані 
ним арабські землі; на правому березі Йордану, 
тепер окупованому Ізраїлем, має постати націо
нальний осідок палестинців у правно-держав– 
ному зв'язку з Йорданією; арабський світ має 
визнати ізраїльську державу. Більшість 
арабських країн. поставились прихильно до 
того пляну. За посередництвом розумного пре
зидента Єгипту Госні Му барака, єдиної 
арабської держави, яка вже за часів президента 
Анвара Ель-Садата підписала з Ізраїлем сепа
ратний мир, - завжди проамериканський 
король Йорданії Гуссейн договорився з лідером 
Палестинської Організації Визволення Яссіром 
Арафатом, що палестинці зрікаються претенсій 
щодо власної держави та погоджуються на 
автономію в межах Йорданії. Король Гуссейн 
проголосив, що він готов переговорювати з Ізра
їлем, при чому в його делегації будуть і пред
ставники ПВО, але не Яссір Арафат, зненави
джений Ізраїлем, як символ протиізраїпьського 
тероризму. У Вашінґтоні прийнято заяву Гуссей– 
на прихипьно, але ізраїльський уряд поставився 
вороже до цієї пропозиції Гуссейна, тримаючись 
принципу, що з Палестинською Визвольною 
Організацією не може бути ніякої розмови, 
ніякого контакту. 

Таке становище Ізраїля іде по лінії екстремі
зму і воно недоцільне. Староримська правда 
стверджує: „Часи міняються і ми зміняємось з 
ними". Вчорашній революціонер може з ходом 
часу і зміною відносин стати поміркованим 
державним мужем, згідним на компроміс, 
дармащо є й історичні приклади, що ви
ховані в атмосфері революційного підпілля 
деякі його члени не всилі позбутися психіки й 
ментальности революційних змовників. За 
твердженням добрих знавців арабських 
відносин - Яссір Арафат став саме лідером 
поміркованого крила колись одностайної, тепер 
розколеної Палестинської Визвольної Організа
ції, і радий піти на замирення з Ізраїлем на базі 
згаданого-мирного пляну Реґена. Неприхильні 
Америці м і ж н а р о д н і кола сприяють 
совєтському плянові скликання для цієї справи 
міжнародної конференції з участю СССР. Реґен 
є проти цього, бо тоді Москва дістала б право і 
реальну змогу втручатися до справ Близького 
Сходу, що перечить забезпеці миру і безпеки в 
тій частині світу і у всьому світі. 

Однаково сам Реґен, як і державний секре
тар Шулц публічно заявляють, що вони не 
будуть ні в якій справі „натискати" на Ізраїль та 
що вони не хочуть брати активної участи у 
переговорах між Ізраїлем і його арабськими 
сусідами, конкретно з Йорданією. Але можна 
логічно здогадуватися, що американська дипло
матія, з допомогою від диппоматів Англії, 
Франції й Італії, таки вплине на Ізраїль, щоб той 
прийняв мировий ллян Регена і здобув собі 
визнання своєї самостійности збоку арабського 
світу, бо це буде його, Ізраїлю, найбільшою 
перемогою. Можна слодіиатсн, щ, .. . . . . . - м„ 
остаточно увінчаються успіхом. 

У темпі індустріального і 
великоміського життяУв яке 
ми попали в ЗСА і Канаді. 
та в іншиХр'аїнах вільного 
світу, в погоні за зрівняння 
з розбагатілим довкіллям, 
ми дуже часто не масмо 
часу для глибшої самозаду– 
ми над самими собою. 

Ми у вільному світі втра
тили всі атрибути держав
ної нації - територію (себ
то рідний край), владу (тоб
то уряд, чи його сурогат) і 
нарід (ми лише частина то
го народу і то розпорошена 
по країнах вільного світу), 
але ми не втратили найваж– 
нішого: нашої духової ос
нови - нашої релігії, куль
тури і національноїсолідар– 
ности, що тримає нашу спі
льноту як окрему суспільну 
групу, як окремий нарід у 
діяспорі. і 

1 на цю тему хочу сказати 
кілька слів під розвагу. 

Всі ми знаємо і практично 
відчуваємо, що в нашому 
сучасному довкіллі для оці
нки вартости людини, гро
мади, а то й цілого народу 
не вистачає тільки її метри
ки, свідоцтва моральности, 
але треба ще мати і показа
ти своєму найближчому 
оточенню свої культурні та 
матеріальні надбання, свою 
релігійну, культурну; полі
тичну тагосподарську силу. 
Ці надбання можуть бути 
виявлені у формі гарних 
церков, народних домів, 
бібліотек, шкіл, наукових 
товариств і інститутів, влас
них музеїв, архівів, добре 
зорганізованих різних то
вариств і організацій та їх 
надбудов, у видаванні своїх 
книжок, журналів, часопи
сів; а також свою господар
ську силу можна показати 

Андрій Качор 

НАЦІОНАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ 
І СУЧАСНА МОРАЛЬ 

організованими великими, 
торговельними і промисло--` 
вими підприємствами та 
великими власними креди
товими кооперативами, з 
великим числом членів і 
значним оборотовим капі
талом. 

Щоб всі ці наші церкви, 
товариства і організації, всі 
наші видавництва, музеї, 
архіви, всі наші школи та 
господарські підприємства 
існували та далі розвивали
ся, ми мусимо, як і дотепер, 
бути дуже жертвениі, націо
нально свідомі, тобто наці
онально солідарні і мораль
но сильні. 

Ми мусимо бути свідомі 
того, що всі культурні наро–' 
ди цілими століттями гілей 
кають свою родову, племін
ну, громадську, релігійну та 
національно-господарську ` 
солідарність, яка віддзерка–; 
лює ступінь патріотизму^ 
даної групи, громади чи 
цілого народу. 

Бо що ж таке солідар
ність? 

Солідарність, як подають 
словники, - це однозгід– 
ність і діяльна співпраця у 
поборюванні спільних пе
решкод і труднощів. Це 
спільна відповідальність за 
родину, за громаду, за цер
кву, за свою організацію і за 
свій нарід. Життя і розви
ток родини, громади, церк
ви, товариства і народу за
лежить від співпраці та спів– 
відповідальности поодино
ких їх членів. Національна, 

релігійна та господарсько-
кооперативна солідарнісіь 
часто послуговується таким 
солідаристичним кличем, 
як „Один за всіх, всі за 
одного". Цс наче доповнен
ня до релігійного: „Люби 
ближнього свого, як себе 
самого!" У господарському 
житті поняття солідарности 
віддзеркалює відомий, але 
часто призабутий клич: 
„Свій до свого по своє?" 

З-поміж різних проявів 
солідарности, найважливі
шою є національна солідар
ність (прикладом нам мо
жуть послужити жиди), яка 
є найміцнішою базою для 
релігійного, культурного, 
політичного і громадського 
життя. 

Національна солідарність 
допомогла нам стати тим, 
чим ми тепер є у вільному 
світі, - вільним окремим 
народом у державах нашо
го поселення, будучи рівно
часно добрими громадяна
ми тих держав. 

На жаль, не всі українці у 
вільному світі це розуміють 
і не всі хочуть бути націона
льно солідарні. Навіть деякі 
з наших провідних діячів і 
установ у свому приватно
му житті не визнають ідеї 
національної солідарности і 
тому... їх родини поволі 
асимілюються. Вони теж не 
визнають і нашої господар
ської солідарности і тому 
часто забезпечують себе в 
чужих асекураційних това
риствах, а свої гроші скла

дають до чужих банків, хоч 
під боком є свої асекурацій– 
ні товариства і свої креди
тові кооперативи. 

І тут приходимо до висно
вку, що національна соліда
рність мусить бути побудо
вана на суспільно-громад
ській моралі. 

У кожному народі існува
ли і існують певні моральні 
норми, які формували і фор
мують цей нарід у більшу 
або меншу культурну і циві
лізовану людську спільно
ту. Як знаємо, саме людс
тво не творить ще однієї 
загальної спільноти, однієї 
громади, одного суспільст
ва, але воно є поділене на 
різні національні і СОЦІАЛЬНІ 
групи, на окремі народи, 
держави, які мають кожна 
для себе свої моральні, 
писані або неписані закони. 

Існують, одначе, в цілому 
світі певні принципи, що їх 
всі респектують, це засади 
християнської моралі, які 
дехто називає загально
людською мораллю, а са
ме: коли хтось витягне бли
жньому годинника з кишені 
— то він злодій; коли хтось 
цього годинника візьме від 
нас силоміць - він грабіж
ник; коли нас хтось обду
рить - він шахрай; коли 
хтось не дотримує вам обі
цянки - він нечесна люди
на; коли хтось нехтує своєю 
мовою, релігією і добром 
свого народу - він відсту
пник або,кажемо, - люди
на без власного обличчя. 

Сьогодні кожне суспільс
тво так зорганізоване, що 
від злодіїв, грабіжників і 
шахраїв вас боронить полі
ція і суд. Зате проти нечес– 

(Закінчвння на crop. 4) 

На мою думку, сьогодні
шній вечір, присвячений 40-
літтю смерти д-ра Юрія 
Липи, має велике націона
льно-історичне значення. 
Це вже вдруге українські 
лікарі згадують свого виз
начного колегу: сьогодні — 
Українське Лікарське Това
риство Північної Америки, 
Відділ Метрополії Ню Нор
ку, разом з НТШ і Українсь
ким Інститутом Америки, у 
формі товариської зустрічі; 
у 1967 році - Відділ УЛТ 
ПА в Торонто у формі 300-
сторіцк,рвої книжки його 
поезій, прози і споминів про 
нього. 

Після вичерпних статтей 
д-ра Юлія на Мовчана у 
„Свободі" в листопаді ми
нулого року й посмертної 
згадки д-ра Петра Демуса у 
останньому числі „Лікарсь
кого Вісника", не згадуючи 
вже про доповідь д-ра Оста
па Тарнавського, голови 
Об'єднання Українських 
Письменників „Слово", яку 
ми оце з цікавістю вислуха
ли, — мені не багато лиша
ється сказати нового про 
цю незвичайну людину, яку 
я шанував, з якою прияте
лював і ще досі вважаю п 
інспіратором багатьох моїх 
кроків і вчинків. 

Мабуть у декого із шано
вних слухачів появиться на 
обличчі усмішка недовір'я, 
коли я скажу, що зустрів я 
Юрія Липу як молодого 19-
літнього юнака ще в 1919 
році в Кам'янці Подільсь
кім. Мені тоді було заледве 
три роки... Цієї зустрічі я не 
пам'ятаю. Про неї оповідав 
мені мій батько Василь Со– 

Д-р Ростислав Сочинський 

СПОМИН ПРО ЮРІЯ ЛИПУ 
(Слово виголошене на вечорі в Ню Йорку 18-го травня 

1985 року). 

чинський, який був тоді чле
ном місцевої Ради і голо
вою „Просвіти". 

У тому році Уряд УНР 
перебував у Кам'янці Поді
льському. Батько Юрія д-р 
Іван Лила, лікар, письмен
ник і громадсько-політич
ний діяч, був тоді міністром 
віроісповідань при Уряді. 
Познайомившись з моїм 
батьком, вони обидва про
водили довгі розмови на 
тему тодішньої політичної 
ситуації, також про різні 
літературні та видавничі 
справи. 

Відомий літературозна
вець Михайло Мухин зга
дує, що в половині літа 1919 
року в Кам'янці Подільсь
кому він кілька разів бачив 
Юрія Липу з його батьком. 
Юрій був одягнений у ясно-
сіру курточку, що так пасу
вала до його блакитно-си
вих очей, ясно блідого об
личчя і сріблистої чуприни. 
Юрій вже тоді почав писати 
і його твори друкувались 
пізніше у календарі-альма– 
нахові „Дніпро" у Львові, 
яке видавалоТ-воДопомоги 
Емігрантам з України і з 
яким співпрацював мій ба
тько. 

Доля судила зустрінути 
Юрія Липу особисто на по
чатку 30-их років, коли я ще 
був учнем Української гім

назії в Луцьку на Волині. 
Одного літа з кількома 

товаришами відвідали ми 
гостинну літню оселю п-ва 
Підгірських. Самійло Під
гірський був відомим гро
мадським діячем на Волині. 
Він працював як адвокат у 
Ковлі. В 1945 році больше– 
вики його розстріляли. У 
цій оселі під час літніх вака
цій збиралось багато укра
їнської молоді: учнів серед
ніх шкіл і студентів високих 
шкіл. Так склалось, що як
раз тоді відвідував Підгір
ських лікар Юрій Липа. 
Довідавшись, хто я є, він 
пригадав собі зустріч з пе
ред кільканадцяти років в 
Кам'янці Подільському з 
малим хлопчиком. 

Юрій Липа, високий си
ньоокий пристійний мужчи
на з усміхненим лицем і 
спокійною переконливою 
мовою, викликав симпатію 
до себе вже при першій 
зустрічі. Він запитував мене 
про мої пляни після того, як 
я здам матуру. Я сказав, що 
моєю мрією є стати ліка
рем. Він радив мені пробу
вати дістатись до військової 
медичної школи у Варшаві, 
відомої Школи Підхорун
жих Санітарних, де він та
кож брав дворічні курси. 
Мовляв. Україна потребу
ватиме колись військових 

лікарів. Ми також мали 
розмови на літературні те
ми, бо зацікавлення літера
турою викликав у мене вже 
давніше професор українсь
кої мови в Луцькій гімназії 
Модест Левицький, який 
був лікарем і відомим пись
менником. 

До військової медичної 
школи я не дістався і стра
тив час, щоб податись на 
якийсь медичний факуль
тет. За порадою, а може й 
на приказ моїх зверхників, 
бо був я тоді членом під
пільної ОУН, подався я як 
доброволець до підхорун– 
жівки, куди я був прийнятий 
мабуть з допомогою коли
шнього старшини армії 
УНР, який був викладачем 
у тій підстаршинській шко
лі. 

На другий рік мені вда
лось дістатись, як одному з 
двох українців, до медично
го факультету Варшавсько
го університету. Юрія Липи 
я не бачив кілька років, хоч 
пильно збирав його публі
ковані твори, які, на жаль, 
згинули під час воєнної заві
рюхи. Щойно у 1938 році, 
коли мене вибрано головою 
Медичної ланки при Укра
їнській Студентській Гро
маді у Варшаві, я запросив 
д-ра Липу прочитати кілька 
лекцій на медичні теми. Ці 
лекції розбудили не тільки 
наших медиків, але також 
інших студентів. Липа бо 
стимулював до творчої пра
ці кожного, в якому знахо
див іскру таланту. Він був 
ласкавий і прихильний до 

(Закінчення на стор. 4) 

ЖИТТЯ 1 ЗНАННЯ 

Редагує Лев Яцкевич 

Життя в XXI сторіччі 
Айзик Азімов, колишній 

професор біології в Бостон– 
ському університеті, вважа
ється одним з найбільш 
плодовитих та почитних 
американських письменни
ків. З-під його пера вийшло 
досі 285 книжок, здебільша 
присвячених ділянці науко
вої фантастики. Але вахляр 
його творчости включає 
також стисле знання, релі
гію, історію, літературу, 
географію, а навіть гумор. 
Азімов народився в січні 
1919 року в селі Петровичі, 
на пограничі Росії та Біло
русі. В 1923 році він пересе
лився 4-річннм хлопцем з 
батьками до Ню Йорку, в 
якому живе досі зі своєю 
родиною.' 
; В одній із його статтей. 

поміщеній в журналі „Ма
дери МачурітГ, що його 
видає Об'єднання амери
канських громадян-сеньио– 
рів, він описує, як буде виг
лядати життя людей у нас
тупному сторіччі. На його 
думку, вирішними фактора
ми цього майбутнього жит
тя будуть дві речі: компю– 
торизація та експансія лю– 
ни в надземні простори. 

З розвитком і мініятюри– 
заціею компюторів, вони 
стануть предметом щоден
ного вжитку в кожному до
мі, подібно як сьогодні 
радіо, стерео, телевізія чи 
магнетофон. Поряд з ком– 
пютором, кожна родина 
матиме змогу користувати
ся також компюторизова– 
ними роботами, що будуть 
виконувати велику частину 
хатніх робіт та стануть у 
великій пригоді головно 
хворим та тим старшим 
людям, які не будуть в силі 
самі себе обслуговувати. 

Компютори будуть дво– 
напрямні, тобто компютор, 
відповідно сполучений з 
джерелом інформації, буде 
подавати нам щоденні вісті, 
звіти з біржі, стан погоди, 
ціни товарів у крамницях та 
стан нашого банкового кон– 
та. З допомогою компюто– 
ра ми зможемо також пере
водити торговельні та бан
кові трансакції з біржею, 
агентом подорожі, банком 
чи департаментовою крам
ницею закупів. Наші діти 
будуть користуватися ком– 
пютором при готуванні сво
їх домашніх шкільних за
дач, есеїв та вивчанні шкіль
них лекцій. 

Емерити зможуть при до
помозі компютора поглиб
лювати також своє знання 
та одержувати будь-які ін
формації з бібліотек, якщо 
вони, наприклад, схочуть 
писати свої спогади, або 
пробувати своїх сил в літе
ратурі. Звичайно, заки лю
ди почнуть користуватися 
тими усіми чудесами техно
логії, вони мусітимуть пе
рейти крізь болісний період 
пристосування, бо з поши
ренням користування ком– 
пюторами багато людей 
втратить свої доцьогочасні 
праці, які в нових обстави
нах будуть вже непотрібні. 
Почнеться масовий переви– 
шкіл безробітних, на чому, 
до речі, багато людей ско– 
ристає, бо матимуть мож

ливість придбати собі нове 
звання, цікавіше та ближче 
до їх духової настанови. 
Універсальний вжиток ком
пюторів в щоденному житті 
зумовить децентралізацію 
суспільства та відчуження 
близьких друзів і знайомих. 
В першій мірі, ані працівник 
ані його бос не будуть зобо
в'язані працювати постійно 
в тому самому приміщенні, 
з уваги на часті поїздки та 
службові подорожі. Біль
шість конференцій і мітин
гів буде відбуватися телеві
зійним шляхом чи новими 
засобами мунікації, в 
яких металевий провідник 
та електричний струм бу
дуть заступлені оптичними 
волокнами та пучками лей– 
зерних променів. 

Найближче 25-річчя ста
новитиме період великої 
експансії людини в міжпля– 
нетний простір. Мабуть у 
тому часі буде вже збудова
на велика космічна станція, 
в якій монтуватимуться ве
ликі споруди, частини для 
яких постачатимуть раке– 
толітаки. космічні кораблі. 
Однією з перших космічних 
споруд, змонтованих у цей 
спосіб, буде солярна косміч
на електростанція, в якій 
десятки тисяч фотоелектри
чних ланок (що займати
муть простір величиною 
кількох квадратових миль) 
перетворюватимуть соняш– 
не світло на електричний 
струм у вигляді мікро
хвиль. Ці мікрохвилі скеро
вуватимуться на землю, де 
перетворюватимуться зно
ву в електричний струм для 
вжитку мешканців нашої 
плянети. Ця солярна космі
чна електрівня, або ціла 
низка електрівень, буде за
пущена в орбіту над еквато
ром на висоті 22.000 миль, 
щоб забезпечити її,чи їх. 
постійним допливом соня– 
шного світла. 

Перевага такої космічної 
солярної електрівні над по
дібною земною електрів– 
нею полягає в неперебійно– 
му допливі соняшного світ
ла (вдень і вночі) та на 60-
кратно більшій видайності 
використання соняшного 
світла у вакуумному сере
довищі. 

Нема що й говорити про 
те, що витворена в прос
торі електрична енергія бу
де не тільки дешева, але й 
чиста. Отже вона не забруд
нюватиме нашого довкілля. 
Автор Азімов передбачає, 
що тією електричною енер
гією будуть начебто корис
туватися всі мешканці на
шої плянети, а це на його 
думку причиниться до біль
шої спаяности розсварених 
досі народів, і унезалеж– 
нить їхні економіки від наф
тового пального. Черговим 
проектом буде індустріялі– 
зація та експлуатація міне
ральних ресурсів Місяця та 

.великих астероїдів. 
При децентралізації та 

деіндустріялізації Землі, 
мешкальні доми будуть по
будовані під землею; не 
виключене, що й цілі міста 
підуть тим самим слідом. 

(Закінчення на стор. 4) 

Оксана Сосновська 

НА ПРОЩІ ДО КРАЇНИ 
СЕМИ ЦЕРКОВ 

ні 

В Стамбулі находиться безліч мохаммеданських 
святинь, а дві з них, а саме мошея Сулеймана Величного 
і мошея Ахмета, звана теж Блакитною, відомі задля 
непересічної краси і величі на ввесь іслямський світ. Хоч 
будували їх турецькі архітекти 1000 років тому, проте у їх 
зовнішній архітектурі помітний великий вплив Софійсько
го храму, особливо здальша, коли невправне око не 
запримічує різниць, обидві вони на перший погляд дуже 
нагадують Софію. На обкладинці одного журналу було 
навіть помилково подане фото Блакитної мошеї замість 
Софійського храму. Не зважаючи на подібні розміри, 
обидві ці мошеї, одначе, не сягають його висоти (56 ми), ̂  
передусім ніяк не дорівнюють йому шириною центральної 
копули. \ 

Блакитна мошея недалечко Софії; з-поза дерев 
струнчать у небо шість її високих мінаретів. Всередині 
вона дійсно прекрасна, стіни розмальовані фресками і 
викладені ручно декорованими кахлями, на вікнах вітражі 
Долівка, як і в усіх інших мошеях. які ми досі бачили, 
встелена товстими килимами, і входити сюди треба. 
залишивши обуву біля дверей. 

Пополуднє присвячуємо багатим музеям колишнього 
султанського палацу Топкапі. шо лежить ніби на півостро
ві, облитому з одного боку водами Босфору, а з другого 
Золотого Рогу, що в тому місці лучаться разом. Цс радше 
комплекс будівель, що постав на звалищах колишнього 
палацу Константина, включивши також найстаршу в міст? 
лристиянську церкву Св. Ірини, де в 38J році відбувся 
другий Вселенський Собор. Будову розпочав султан 

Мохаммед II в 1462 році і там проживали всі султани аж до 
XIX століття, час від часу добавляючи нові будинки, що 
разом творять цілість. Вони розташовані довкола трьох 
великих майданів. Тут, крім приватних хоромів султана і 
його родини у крилі гарему, були теж залі, де відбувались 
наради міністрів, авдієнції, де зберігався державний скарб, 
архіви тощо. Оглядаємо відомий музей коштовностей, 
якому рівного хіба немає на світі: такого великого 
нагромадження золота, діямантів і дорогих каменів ми ще 
досі не бачили ні в яких музеях. Вони мають теж історичну 
і мистецьку вартість. До предметів непересічної маистер– 
ностн належить топкапський золотий кинджал4 з ХУШ 
століття, інкрустований діамантами і прикрашений величез 
ними ізмарагдами, що став символом скарбниці. Око 
глядача полонять теж величезні свічники вагою 49 
кілограмів, теж викладені діямантами. З великим захоплен– 
ням і цікавістю оглядаємо ще музей китайської порцеляни 
з часів різних династій, а також японські, європейські і 
турецькі колекції посуду і скла. 

День добігав до кінця. Хотілось би ще піти на славний, 
прадавній базар у середині старого міста, особливо 
побачити там великий вибір прекрасних турецьких 
килимів, та,на жаль, на те вже не стало часу ні сили. Після 
доброї вечері в ресторані ідемо на спочинок до нашого 
готелю, що по тому боці Золотого Рогу. 

Сьогодні неділя. Після ранньої Св. Літургії і сніданку в 
готелі поспішаємо до грецького Патріярхату на авдієн– 
цію із Вселенським Патріярхом Днмитрієм, а при цій 
нагоді хочемо вислухати Богослужбу у їхній катедрі Св. 
Юрія - одної з небагатьох чинних християнських церков 
Стамбулу. Стоїть вона у бідній дільниці старого міста зі 
старими неохайними будинками, куди ведуть такі ж 
неохайні вузькі вулички. Проте сам храм захований за 
домами трохи вгорі і разом з церковним двором обведе
ний частинно муром зі залізною брамою. Тут багато 
зелені; з-поза кущів і квітів видно направо старий будинок 
- резиденцію Патріярха. а наліво невеликих розмірів 
церкву, приблизно з ХУП століття. Служба Божа вже 
вілправлялась, коли ми ввійшли в храм. Та вона видалась 
нам трохи відмінною від нашоїг інша мова, інші напівн, 
інший порядок, навіть важко розібрати, яка саме частина 

Св. Літургії тут відбувається. І мимохіть думаєш про 
красу нашого рідного українського обряду, що у розвитку 
пішов своїм власним шляхом, набрав власних специфічнос
тей і питоменностей, пов'язаних з нашою духовістю, 
створив свою прекрасну церковну музику і спів. 

Наша зустріч з Патріярхом Димитрієм у почеті 
священиків відбулась після Служби Божої у відкритому 
притворі церкви. Привітав його від нас о. Євтимій та 
пояснив, що ми на порозі 1000-ліття хрещення Руси– 
У країни в цій прощі бажаємо звернутись до коренів нашої 
віри, відвідуючи православні манастирі у Святій Землі і 
чернечу гору Афон. Він висловив надію, що й далі будуть 
продовжуватись, започатковані попереднім Патріярхом 
Атанагором, заходи у напрямі церковної єдности. 
Патріярх Димитрій у свою чергу дякував нам за привіт, 
звертаючись до нас як православних з України, та обіцяв 
молитись за визволення нашої поневоленої батьківщини. 

Було вже недалеко полудня. Докучала спека ми раділи, 
що якраз насьогодні заплянована прогулянка кораблем по 
Босфорі. Та все ще залишилось досить часу, щоб по дорозі 
до пристані оглянути бодай нашвидку згадану вже 
найдавнішу мошею Сулеймана Величного, відому через 

свою архітектуру і високомистецькі вітражі. Будував її 
найвидатніший турецький архітект Сінан у 1550-57 роках, 
задушевним бажанням якого булуо перевершити Св. 
Софію. Та,правду сказати, притягала нас сюди не так сама 
мошея, а радше прадавнє цвинтарище побіч неї, де 
Сулейман велів теж поставити мавзолей своїй дружині 
Роксоляні - султані Гуррем (1502-58). Справжнє її 
прізвище було Настя Лісовська, вона донька священика з 
Рогатинщини, яка попала в ясир під час татарського 
нападу; згодом вона припала в подарунку султанові 
Сулейманові. Врода, розум і спритність допомогли їй 
стати його дружиною і понад 40 років мати впливи у 
володінні Туреччиною, що якраз за Сулеймана Велично
го була на шпилі своєї могутности. На жаль, мавзолей був 
закритий, але через вікна можна було докладно бачити 
саркофаг султани. 
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УКРАЇНЦІ! НАШОЮ МЕТОЮ Є ЗАБЕЗПЕЧИТИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СОЮЗІ КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ І 
УКРАЇНКУ, ЯКІ ЖИВУТЬ В АМЕРИЦІЙ КАНАДІ! ЧИ ВИ ВЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛИСЬ? 

Бувас. що переживати час 
очікування чогось небуден
ного справляє людині біль
ше хвилювання ніж сама 
зустріч з дісю. Бувають 
очікування зустрічі з наре
ченими, бувають очікуван
ня чоловіка на обід, надію
чись на надівану качку з під– 
пливою. а тут дружина із 
поспіху на „важні" жіночі 
сходини подасть картопля
ну зупу. Але міркування на 
тему передсмаку, чи сказав
ши крилато -– передчуття 
провесни під кожним аспек– 
ю м нашого бажання, про
пускаю і приходжу до теми. 

Зі З'їздом регенсбуржців 
вийшло навпаки. Чимшвид 
шс відлітали календарні 
картки з місяцями і набли
жався довго очікуваний тра– 
вень - час нашої зустрічі, 
тим міцнішала наша на
пруга очікування незнаних 
у нашому віці висот. Стріл
ка напруги прямо доходи
ла до висот Гімалаїв. 

Поминаючи всякі блага 
доїзду з Дітройту на Со– 
юзівку (про це може ін
шим разом), ми знайшлися 
у вигідній кімнаті „Черні– 
вець". Чудова панорама 

Союзівки , - видно до 
головного будинку — Гос
тинніші. Настрій заспоко
юючий. Сьогодні п'ятниця. 

ПОДЯКА 
Що Високоповажаного 
\і Вепьмишанованого Пана Доктора 

Юрія Трухлого 
Почуваюся до мипого обов'язку, подякува– 

і ти Вамг Пане Докторе, за таку успішну, з незви
чайним лікарським досвідом переведену мені\ 
і тяжку операцію. Дальша моя щира подяка за\ 
\сердешну поопераційну опіку. 

Хай Господь дарить Вам багато кріпкого\ 
здоров'я і на дальшу Вашу талановиту працю\ 
\дпя хворих. 

З великою пошаною і сердешністю 
недавня пацієнтка 

ОЛЯ ЦЕЛЕВИЧЕВА\ 

24-го травня. З'їзд офіцій
но починається завтра, а зус
трічі, іноді зворушуючі, по
чалися вже сьогодні. Знадво
ру долітали радісні оклики 
привітань знайомих, дру
зів, а то й рідних, які не 
бачилися довгі роки. Жіно
чі голови в більшості ясні
ли кольором молодости. 
Бльондинки з різним ВІД– 
тінням, починаючи від рудо
го, а на двокольоровому кін
чаючи, тобто наймоднішо– 
му. Панове світили ліхтар
ними лисин , а були й такі, 
справді небагато, навіть із 
старшої генерації, які нага
дували молодих голівудсь– 
ких акторів. 

Щоб стати обличчям до 
реального, виходимо на 
дорогу. - О! як гарно ви
глядаєш, ти зовсім не змі
нилася, — бачимо зустріч 
кількох подруг. 

- Зніми окуляри, чому в 
тебе волосся темне? Чи на– 
правду ти така струнка, чи 
ти тільки так виглядаєш у 
цій суконці? - чуємо ін
ший комплімент. 

- Чи твої діти? Вони 
цілком схожі на твого чо
ловіка, — бачимо й чуємо в 
іншому гурті. — А скільки в 
тебе є, тобто дітей? 

Тут і там творилися гру
пи, гуртки. Ух руки спліта– 

Регенсбурзька весна на Союзівці 
' 

тьщл^псгяа u/n'kaw( crf+"caoi МЛІвЛІ 

щ. П. Ппнощськ,по 
І 

С-Ї. /К-А укРАІискої долС^і АИСрмки, 
осемдеи. Дгптроопт 

CYTA 

МТнии ілеолог/чниіГ'-Полгиінии 
- тлб/Р– 

/Z М.-/7Ш СІЇ/ГИ? , Htf/i аги осел ЛИ-е ,КМІб' 
млняемке; Mtotwtf 

в ntotHtn : 
' JCMTZSA tens/p Амлмл ьтжбччл 
- іхглїнсли і(й^чл 9 (Tt^mjJH) 
- tcrorif vtM - 4mgYCts 
' /tJJUUIt S 014 - фмьнн 
' /uetUttrjt WfrU - -МГ t 34ЄЛФІ 

I. 

Jd lAJtumnn Нів^Лфіят Г KChtT '/2Sm 

- `UV/Л Ц0ШЛ fi'H ТРГ-49ЛЛ 
' ajesnu слищі сг-н rrt-sats 
. ГЛ ZKi09A OCCffiK? AiWKTH У ftf"? `ftCTT 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5j 
Комітет Оборони Української Спадщини | та І 

Головний Екзекутивний Комітет І 
Українського Народного Союзу | 

закликає Вас Ж 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю

вання українців 
3. Оборони громадських прав українців 

Пожертви просимо пересипати чеками, або пош
товими переказами на: 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c/o Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey City, N.J. 07302 
враз із виповненим.вирізком цього заклику. 

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я, пріз
вище та адресу. 

Сума пожертви S 

ім'я та прізвище 

число дому, вулиця 

стейт поштовий код місцевість 

Учасники З'їзду колишніх жителів табору в Регенсбурзі на Союзівці. 

лися кленовим листям ра– 
дости, щирої, непідробле– 
ної, а в їх очах видніла 
ласкава дружба з давноми
нулих літ. 

Значить, наші мрії в часі 
очікування на дійсніть здій
снилися. Зустрічі належа
ли до найкращих моментів 
з'їзду. Скільки приємного 
пережили до початку офі
ційного відкриття з'їзду. 

Субота, 25-го травня. 
Вчасного пополудня входи
мо до привітної залі „Ве
селки". Зараз таки при две
рях бачимо завжди успіхне– 
ного інж. Приймака. В роз
мові з ним відчуваємо, наче 
ми є в його гостинній хаті 
в Регенсбурзі. За реєстра
ційним столом працює нез
мінна, з чаром еспанської 
аристократки, пані Володи
мира Кавка і В. Любка. 
Вони обидві зі швидкістю 
компютора реєструють і 
прикріпляють кожному до 
одягу його реєстраційну 
карточку з іменем і пріз
вищем. Багатьом цс най
більше допомагало пізна
вати давніх друзів і ска
зати чи почути відповідний 
комплімент. Ті, що не велі
ли зустрітися досі, зустріча
ються тут. Настає роздвоє
ння. Не знати що робити? 
Чи з гуртом знайомих огля
дати цікаві експонати та 
світлини, зібрані невтом
ними Іриною і Мироном 
Руснаками та Оксаною (Те– 
одорович), чи зустрічати
ся із щораз то новими при
ятелями? 

Нараз все затихло. По
важним тоном, як велить 
господареві, Я. Сербин, ко
лишній посадник табору, а 
тепер голова комітету, від
криває ділові наради з'їзду. 
Нарадами проводить пре
зидія: мгр. Іван Базарко -
предсідник, Стефанія На
гірна - заступник і Люд
мила Почтар - секретар. 

Слухаючи звідомлень 
членів комітету, приходимо 
до висновку, що реген– 
сбуржці є щасливою кас
етою. Мали щастя мати в 
таборі доброго посадника, 
так тут, тисячі миль від 
нього та за чотири десят
ки років крутої історії, ма
ють взірцевого голову ко
мітету. Він все знає. Знає 
все, що діється в комітеті. А 
це нелегка штука! Міністер 
фінансів Микола Кавка ви
явився не тільки добрим 
актором, а ще ліпшим скар
бником. Комітетові не гро
зить ні інфляція, ні модне 
тепер збалянсування бюд
жету. Значить, стоїмо міц
но. Секретар Михайло Бой
ко розіслав і так само одер
жав тисячі листів. Списав 
стоси паперу. Мабуть писав 
би більше, коли б був пев
ний, що на пошті не забрак
не значків. Найбільш види
мою була праця Ірини і Ми– 
рона Руснаків. Такою кіль
кістю світлин, до того пре
цікавих, не може похвали
тися пересічний архів. А 
якою цінністю вони стали б, 
коли б були підписані! 

Для тих, що вже хотіли б 
мати Регенсбурзький збір
ник, звіт головного редак
тора проф. Омеляна Кушні
ра був найбільш цікавим. А 
хто не хотів би вже читати 
збірник, коли багатьом те
пер вже окуляри не багато 
помагають? Ось цей редак

тор, а насправді герой-му– 
ченик, багато цікавого роз
казав про свою роботу. Зо
крема про цікаві матерія– 
лн та їх авторів, від яких все 
починалося, без них нічого 
не діялося і їх матеріялів не 
можна ні скорочувати, ні. 
Боже борони, поправляти; 
вийде збірник - головний 
редактор — герой! Але за 
це він до смерти мученик, 
бо, сказавши по-підгаєцьки, 
„ще ся той не вродив, щоби 
всім догодив". Такими му
чениками є майже всі редак
тори регіональних збірни
ків. Звітування Людмили 
Почтар було коротке, але 
наскрізь ділове. Щоб стіль
ки зробити, треба бути 
справді відданою справі. 

Шкода, що треба вже 
опустити залю для підгото– 
ви бенкету, не зважаючи 
навіть на те, шо звітування 
були цікаві, ну й без полі
тики. 

Не дуже швидко можна 
було видістатися зі залі, бо 
нові знайомі зупинялися, 
заглядаючи собі в очі, з 
вишуканим компліментом 
на устах. 

Вчасного вечора заля за
повнювалася наче відмолоди 
женими панями та з джен– 
тменською поведінкою му
жчинами. Наглядно бачи
лося, що учасники солідно 
приготовилися до сьогод– 
нішного свята. 

Знову коротке вступне 
слово голови комітету Я. 
Сербина. Вітає черговий 
раз, бо на залі тричі більше 
учасників, ніж на нарадах. 
Отець д-р Б. Волошин, па– 
рох Кергонксону, побла
гословив „яствіс і питіє". а 
зараз по обильній вечері 
вокально-мистецька прог
рама. Мгр. М. Руснак від
читує привіти, а після нього 
дотепний Богдан Малаияк 
перейняв дальший провід 
програми. 

Монтажем ,,Сон" Ліза 
Шашаровська-Чепіль увела 
учасників у відповідний нас
трій вечора. Ще живіше за
ля сприймала скеч з таборо
вих буднів пера Мамая, у 
виконанні Ярослава Кли– 
мовського і Миколи Кавки 
(автора). На мистецькому 
рівні були виконані ком
позиції — „Українська рап
содія" Олександра Жука і 
„Фантазія" Ф. Шопена. ши
роковідомою піяністкою 
Ларисою Крупою. Вміло 
вплетене в програму сольо 
баритона Мирона Касіяна 
— „Казав мені батько". „Ти 
казала:прийди, прийди',' та 
„Ой, співаночки моГ при 
фортепіяновому супроводі 
Дарії Новаківськоі-Лисої 
викликали бурхливі оплес
ки слухачів. 

Спомин-новелю Дарії 
Мельникович-Рнхтицькоі 
„Регенсбург на 'Верхови
ні' 1982 року" поверх 250 
учасників прийняли з особ
ливими емоціями. Талано
вита Дарія зуміла в мис
тецькій формі з дозою гу
мору короткими силюста– 
ми насвітлити цілу низку 
постетей, з якими було по
в'язане колишнє таборове 
життя в Регенсбурзі, а та
кож тих, що сьогодні з не
малим зусиллям зорганізу
вали комітет та завершу
ють видання збірника про 
життя і дії колишніх скита– 

У К Р А І Н С Ь К А С В І Т Л И Ч К А Д О П О М А Г А Є Б А Т Ь К А М \ 
В И Х О В У В А Т И Д И Т И Н У . 

льців у Західній Европі, зба
гачуючи тим українську 
культурну скарбницю. Ав
торка майстерно пов'язала 
давноминулі таборові часи 
із першим загальним з'їз
дом 1982 року, ввела кож
ного учасника в сучасну дій
сніть. З повною насолодою 
та вдоволенням присутні 
прослухали новелю, наго
роджуючи авторку грім
ким, довгоневгаваючим ап– 
лявзом. 

Солістка Катря Орансь– 
ка-Петик своїм виступом 
збагатила програму, вико
нуючи по-мистецьки ком
позиції Володимира Івасю– 
ка: „Червона рута", „Маль
ви", „Жовтий лист" і „Піс
ня буде поміж нас". 

Дустом Надії Оранської і 
Катрі Оранської-Петик на
родної пісні „В місяці юлі", 
обробка Миколи Фоменка, 
закінчено мистецьку час
тину бенкету. Фортепіяно– 
вим супроводом для соліс
тів Юрій Фурда виявив свій 
талант непересічного пія– 
ніста. 

Хоч було вже далеко по
за північ, народ не спішив
ся розходитися. Багато ли
шилося в залі оглядати фі
льм „Регенсбург сьогодні" 
продукції д-ра Володимира 
Мялковського з Мюнхену, 
інші продовжували нескін– 
чені розмови з давніми при
ятелями. 

Неділя, 26-го травня. Чу
довий ранок Кетскильських 
гір заманював учасників з'їз
ду милуватися чистим за
пашним повітрям Союзів
ки та її прекрасною тій' 
иорамою. В „Гостинниці", 
перед нею та скрізь на до
рогах, роїлися регенсбурж– 
ці на жвавих розмовах. Те
ми не бракувало нікому. 

Після Служби Божої та 
Панахиди в місцевій церк
ві Пресвятої Тройці, під час 
якої обидва отці. Волошин і 
Катрій, зворушливо про
повідували, усі учасники 
зібралися перед церквою до 
спільної світлини. Дуже 
швидко зібрані розподіли
лися на дві групи — одна з 
них позувала до знімки, 
друга фотографувала. 

По обильному обіді, яки
ми славиться Союзівка , 
продовжувалися зустрічі. 
Хто куди і хто з ким. Не
мала частина зібралася на 
ділові наради, щоб вибрати 
солідний комітет для за
вершення намічених цілей 
зорганізованих регенсбур
жців. А тому, що кращого 
комітету за сучасний важко 
собі уявити — перевибрако 
його на дальшу каденцію. 
Комітет обіцяв за кілька 
тижнів готовий збірник. 
Інші відбували товариські, 
родинні та ще Бог-за які 
зустрічі. Всі дискутували 
над фільмом продукції Бог
дана Маланяка — „В бо
ротьбі за гідність", та над 
іншими „важливими" спра
вами, а дослівно всі очіку
вали вечора, на який була 
заплянована гімназійно-
пластова варта. 

Настав вечір. Запали су
тінки. Поверх дві сотні зі
браних оточили ватру. Ба
гаття ясним полум'ям ос
вічувало зібраних; дріб–^ 
ненький дощик спиняв ват
ру від швидкого горіння. 

Ось тут справді „Реген– 
сбурзька весна". Колишні 
гімназистки і гімназисти, а 
всі вони заразом пластуни, 
користаючи з сумерку, коли 
не видно було ні сивини, ні 
лисини, ні зморшків на̂  об
личчях, повернули себе до 

гімназійних часів, відтво
рили ватру з таким самим 
гумором, піснями та скетча
ми, як майже 40 років тому. 
Варто було залишити поза 
межами Союзівки свої 
родинні, особисті, партійні і 
ще якісь клопоти і пережи
ти вдруге давноминулу мо
лодість. Усі турботи не вте
чуть від нас, вони знову нас 
знайдуть у наших домах. 
Програма ватри різнома
нітна. Особливе зворушен
ня виклакав лист Юрка Шу– 
хевича до приятеля, який 
відчитала в цілковитій тиші 
Славця Оранська. Виступа
ли різні адепти сцени, між 
ними також Дарія Мель– 
нйкович-Рихтицька з невід– 
критим досі на цілу широ
чінь поетично-письменни
цьким талантом. 

Зашуміли деревонька 
Тай на ..Союзівці". 
З'їхалися регенсбуржці 
З усіх кінців світу. 

Зустрічались, пізнавались. 
Цілувались, плакали, смія

лись. 
А потім у душах своїх 
Червону калину зривали. 
Із рідної України 
Вістоньки ждали. ожиОа– 

ли. 
Еге ж, егеж дожидали... 

Пізна ніч. Д-р В. Мя.і– 
ковський з Мюнхену і Б. 
Маланяк з Каліфорнії на
переміну вели програму. 
Наказ з пластового свята 
колись у Регенсбурзі: а по
тім тісне коло всіх учасни
ків довкола ватри і санти– 
ментальна пісня „Ніч вже 
йде" закінчила програму 
„Регенсбурзької весни на 
Союзівці 1985 року". 

А коли прийшло „о пів до 
другої години", „гімназис
ти" розходилися з окремих 
зустрічей, а старше грома
дянство теж само з недо– 
кінченими споминами та 
недокінченим пивом у 
шклянках поверталося до 
своїх кімнат. Така кількість 
вражень зганяла сон з очей 
багатьом до самотій ран
ку. 

Понеділок у загальному 
уважаеться тяжким днем. 
Тут він мабуть був найтяж
чим за цілі роки. Треба про
щатися і повертатись до 
своїх буднів. Як весь час 
двох днів, так і тут „гімна
зисти" взяли верх та ініція– 
тиву прощання. На площі 
перед ,,Гостинницею" зі
бралося їх чимала група. 
Спонтанно прошання при
брало форму своєрідних га– 
гілок із „жучком", „подо
ляночкою" та різними хо
роводами, переплетене смі
хом, жартами, рясними 
сльозами, і всім тим, що 
виносили емоції кожного. 
Ніхто не знав, як найкра
ще попрощатися. Проща
лися давні друзі, подруги... 
а колишнього гімназійного 
професора Мелешка підня
ли на руках вгору. Не обій
шлося також й Богданові 
Маланякові без того само
го, що професорові. Усе те 
схопила фільмова плівка 
Маланяка. щоб при наступ
ній зустрічі всім побачити 
себе на екрані. 

До побачення на наступ
ній зустрічі! 

Коли? 
Де? 

Василь Папіж 

У Ню Гейвені помер В. Климук 
Ню Гсйвсн. КоїІН. В 

суботу. 27-го липня 1985 ро
ку, тут трагічно загинув сл. 
п. Василь Климук. народ
жений 17-го січня 1923 року 
на Підляшшї в Україні. 
який на протязі сімох років 
був.воїном Української Пов 
станської Армії під псевдо

німом ..Олег". 
Похорон відб\ вся в сере

ду. ЗІ-го липня, о гол. І-ій 
по полудні на українському 
православному пвпнгарісв. 
Андрія в Бавнд Бруку. По
кійний був членом УНС у 
414-му Відділі. 

Тиждень Поневолених Націй 
у Ню Йорку 

У неділю, І4-ГО липня 
ц.р., на великій площі при, 
розі 5-ої авеню і 59-ої вулиці, 
у сусідстві Центрального 
парку в Ню Йорку, зібра
лися маніфестанти 35 етніч
них груп зі своїми прапора– 
ми та транспарантами і 
урочистими колонами па
радним маршем пройшли 
вулицями до катедрального 
собору св. Патрика, де від
булося урочисте Богослу– 
ження в год. 10-ій ранку в 
ін геннії поневолених народів. 

По Богослуженні довгі 
колони демонстрантів,роз
тягнені на 3-4 бльоки,мар– 
шували до Центрального 
парку і 72-ої вулиці до Бенд 
Шслл. На подіюмі великої 
сцени стояли прапороносці 
з прапорами національних 
груп та транспарантами з 
гаслами 

Маніфестацію розпочато 
співом американського ги– 
мну. Відпоручник губерна
тора стейту Ню Йорк відчи
тав проклямащю про від
значення Тижня Поневоле

них Націй. Головні промо
ви виголосили почесні голо
ви коміте-гу д-р Іван Дочеф 
та ГЬрст ідіх . Вист пали 
представники 'Народні Ки
таю, Афганістан'. Нікара
гуа, Куби, Туркестану та 
інші. Всі вони підкреслюва
ли неб :зпеку світового ко– 
мунізмута тероризму та 
прир'кали урядові З'єдна
них Стейтів Америки мора
льну та іншу допомогу у 
боротьбі за слободу j неза
лежність, що було схвалено 
рясними оплесками та у 
формі резолюції надіслано 
до Білого Дому па ім'я пре
зидента Роналда Регена. 

-'У представників україн
ської групи відпоручник 
радіовисильні „Голос Аме
рики" взяв інтерв'ю. 

Маніфестацій '1 на ми По
неволених Народів була 
зразково організована і пр -
ведена. За пі ірахункамн по
ліції у маніфестації взяло 
участь понад 2,000 осіб. 

-
П.Б. 

ПОДЯКА 
Цією дорогою складаємо найсердешнішу подяку 

Рідні, Приятелям і Знайомим, 
що прибули на похоронні торжества 

бл. П. 

Дмитра Німиловича 
Щира подяка за надіслані каіти, іш пожертви на Заупо

кійні Служби Божі, за теплі слова співчуття. 

Дякуємо отцеві парохоїі Андрієві Микиті за похоронні 
відправи в латинській церкві св. Бернадетти в Стоктоні. Ка
ліфорнія і за прощальну промову виголошену над 
домовиною Покійного. 

Щира подяка Тим, що зложили пожертви на У краінський 
Студійний Фонд Гарвардського Університету: 
Родина Камеиецькі S200 00 
Роман Легедза „ t S100 00г 
По S50 00 - Родини: Сидорах, ТерлецькІ, Федик, Німило– 

вич, Салевич, Микита І Мирослав Федевич. 
ПАВ ЛИНА НІМИЛОВИЧ з Родиною 

Ділимося сумною вісткою з Рідними і Приятеляяж. 
що у понеділок, 29-го липня 1985 р. з Волі Всевишмь?го 

відійшов від нас у Вічність 
наш Найдорожчий 

МУЖ і БАТЬКО 

бл. П. 

Микола Ковалисько 
уродженець Перемиськоі землі, 

ПОХОРОН відбувся в середу, 31-го липня 1935 р. з церк
ви свв. апп. Петра і Павла, Клівленд, Огайо І на ка.топицьний 
цвинтар при Герц Рд., Пармг. Огайо. 

і 
У глибокому жалю залишились: 

дружина - МАРІЯ 
сини - МИХАЙЛО й ІГОР 

Ділимося сумною вісткою з Родиною і Приятелями, що в суботу, 27-го липня 1985 р. 
з Волі Всевишнього відійшов у Вічність 

бл. п. 

Степан (Стьопа) Масник 
уроджений 1933 р. в Україні 

У глибокому смутку: 
дружина - НАТАЛКА з ШЕВЧЕНКІВ і дітьми - АЛЕЮ. ЮРІЄМ. 

ПЕТРОМ І ІГОРЕМ 
мама - ОЛЬГА j ^ 
брат - ІГОР з дружиною ОЛЕЮ та дітьми - ТАРАСОМ і КАТЕЮ 
шваґерки: 

ГАЛЯ КОЛЕНСЬКА з родиною 
ЛЕСЯ ПАЛІЙ з родиною ” 
АНЯ МЕЙСОН з чоловіком 

та ближча і дальша Родина 
ПАНАХИДИ будуть відправлені в похоронному заведенні Мигука Funeral Home 

в Чикаго. 5774 W Lawrence Avenue, в середу, 31-го липня 1985 p., о год 7 ЗО веч. I у четвер, 
1-го серпня 1985 p., о год. 8-ій веч. 

ПОХОРОН на цвинтарі парафії св. Андрея у Блумінгдейлі, Ілл.. в п'ятницю, 2-го серп
ня 1985 p.. о год. 10-ій ранку. „ 

' 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 1-го СЕРПНЯ 1985 Ч. 145. 

Українці... 
(Закінчення зі стор. J) 

ш 
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Кия їовспиької амбйсдди 
кварталів, лвос малих дітей 
поклало китицю квітів біля 
пам'ятника Незнаного Воя
ка на пошану мільйонів ук
раїнців, які загинули під час 
Другої світової війни. Де
монстранти несли сотки 
и іякатів. які віддзеркалюва 
ли ціль демонстрації. Де
монстрація закінчилася 
біля совстської амбасади 
спаленням червоного прапо 
ру (зі свастикою та серпом і 
молотом), і відспіванням 
канадського і українського 
національних гимнів. 

Демонстрація мала доб– 
риіі відголос в пресі і теле
баченні. Ще того самого 
лня на місцевих і весканад– 
ських новинах телевізійна 
сітка Сі-Ті-Бі подала інфор
мації про демонстрацію. 
Репортажі про демонстра
цію появилися в оттавських 

догдряі червониіі прапор. 
газетах ..Гералд" і „Сіті– 
зсн" і в торонтонському 
„Ґлоб енд Мейл". Також 
25-го липня, , .Ґлоб енд 
Мейл" присвятив справам 
порушеним демонстранта
ми дві статті (одна з них 
редакційна), а Сі-Ті-Бі зап
росила на свою програму 
„Кенада Ей Ем" представни 
ка Комісії Захисту Грома
дянських Прав д-ра Любо– 
мира Луцюка і правиого 
дорадника Комісії Дешена 
Майкела Мсена. 26-го лип
ня ..Ґлоб енд Мейл" знову 
помістив статтю, в якій по
рушено справу українсько– 
жндівськнх відносин. 

Комісія Захисту Грома
дянських Прав тісно спів
працювала з організатора
ми демонстрації і допомог
ла їм фінансово. 

Владика... 
(Закінчення зі стор. І) 

Степан Ярмусь - третім 
балі.отом був обраний о. 
л-р С. Ярмусь, професор 
Колегії Св. Лнлрся. автор 
низки праць богословсько– 
іо га філософського зміс 
IV. 

Рішенням Консисторії о. 
л-рС. Ярмусь приступив до 
виконання своїх нових обо
в'язків негайно по соборі. 

Серед інших рішень. 
ХУП Собор У П Церкви в 
Каналі зайняв становище в 
справі напастлнвих оскар
жень українціів у воєнних 
злочинах і вислав телегра
му до прем'єр-міністра Бра– 
(на Малруні. щоб не допус– 
іив Комісію Дешена до ви
користовування проти ос
каржених осіб свідчень з 
СССР. 

Собор ухвалив новий 
илян обезпечення духовен
ства, а також прийняв пос– 
іанову в справі мінімальної 

платні священиків. Однією 
з нових дій собору була 
апробата ідеї засновання 
манаегнря, ідеологічну й 
структуарльну базу якого 
буде вироблено під покро
вом Владики Василія. 

ХУП Собор Української 
Православної Церкви в Ка
наді був також особливим в 
аспектах пенхологічно-ду– 
хового наставлення його 
членів. Цей духовий реалі– 
тет собору особливо проя
вився під час трапези, що 
була призначена для від
значення появи першого 
тому Історії Української 
Грскоо-Православної Цер
кви в Канаді та вшанування 
її авторів, сл. п. о. д-ра 
С.В.Савчука і д-ра Юрія 
Мулнка-Луцнка, під час ви
борів провідних органів 
Церкви та в час Божествен
ної Літургії в останній день 
собору. 

П Р И Г А Д К А 
Книжка це найкращий дарунок на різні нагоди - свята, 
у родини, ім'янини, ювіпеі тощо. 

Книгарня „СВОБОДИ" пригадує читачам, що має ще 
на екпаді невепику кіпьність книжок на мистецькі 
теми. -

НЕ ГАЙТЕСЯ ІЗ ЗАМОВЛЕННЯМ! 

Надія Сомко: СКУЛЬПТУРА і МАЛЯРСТВО. Монографія. 
Вид : Асоціяція Діячів Украінськоі Культури. Вступ і підписи 
під ілюстраціями українською ( англійською мовами. 
Стор. 44 і 34 ілюстрації. Тверда обкладинка. 
Розмір: 8 3/4" X 11 1/4" ЦІиа: 18:00 дол. 

Микола Наділко: МОНОГРАФІЯ: 60 кольорових репродукцій; 
біографічні дані, показник прізвищ, тексти й ін. українською 
мовою: резюме мовою англійською. Вид.: УВАН у США. 
Стор. 183. Тверда обкладинка. 
Розмір: 8 1/2" X 9 ЛІТ Ціна 25 00 дол. 

Григорій Крук: СКУЛЬПТУРА, Вид : Український Еільний 
Університет; Вступне слово - фон Жан Кассу; уведення -
фон Іза Бавер. Тексти, листи, ілюстрації й ін. виключно 
німеиькою і англійською мовами. Стор. 180. Тверда об
кладинка. 
Розмір. 8" X 12" Ціна: 28.50 дол. 

Надія Сомко - О р г і й Макаренко: МАЛЮНКИ-ПО^ТРЕТИ 
Тексти і підписи під ілюстраціями у двох (укр і англ.) мовах 
Тверда обкладинка. 
Розмір: 9" X 12 1/4" Щиа: 16.00 дол. 

Фундація Українського Канадського Мистецтва в Торонто, 
Канада видала 1982 р. Каталог із Світової Виставки Україн
ських Мистців. Тексти і біографічні дані окремих мистців 
подані укр. і англ. мовами; підписи під ілюстраціями і 
зи.мками - мовою англійською. Стор. 110. Тверда І м'яка 
обкладинки. 
Розмір: 8 1/2" X 11 1/4" Ціна: м.25.00 дол. 

та. 30.00 дол. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 

вК стейтового податку. 
Замовляти 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 9 Jersey City, N J 07302 . 
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Висліди 8-го конкурсу молодечої 
творчости в Австралії 

У неділю, 14-го липня 
ц.р. жюрі Літсратурно–Ми
стецького Клюбу ім. Васи
ля Снмонснка в Мельборні 
у складі Зої Когут, Божени 
Коваленко, Анастасіїта 
Невана Грушсцьких, Люби 
Кириленко, Володимира 
Каспенковича, під голову
ванням Дмитра Нитченка, 
розглянуло твори, надісла
ні на 8-ий конкурс молоде
чої творчости. Надіслано ІО 
творів. Присудили дати та
кі нагороди для молодшої 
групи від 12 до 17 років: 

Першу нагороду в сумі 60 
дол. Тані Бсйлі, 14 років, 
з Братської школи україно
знавства в Лідкомбі, за на
рис „Спогад про подорож 
до Львова"; 

Другу нагороду в сумі 45 
дол. Ксені Савчак, 15 років, 
з Братської школи україно
знавства ім. Митрополита 
Андрея Шептицького, за 
оповідання „Завтра"; 

Третю нагороду в сумі ЗО 
дол. Ані Денисенко, 17 ро
ків, студентці Матрикуля– 
ційного курсу в Параматті 
за твір „Сила любови". 

Два дальших твори з мо
лодшої групи відзначені з 
видачею для заохочення по 
15 долярів: Антоній Мішу
ра, 15 років, учень школи 
українознавства в Ессендо– 

ні за оповіданія „ЦвіркуюГ; 
Таня Ріжнів, 14 років, уче–' 
ми ця школи -українознав
ства в Новл Парку за фанта
стичне оповідання „Новий 
світ фантазіГ. 

В старшій групі (від 18 до 
25 років ). Першу нагороду 
в сумі 60 дол. дістав Юрко 
Мончак з Квебеку, Канада, 
24 роки, студент молекуля
рної генетики при Монтреа– 
льському університеті, за 

фантастичний твір „Відго
мін всесвіту". Другу наго
роду в сумі 45 дол. дістала 
Надя Намурен, 18 років, 
випускниця середної школи 
в Сіднеї, за оповідання „За
гублені дівчата знайшлись? 
Третю нагороду в сумі ЗО 
дол. присуджено Лесі Іль– 
ків, 22 роки, студентці Сід
нейського університету, за 
нарис „Страх у снігових го
рах". 

Дальші два твори з цієї 
старшої групи відзначені з 
видачею по 15 долярів для 
заохочення. Це Гандзя Бе– 
регуляк, 18 роківра оповіда
ння „Сон" та Ксеня Сараку– 
ла, 18 років, студентка Мак– 
ворі університету за опові
дання „ Розмова в абетко
вому порядку". ( 

Н.Н. 

Спомин... 
(Закінчення зі стор. 2) 

кожного: до великих і ма
лих, до славних і непоміт
них людей; гидував лише 
тими, які зраджували націо– 
нальну солідарність для 
особистої користи чи амбі
ції. 

При зустрічах з ним ми 
старались розбудовувати 
українську медичну термі
нологію. Співпрацював з 
нами тодішній студент ме
дичного факультету Поз
нанського університету і 
пізніше особистий лікар 
володаря Етіопії Гайлє Се– 
лязія — д-р Степан Зощук. 

Під впливом розмов з 
Юрієм Липою і його друко
ваних творів, зродилась до
сить численна група лікарів 
письменників, поетів і публі
цистів, згадати хоч би кіль
кох: Теодозій Крупа, Юліян 
Мовчан, Тома Лапичак, 
Олег Волянський, Іларіон 
Чолган, Богдан Олесниць– 
кий та інші. 

В останніх двох роках 
перед вибухом 11-ої світової 
війни зустрічав я ще Юрія 
Липу у Теліг, де Олена, яку 
ми називали Леною, читала 
свої найновіші поезії інтим
ним друзям, а її чоловік 
Михайло тішив гостей 
грою на бандурі. У тих ве
чорах, де Лена Теліга вияв
ляла себе за чудову госпо

диню, брали також участь 
поет Євген Маланюк, Олег 
Штуль-Жданович, тоді сту
дент філологічного факуль
тету Варшавського універ
ситету, а пізніше голова 
ПУН, та інші, яких точно 
сьогодні не пригадую. 
Знаю, що часом приїздили з 
Праги Олег Ольжич і Лео
нід Мосендз. 

Це були незабутні і чудові 
вечори, які Юрій Лила дуже 
любив і, хоч мало говорив, 
сидів там, як зачарований. 

Після вибуху війни і бага
тьох пригод я опинився в Бер 
ліні, де мене в 1942 році вже 
як лікаря Гестапо арешту
вало. Просидів я кілька мі
сяців у в'язниці на Алексан– 
дер Пляц у Берліні, потім 
запроторили мене в Кон
центраційний табір Саксен– 
гаузен коло Ораніенбургу, 
де я пробув майже до кінця 
війни, і не був би сьогодні 
живим, коли б під час транс
порту тиждень перед тим, 
як Совєтська армія здобула 
Берлін, я не втік під обстрі
лом. 

Опинившись на волі, я 
довідався, що д-р Юрій Ли
па загинув геройською емер 
тю у серпні 1944 року, несу
чи лікарську допомогу по
раненому борцеві Українсь
кої Повстанської Армії. 

Життя... 
(Закінчення зі стор. 2) 

щоб унезалежнити себе від 
змінливости погоди. Це 
дасть кожному мешканцеві 
змогу мати власний город 
та заощадити на пальному. 
Звичайно, такий світ не ста
не дійсністю вже за перших 
25 років. Можливо навіть, 
що такий світ ніколи не 
наступить, якщо люди роз– 
пічнуть термонуклеарну 
війну; але і без війни - пля– 
нету може знищити бруд та 

повільне затруювання на
шого довкілля, якщо цьому 
не запобігати. 

І не тільки це. Для побу
дови нового досконалого 
світу та нової ліпшої ніж 
досі суспільности треба 
трьох факторів: примирен
ня, співпраці та з'єднання 
цілого людства проти його 
двох найбільших ворогів — 
невігластва та страху, а 
може і ...захланности. 

Тенісові турніри на Союзівці 
Тснісова ланка УСЦАК. під проводом інж. Ро

мана Ракочого, ст–. подас до відома, що на літній 
сезон на Союзівці заплямовані такі турніри: 

10-11-го серпня Подвійні гри 
30-го серпня - 2-го вересня - У С Ц А К крайові 
14-15-го вересня Запрошеневий У Н С 
28-29-го вересня Подвійні гри Пласт 
12-13-го жовтня КЛК. 

HELP WANTED 
Editorial assistant/assistant editor 
Requirements: training in journalism or related field, writing 
experience, knowledge of Ukrainian language. 

Salary commensurate with experience and qualifications; good 
benefits. 

itnd resume, reference and clippings to The Editor. The Ukrainian Weekly, 30 
Montgomery St.. Jersey City N J 07302 
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І ПОШУКУЄТЬСЯ 

І КУХАРІВ на СОЮЗІВКУ 
E Голоситись — 

I Soyuzivka UNA Estate 
І Kerhonkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

Похорон св.п. Стефанії Івах-Баран 
; В понеділок, у час Зеле
них Свят, 3-го червня и,р.. 
організація УВК і українсь
ка громада Торонто, Онт., 
прощала свою посестру та 
членкнню Ліги Українських 
Католицьких Жінок (ЛУ— 
^Ж). Усі похоронні відпра
ви відбулись згідно з бажа
нням покійної. 
', Стефанія Івах, з дому 
Баран, дружина Осипа Іва– 
ха - Байди, народилася у 
Франції 25-го лютого 1928 
року в Гарнсс Под-Калс. 
Відійшла на вічний спочи
нок 30-го травня ц.р. на 57-
му році життя, заосмотрена 
НаЙсвятішими Тайнами. В 
глибокому смутку залиши
ла свого вірного друга і 
мужа Осипа Іваха і доню 
Лесю, замужню за Івана 
Явиляка, швагра Олексу з 
Олітою Івах і рідну сестру 
Катрусю та швагра Івана 
Галицю, рідних і друзів 
в Україні і в Франції. 

Як у Франції, так і в Ка
наді належала до націона
льно-українських релігійни 
их організацій. Була акти
вною членкинею ЛУКЖ і зі 
своїм чоловіком в організа
ції Українського Вільного 
Козацтва. 

В суботу, 1-го червня, 
ввечорі у похоронному за
веденні Кардинала і 2-го 
червня зібралося біля 500 
осіб, щоб віддати останню 
пошану та скласти співчу
ття мужові, доні Лесі й ро
дині. У панахидах та від
правах брали участь о. Ро
ман Кравець, парох укра
їнської церкви св. Василія 
Великого,ЧССВ,і капслян 
УВК сот. о. Ігор Хабурсь– 
кий. В часі панахид співав 
хор, зібраний з мистець
ких частин - з хору „Про– 
метей”й хору,,Бурлака" під 
керуванням дяка Михайла 
Войнара. Обидва отці про
мовляли до зібраних. У 
понеділок 3-го червня, тіло 
покійної перевезли до укра
їнської католицької церкви 
св. В. Великого. О годині 10-
ій рано церква була вщерть 
заповнена. Заупокійну Слу
жбу Божу й панахиду від
служили отці Р. Кравець і І. 
Хабурський. Відтак проце
сія востаннє виїхала на то– 
ронтський цвинтар Йорк, 
де присутні на чолі зі свяще
никами похоронили у при
браній батьківщині Кана
ді св.п. Стефанію. На моги
лі попроїдав покійну о. І. 
Хабурський, згадавши до– 

Св.п. С. Івах-Баран 

брі її діла для організацій 
ЛУКЖіУВК. 

Того ж дня, згідно з оста– 
ннью волею св.п. Стефанії 
Івах, відбулася жалобна 
трапеза,під час якої промо
вляли колишня голова Ліги 
Галина Прус, репрезенту
ючи теперішню голову Ю. 
Ясінську. Голова парохії 
мгр Е.Конанець і від Укра
їнського Вільного Козацтва 
майор УВК мгр Теодозій 
Волошин, терерішній суддя 
Генеральної Булави, ко
трий склав сердечні співчу
ття від Генеральної Канце
лярії УВК Кошового Ота
мана полк.УВК мгра Вален
тина Різника і почесного Ко
шового Отамана генерала 
УВК інж. А. Кущинського 
від Паланки, Канада Схід, 
та всіх побратимів і посе
стер вояків козаків. 

На прийнятті від родини 
покійної муж св.п. Стефанії 
Осип Івах - Байда подяку
вав приятелям, друзям, свя
щеникам, представникам 
організацій за участь у по
хоронних відправах, за ви
слови співчуття, а також 
українській радіовисильні 
„Пісні України", директо
рові П. Наумчук за гарний 
текст, Б. Дніпровому за 
відчитання його, за листи, 
квіти. 

Він подякував також тим, 
що відвідували і доглядали 
покійну у шпиталі, підтри
мували родину на дусі, що 
зложили свій щедрий дар 
вияву любови на Служби 
Божі під час родинного го
ря, всім, хто взяв участь у 
похороні. 

Управа Паланки 

Національна... 
(Закінчення 

ної людини, проти дурисві
тів, відступників і кожної 
несуспільної людини полі
ція і суд нічого не вдіють. 
Тут мусить прийти осуд 
громади, осуд суспільнос
ти. Осуд суспільства і гро
мадська опінія — це ті суспі
льно-моральні чинники, які 
мають засудити поведінку 
нечесних і негромадських 
осіб, чи навіть більших гур
тів, включно до усунення їх 
із своїх товариств, громад, 
а то і зі свого суспільства. 

Вкінці питання: а яка ж 
наша суспільно-громадсь
ка мораль у нашій громаді? 
Чи ми тепер, коли нас роз
дирають вороги з усіх сто
рін тут і на рідних землях, 
працюємо солідарно і від
повідально для своєї Церк
ви, для свого товариства, 
Своєї громади, для свого 
Народу? Чи, може, кажемо, 
- це нас не обходить, нас не 
зобов'язує, до нас це не 
відноситься, бо ми живемо 
8 демократичній країні і 
кржний може робити, що 
^оче, не оглядаючись на 
наші національні потреби. 
На нашу національну гід
ність і нашу національну 
Солідарність. 

' Питання, на яке кожний 

зі стор. 2) 
повинен дати собі відпо
відь. Пам'ятаймо, одначе, 
що хоч ми живемо в дуже 
поганому світі, зматеріялі– 
зованому і здеморалізова
ному, і ми від того світу не 
втечемо, не можемо відго
родитися якимсь муром, — 
то все ж таки ми можемо 
багато зробити, щоб нашу 
національну солідарність і 
нашу суспільну мораль збе
регти, бо від цього залежа
тиме наше майбутнє життя 
в діяспорі, а також наша 
поміч Україні, яка цієї по
мочі потребує. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
4-го СЕРПНЯ 1985 р. 

Сираюози, Н. й. Піврічні і мі
сячні збори T-ва Українська Січ 
39-ий Відд., о год. 2-ій по пол. в 
малій залі УНДому. Порядок 
зборів, звіти Управи і плян праці 
у приєднуванню нових членів. 
Збирання членських вкладок: 
субота - від 5-8 год. веч,; 
неділя - від 12-2-оІ год. по пол. 
проситься ввічливо всіх членів 
взяти участь у зборах. - Упра
ва. 

ОТІМ 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
Д-р ЗЕНОН НИЖАНКОВСЬ– 
КИИ, член УНС Відд. 15-го Т– 
вя „Україна" у Вашінгтоні, 
Д.К., помер 11-го жовтня 1984 
року на 87-му році життя. Нар. 
1897 року в Західній Україні. 
Залишив у смутку чисельну 
родину в Америці й Україні. 
Польщі та в Канаді. Похо
рон відбувся 13-го жовтня 
1984 року на цвинтарі св. 
Андрія в Бяанл Бруку, Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Остап Зинюк, секр. 

ІВАН ЙОСИФ ҐОЛЛІНС, 
член УНС Відд. 137-го Ім. 
Богдана Хмельницького у 
Вест Істоні, Па., помер 16-го 
березня 1985 року на 67-му 
році життя. Нар. 15-го вересня 
1917 року в Оксфорді, Н.Дж. 
Членом УНС став 1942 року. 
Залишив у смутку братів Анд
рія і Йосипа, сестер Катерину 
Мітчелл і Марію Нибс. Тїохог 
рон відбувся 19-го березня на 
цвинтарі свв. Петра і Павла в 
Алфі, Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Стефан Колодруб, секр. 

МИХАЙЛО МАЧЕЖАК, 
член УНС Вцщ. 146-го Ім. І. 
Франка у Воррені, Миш., по
пер 3-го травня 1985 року. Нар. 
1916 року в ПенсильванО. Чле
ном УНС став 1934 року. Зали
шив у смутку дружину Стеллу, 
двох братів, дві сестри, одного 
синя і внука, та дальшу родину. 
Похорон відбувся 6-го травня 
1985 року на цвинтарі Вайт 
Чепел в Трой, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Г. Корбях, секр. 

ВАСИЛЬ ТИМОСЯК, член 
УНС Відд. 73-го ім. Тараса 
Шевченка в Провнденс, Р. Ай., 
помер 7-го травня 1985 року на 
73-му році життя. Нар. 6-го 
березня 1912 року. Членом 
УНС став 1946 року. Залишив 
у смутку зведеного брата Пет
ра Коха І дружину. Похорон 
відбувся 9-го травня 1985 року 
на цвинтарі Св. Марії у Вест 
Ворвнк, Р. Ай. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Дмитро Васнлнк, секр. 

КАТЕРИНА ГОЛОВЕЦЬКА, 
член УНС Відд. 258-го ім. св. 
Мнхвіла в Гавцдейл, Па„ по
мерла 10-го травня 1985 року 
на 87-му році життя. Нар. 23-
го грудня 1897 року в селі 
Волоха, Бережани, Україна. 
Членом УНС стала 1922 року. 
Залишила у смутку 7 дітей і 26 
внуків і 12 правнуків. Похорон 
відбувся 14-го травня 1985 

Ржу на цвинтарі Св. МарВ в 
амей, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 

Віра Назарук, секр. 

ЮРІЙ РУСНЯК, член УНС 
ВІдд. 221-го в Чикаго, Ілл., по
мер 12-го травня 1985 року на 
77-му році життя. Нар. 1908 
року в селі Бук, повіт Сянок, 
Україна. Членом УНС став 
1950 року. Залишив у смутку 
дружину Галину, дітей Михай
ла та Ольгу, п'ять внуків та 
двох братів в Україні. Похо
рон відбувся 15-го травня 1985 
року на цвинтарі Овк Гілл в 
Лейк Женіва, Виск. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Карячевськнй, секр. 

НА ПРОДАЖ 

НА ПРОДАЖ 
ПАРЦЕЛІ 

під будову хат у Лігайтоні, 
Па., коло української оселі 

ім. О. Ольжича. Ten.: 
Ю Цегельський, 

(215) 867-0895 
або X. Ганас, (215) 377-3383 

Вступайте в члени УНС 

- Ш:-'т 'У'.'':' ` 

Телвф. (201) 372-0468 
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184 UNION AVENUE 
S. ZEUNSKY 

IRVtNGTON, N.J. 07111 
ПИЛИП ЧУЯ 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАДГРОБ
НИКІВ СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ ЦВИН-І 
ТАРЯХ І НА СВ АНДРІЯ В С. БАВНД БРУКУ. НЮ| 
ДЖЕРЗІ І СВ ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ. НЮ ЙОРК. 

ВАСИЛЬ МЕЛЬНИЧУК, 
член УНС Відд. 42-го ім. Т. 
Шевченка в Пассейку, Н.Дж., 
помер 23-го травня 1985 року 
на 88-му році життя. Нар. 1897 
року в ЧортковІ, Зах. Україна. 
Членом УНС став 1931 року. 
Залишив у смутку дружину 
Юстнну, сина Евгена з дружи
ною Павліною і внуком Евге– 
ном, мол. Похорон відбувся на 
цвинтарі Схід Ріджлон в 
Клифтон, Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

І. Блиха, секр. 

МАРКО С. АНДРАШ, член 
УНС Відд. 94-го ім. М. Шаш– 
кевича в Гемтремку, Миш., 
помер 28-го травня 1985 року 
на 8-му році життя. Нар. 1977 
року а Дітройті, Миш. Членом 
УНС став 1982 року. Залишив 
у смутку батьків Стефана і 
ПатріцЬо, брата Олександра, 
сестру Линей, дідуся і бабуню 
- Стефана і Марію Андраш, 
та Едварда і Джулі Пенц та 
прабаби Анну Мельник! Олену 
Фгллов. Похорон відбувся 31-
го травня 1985 року на цвинта
рі Лейк Ситі в Лейк Ситі, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Роман Татарський, секр. 

КАРОЛИНА СТЕПАНЯК– 
ФЕРНАНДЕЗ, член УНС 
Відд. 336-го Т-ва „Сокіл" в 
Клівленді, Огайо, померла 28-
го травня 1985 року на 45-му 
році життя. Нар. 1939 року в 
Клівленді. Членом УНС стала 
1956 року. Залишила у смутку 
мужа Фреда і доньок Соню І 
Сузаниу. Похорон відбувся на 
Католицькому цвинтарі в Лу– 
ліягу, Тексас. 

Вічна їй Пам'ять! 

Володимир Стригун, секр. 

ДМИТРО НІМИЛОВИЧ, 
член УНС Відд. 221-го ім. св. 

Стефана в Чикаго, Ілл., помер 
4-го липня 1985 року на 83-му 
році життя. Нар. 1902 року в 
Дрогобичі, Україна. Членом 
УНС став 1949 року. Залишив 
у смутку дружину Павлнну, 
доньку Уляну Каменецьку з 
чоловіком Леонідом, внуків 
Марка і Мирова та ближчу і 
дальшу родину в Америці й 
Україні. Похорон відбувся 9-
го липня 1985 року на цвинтарі 
св. Йосифа в Стоктоні, Калі
форнія. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Карячевськнй, секр. 

JBBBBBBJ 

HELP WANTED 
Ukrainian-speaking babysitter 

for one-year-old, two to five 
days during work week. 

Call: 201-538-8910 

tVrani lo Marble B r o n z i 

| REAL ESTATE ' 
У Ґпен Спей. H. Й. 

ПЛОЩІ під БУДОВУ 
з доступом до озера -Mohican 

Lake. Приступні ціни. 

914-557-6172 

Ф FOR RENT Ф 

ВИНАЙМАЄТЬСЯ ПОВЕРХ 
з 5-ти кімнат, близько Ґолден 
Ґейт парку в місті Сан Франсіс– 
ко. Каліфорнія. Добрий доїзд, 
магазини. Поміркований рент. 

Писати або дзвонити: 
MR. EDWARD Т. 

4131 Kingridge Dr. 
San Mateo, California 94403 

Tel.: (415) 341 9582 

'FUNERAL DIRECTORS ^ 

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 ОКОЛИЦРХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

McNERNEY BURNADZ 
FUNERAL HOME 

371 Lakeview Avenue 
CLIFTON. N.J. 

Phone: (201) 772-1880 
R.H Bumadi - J.J. McNerney 

Funeral Directors 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area. 




