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Чикаго готується до 
Тижня Поневолених Націй 

Чикаго. – Відзначення 
Тижня Поневолених Націй 
відбудеться тут в неділю, 
20–ro липня в ,.Yrpa– 
нському Селі" . Збірка 

відбудеться о год. 10:45 
перед катедрою св. о. 
Миколая. Після збірки буде 
відправлена Архиерейська 
С л у ж б а Б о ж а . В і д т а к 
в ідбудеться пох ід від 

катедри до собору свв. 
Володимира і Ольги, де 
представники поневолених 
націй та урядові чинники 
візьмуть участь у BW– 
повідній програмі. 

У к р а ї н с ь к и й в і д д і л 
Комітету Поневолених 
Націй є організатором та 
в п о в н і в і д п о в і д а є за 
перебіг цьогорічного свята. 

Відбулися Загальні збори КЛК 
Ню Йорк. – В п'ятницю, 

l3–ro червня 1986 року, віД" 
булися тут у приміщеннях 
Українського Інституту 
Америки чергові Загальні 
збори Карпатського Jleuie– 
тарського Клюбу. 

Після звітування членів 
Управи за пророблену npa– 
цю, переобрано Управу 
Клюбу у незміненому скла" 
ді, а це: Володимир Гнат' 
ківський – голова, Орест 
Кизик – заступник, Люба 
Вижницька – писар, CTC– 
фан Ганксвич – скарбник. 
Олесь Попович – і олова 
тенісової ланки, Юрій no– 
пель – голова лещатарсь" 

кої ланки і Юрій Тарасюк — 
голова гольфової ланки. 

На Загальних зборах oo– 
говорено також плян праці 
на найближче майбутнє. В 
дні 4–ro жовтня ц.р. відбу" 
дуться традиційні клюбові 
тенісові змагання за чашу 
Д”ра Ярослава Рожанков" 
ського, на кортах Союзівки 
а рівночасно того ж дня 
змагання гольфові. 

В лютому 1987 року віД" 
будуться міжкрайові леща" 
тарські змагання, яких TOH– 
на дата та місце будуть 
подані до відома у пізнішо" 
му часі. 

Український фестиваль знов 
відбудеться на „Верховині" 

Ґлен Спей, Н. Й. – Як і в 
минулих роках Українсь" 
кий Братський Союз влапь 
товус ІІ”ИЙ Український 
фестиваль тут на оселі „Вер 
ховнна , який відбудеться в 
днях l8–ro, l9–ro і 20–ro 
липня ц.р. та в ньому візЬ" 
муть участь численні музич 
ні і танцювальні ансамбліг 

В цьогорічній програмі 
візьмуть участь учасники 
табору народних танків Ma– 
естро Роми npuHMH–Bora– 
чевської. 

Крім них виступлять cni– 
ваки. музики і танцюристи 
не лише з Америки, але 
гакож з Канади. З MoHTpe– 
алю приїдуть оркестра ..Bc– 
селка" і вокальна група „Че 
ремШЯЙа . В суботу. !9–ro і 
у неділю. 20–ro липня на 
сцені виступлять: танцю" 
вальннй ансамбль ..Явір". 
Р. Кагут і ..Буря" з Topon– 
то і популярний співак 
Алекс Голуб з Ню Йорку. 

Під час мистецьких npor– 
рам конферансьє буде вести 
другий рік підряд Ярослав 
Ссмчишин, а головним KC– 
рівником фестивалю цього 
року є Уляна Стець. 

Під час забави в п'ятницю 
і суботу гратимуть opKecr– 
ри „Темпо" в павільйоні, а 
..Буряв г у. Веселка" npwrpa– 
ватимуть до танцю надворі. 

Крім мистецьких npor– 
рам, будуть мистецькі BHC– 
тавки, які включатимуть 
писанки, кераміку, BHHIUB– 
ку. різьбу, скульптуру, Ma– 
лярство і т.п. Ці виставки 
можна побачити в суботу і 
неділю. Будуть продавати" 
ся також українські страви. 

Організації, які плямують 
автобусами прибути на феС" 
тиваль на ..Верховині", tio– 
ВИННІ потелефонувати на 
оселю, щоб отримати nap– 
кувальні місця, тел.: (914) 
856–7278. 

У виданні Колегії Кестона 
згадали про українців 

Кеймбридж, Масс. (ФК" 
У). ,.Keston News Ser– 

vice", видання Колегії ім. 
Кестона, що досліджує pe– 
лігію у Східній Европі, no– 
містило три статті про yK– 
раїнців у травневому числі. 
У статті п.з. „Різні реакції 
на Чорнобиль" бюлетень 
підкреслює прохання naT– 
ріярха і кардинала Mnpo– 
слава Любачівського, щоб 
совєти дозволили HCpKOB– 
ннм допомоговим органі" 
заціям допомогти жертвам. 

Іншими поміщеними CTaT– 
тямн с „Відновлена Хро" 
ніка Української Католиць" 
коі Церкви д о х о д и т ь на 
Захід" і „Скалич хворіє у 
Пермському таборі", про 

Семена Скалича, який CTpa– 
ждас виразками шлунка та 
ускладненнями серця і ne– 
чінки. а також хворобою 
костей. Він автор 700 релі" 
гійних віршів і тепер знахО" 
диться в цій самій в'язниці, 
де вмерло троє в'язнів npo– 
тягом 16 місяців через ЛІ" 
карське занедбання. Згідно 
з „Keston News Service" у 
Пермському таборі ч. 36–l 
знаходяться також Йосип 
Тереля і Лев Лук'яненко. 

Фонд Катсдр УкраїноЗ" 
навства Гарвардського yni– 
верентету фундус посаду 
дослідника в Колегії ім. 
Кестона (яким тепер є Анд 
рій Сороковський) для Be– 
дення досліджень над CTa– 
ном релігії в Україні. 

ПОМЕР СЕН. ПАВЛО ЮЗИК, ГОЛОВНИЙ ДИРЕКТОР 
УНСОЮЗУ ДЛЯ КАНАДИ І ВИЗНАЧНИЙ ГРОМАДЯНИН 

Оттава. – Тут, о годині 
9:15 вечора, в середу, 9–ro 
липня, від тяжкої хвороби у 
шпиталі помер сенатор Пав' 
ло Юзик, один з навизнач" 
ніших канадсько”українсь" 
ких діячів за час майже CTO– 
літнього поселення україН" 
ців у цій країні, на 73–My 
році життя. 

Сенатор Павло Юзик oco– 
бливо активно працював 
також на форумі Українсь" 
кого Народного Союзу, в 
якому був заступником ro– 
ловного предсідника У НС 
для Канади в роках 1970–74, 
а з !974 року — головним 
директором УНСоюзу для 
Канади. 

Заслуги сен. П. Юзика 
для Канади й України BCHH– 
чезні. Це він,ставши третім 
з черги сенатороМ”україН" 
цем в канадському иарлЯ" 
менті 23 роки тому, Hee– 
томно й неухильно служив 
справі оборони України без 
страху й без догани, будучи 
одним з наЙдіяльніших tne– 
нів Комісії Людський Прав 
при ОН та бувши архітсК" 
том політики багатокулЬ' 
турности в Канаді, в краЬ 
ні, де найкраще й nanoB– 
ніше через те виявляє себе 
українське поселення. 

Народився св.п. сенатор 
Юзик в Пінто, Саскачеван. 
у родині піонерів — україН" 
ців Мартина і Катерини з 

С в л . сен. Павло Юзик 

Чабаню Юїиків, 24–ro nepB– 
ня 1913 року. Таму Пінто,в 
серці „пшеничної провінції" 
Саскачсвані, та в місті Cac– 
катуні закінчив П. Юзик 

школи — народню. серед" 
ню та університет, і там 
розпочав учительську npa– 
цю, весь час працюючи rpo– 
мадсько в найбільш pi3Ho– 

манітних ділянках творчо" 
ГО СебеВИЯВу. ВІЛ ПОЛІТИЧ" 
ного активного заангажу" 
вання як голова nporpe– 
сивно — Консервативного 
Клюбу, Через ЦерКОВНу ДІЯ" 
льність і до мистецької. 
диригуючи хорами й op– 
кестрамн. Попри всі ці 6yp– 
хливі зайняття П. Юзик. 
хоч математик по npoqbc– 
сії. все більше цікавиться 
науковою історичною npa– 
цею і пише як голова Ma– 
нітобського Історичного 
Товариства підставову npa– 
цю: „Українці у Манітобі". 
За цією книжкою пішли SHC– 
ленні інші. Зацікавлення 
славістикою та історією 
Східньої Европи скеровує 
св.п. П. Юзик на дальші 
студії і він здобуває 3BaH– 
ня магістра, а згодом док' 
торат з історії, що його 
найбільше цікавила, в той 
спосіб торуючи йому шлях 
до вершин у канадській no– 
літиці, яких досяг перед 
ним мало який українець. 

Покійний залишив в смут 
ку дружину Марію, з дому 
Багнюк, дочок Свангелину 
Джуравець. Вікторію Kap– 
пяк і Віру Стельмах з My– 
жами і дітьми, сина Tco– 
дора, сестру Марію Бравн 
та братів Михайла й Івана. 

Похорони назначено на 
понеділок. l4–ro липня ц.р. 

Помер адмірал Ґ. Ріковер, 
батько нуклеарноі фльотл 

Вашінґтон. –– У вівто" 
рок, 8–ro липня 1986 року, 
помер на 86 році ж и л аад" 
мірал Гаймен Ґ. Ріковер, 
що його популярно назива" 
ли батьком нуклераної Mop– 
ської фльоти З'єднаних 
Стейтів Америки. Він no– 
мер у своєму домі в Арлінг 
тоні, Вірджінія. 

Адм. Г. Ріковер служив 
старшиною морської BOCH– 
ної фльоти 63 роки і, не 
зважаючи на його часто 
контроверсійні заяви і Kpn– 
тику бюрократичної CHCTC– 
мн в Департаменті фльоти, 
він користувався великою 
популярністю, завдяки 40– 
му йому вдавалося дуже 
часто переборювати всякі 
перешкоди і труднощі адмі" 
ністраційного характеру та 
добитися модернізації Mop– 
ськоі воєнної фльоти ЗСА. 
У І950"ИХ роках, з його допо 
могою і заходами. ЗСА побу 
дували перший великий ПІД" 
водний човен з нуклеарною 
ПОГІННОЮ силою. ЯКИЙ TO– 
дішній секретар фльоти Ден 
Кімбслл назвав „одним з 
найкращих досягнень в істо 
рії воєнноє фльоти ЗСА". 

Військові спеціалісти і 
політичні спостерігачі o;i– 
нозгідно заявляють, що Pi– 
ковер ніколи не зважав на 
те, що про нього думають 
інші особи, чи навіть члени 
Уряду, якщо він був nepeKo– 
наний у слушності свого 
діла. З цього приводу він 
зустрічався в житті і 6ara– 
тьма неприємностями nep– 
сонального характеру, 
включно з тим, що деякі 
військові адмірали не BBa– 
жали Ріковера компетент" 
ною особою і вимагали від 

На Одумівській оселі ,,Київ' 
Аккорд. Н. Й. (О.Ш.). – 

Знову серед Кетскильських 
гір залунала українська nic– 
ня. молодечий сміх, гамір 
переплітаючися з завзятіС" 
тю праці таборового жит" 
гя. 

У суботу, 28–ro червня 
ц.р. на одумівській оселі 
..Київ" розпочався літній 
сезон таборування. ЖитлО" 
ві приміщення для Ta6opo– 
внків заздалегідь були від" 
повідно приготовані cTap– 
шнми одумівцямн. В ncp– 
ших двох тижнях (28–ro 
червня – 12"ГолиТння)відбу 
васться табір внховників 
Юного ОДУМ”у. Учасники 
цього табору – це одумівці 
віком від 15–TH років життя, 
яких рекомендує Управа^ 
Філії ОДУМ”у. В цьому 
році в цьому таборі є 20 
учасників. Команда табору 

складається виключно з 
осіб, які попердньо успішно 
закінчили дворічні, такого 
роду табори. Цей 20"ИЙ Ta– 
бір виховників Юного ОД" 
yM–y присвячений ІО”ЛІТ" 
тю заснування Української 
Гельсінської Групи в Ук" 
раіні. 

Командантом табору с 
Наталя Павленко, СВУ. иіс 
тупником Олександср 
Непрель СВУ, писарем – 
Іван Китастий , старпіий 
бунчужний – Андрій Смик, 
старшою бунчужною – Сві 
тла на Ліщина. 

Програма табору ВКЛЮ" 
час гутірки практичного 
характеру (таборування, 
мандрівництво, перша допо 
мога тощо) і теоретичного 
характеру (ідеологія й icTO– 
рія О Д У М ' у , українська 
преса, церковне, суспільно" 
громадське і політичне жит" 

тя української діяспорн TO– 
що.). Лекторами, крім KO– 
манди. с запрошені старші 
одумівці. Крім формаль" 
ннх зайнять в програму 
табору включено різного 
ролу спорт, купання і, 04e– 
видно, різного роду ігри. 

Після закінчення табору 
виховників на оселі ..Київ" 
будуть відбуватися Bi;nio– 
чинковО”Внховні і кобзар" 
ські табори. 

Оселя ..Київ" знаходнтЬ" 
ся вісім миль від оселі У НС 
Союзівки. Крім таборових 
приміщень на оселі с буднН" 
ки з кімнатами, які вннай" 
маються для гостей. 

Прекрасний гірський клі" 
мат та чудова навколишня 
природа, де розташована 
оселя ..Київ", є прекрасним 
місцем для таборування і 
відпочинку. 

Г. Ріковер 

Уряду послати його на eMe– 
ритуру проти волі a;iMipa– 
ла. 

У пізніших роках адм. Г. 
Ріковер зрозумів, що його 
активна роля у воєнній 
фльоті ЗСА закінчилась з 
прнхододом і введенням 
нових видів кораблів з HO– 
вою технологією. 

Президент Роналд Реген і 
колишній президент Джим 
мі Картер, який, до речі, 
служив у морській фльоті 
під командуванням PiKOBe– 
ра. виїдали належне адміра 
лові і вказали на його 3acJiy– 
гн перед Америкою. 

Також теперішній ceKpc– 
тар фльоти Джан Ф. Ліман. 
який послав Ріковера на 
пенсію проти його волі в 
1982 році, з пошаною висло 
вився про заслуги адмірала, 
кажучи, що він був немовби 
помостом між старою і HO– 
вою добою у воєнній фльоті 
ЗСА. Ріковера шанували і 
поважали також презнден" 
тн Ричард Ніксон, Джсрадд 
Форд та інші. 

Адмірала поховають з 
усіма почестями на Арлінг – 
тонському цвинтарі у B'IHCI.– 
ковій секції. 

НАКОПИЧЕННЯ СОВЄТСЬКОЇ 
ЗБРОЇ В НІКАРАГУА 

ВИКЛИКАЄ ТРИВОГУ 

З'ЇЗД БАЙРОЙТС ЬКОЇ 
ГІМНАЗІЇ У ҐЛЕН СПЕЙ 

Ґлен Спей, Н. Й. Opia– 
нізаційний Комітет Baii– 
ройт повідомляє членів про 
фесорського збору та KO– 
ллшиіх учнів, що з'їзд Bafi– 
ройтської гімназії відбу" 
дсться в днях !3–ro і 14–ro 
вересня ц.р., тут на оселі 
УБСоюзу. У програмі: 
. .Пригадаймо Байройт" . 
бенкет і забава. До танців 
приграватиме оркестра Б 
Гірняка. За ближчими in– 
формаціями слід тслефонУ" 
вати на число (609) 784–2378 
або (201) 287–0635. 

У СВІТІ 
і 
Й О Р Д А Н І Я З А К У П И Л А певну кількість совєтської 
зброї", зокрема протилетунських ракет тому, що король 
Гуссейн не міг дійти до порозуміння щодо закупу зброї з 
урядом З'єднаних Стсйї іа Америки. Обидві, влатвьь 
Конгресу і жидівське „лаббі" у Вашінгтоні не допускають 
до продажу зброї для заприязнених з Америкою apa6cb– 
ких країн, намагаючись таким способом допомогти 
Ізраїлеві уникнути ще одної війни з сусідніми арабськими 
країнами. Політичні спостерігачі й аналітики сумнівають" 
ся чи така тактика Ізраїля, жидівського ,,лаббі" і американ 
ського Конгресу який радше дивиться на голоси виборців 
як на інтереси Америки в світі, є корисною для ЗСА. які вже 
починають втрачати популярність на Близькому Сході. 
Доказом такого спаду популярності! с застій у мирових 
переговорах і підписанні договору арабів з Ізраїлем. 

СИНОД АНГЛІКАНСЬКОЇ Церкви, який відбуває свої 
наради в Йорку. Великобританія, покищо відложнв 
пропозицію голосування над справою допущення жінок на 
священиків, бо такс голосування могло б причинитись до 
розколу в Церкві, яка на протязі 450 літ висвячувала тільки 
чоловіків, не зважаючи на раніші спроби змінити цей стан 
в Церкві в користь зрівняння жінок з чоловіками. Свого 
часу також Папа Іван Павло 11, закликав єпископат 
Англіканської Церкви не робити змін у цій справі, бо тоді 
переговори про з'єднання цих двох Церков в одну стануть 
неможливими з огляду на канонічні різниці. 

КУБА БІЛЬШЕ НЕ ВИМАГАЄ від З'єднаних Стейтів 
закриття радіостанції . .Марті" . як передумови для 
продовження переговорів і підписання договору про 
нормалізацію еміграції між Кубою і ЗСА. Натомість 
режим Фіделя Кастра вимагатиме у переговорах з j 
представниками ЗСА. які вже розпочалися в Мехіко Ситі, 
що Куба мас право передавати свої радіопередачі 
англійською іеспанською мовами на середніх хвилях, щоб 
таким способом давати ,.речеві відповіді" на закиди 
зроблені „Голосом Америки" і радіо ,,Марті". Покищо не 
відомо чи Державний департамент ЗСА погодиться з 
пропозицією Куби. В кожному разі американська .ic.iera– 
ція не отримала ще жадних нових інструкцій в цій справі. 

В ЙОРДАНІЇ РОЗПОЧАВСЯ, а зглядно поглибився 
конфлікт між королем Гусссйном і Ясіром Арафатом. 
лідером Палестинської Визвольної Організації. Обидва 
лідери намагаються прихилити на свою сторону арабів із 
західнього берега ріки Йордан і за право говорити в 
їхньому імени на міжнародних конференціях та nepcroBo– 
рах з Єгиптом. Ізраїлем і З'єднаними Стейтамн Америки 
Арабські лідери і головне командування ізраїльсько!армії 
кажуть, що ГТВО все ще мас більше впливу на місцеве 
населення, але виливи короля Гуссейна )ростають J 
кожним тижнем. 

П Р А Ц І В Н И К И Д Е Р Ж А В Н О Ї С Л У Ж Б И безпеки в 
ПівдсннО”Африканській Республіці, користуючись судО" 
внм дозволом, зробили обшук в бюоі південноафрикансЬ" 
кої Ради Церков, яка. на думку ур? )еховус в себе не 
тільки загроженнх революціонерів, але нвесь документа" 
ційний матеріял руху спротнву. Крім того провідні 
церковні діячі є головними речниками руху проти політики 
апартеїду. Поліція забрала деяку частин) документів, які 
були закваліфіковані до політичної літератури і не мали 
нічого спільного з Церквою чи релігійним життям. 
Очевидно, представники Ради Церков максимально 
використали втручання поліції в їхні справи і свій погляд 
з'ясували закордонним кореспондентам з надією, що вони 
розголосять цю справу і тим самим кинуть т е одну пні, 
ьідповідальности на уряд білої меншості! 

ОЗБРОЄНА ГРУПА ЛЮДЕЙ, правдоподібно перуанські 
маоїсти, заагакувалн приміщення совєтської амбасади у 
столиці Перу Лімі машиновимн крісамн і гранатами. Одна 
з гранат внбухла в руці перуанця і він загинув вже на 
подвір'ї совєтської амбасади. Декількох партизанів 
зловили поліціянтн, а двох поранених відвезли до 
місцевого шпиталю під охороною поліції. Досі ніхто не 
взяв на себе відповідальностн за напад на амбасаду СССР і 
не пояснив з якою метою ця атака була переведена 
Соьстський Союз є головним постачальником зброї дія 
Перу і місцеві противники уряду, зокрема маоїсти, не 
задоволені таким станом. 

Манагуа. Нікарагуа. – 
Нскомуністичні дипломати 
і військові спостерігачі, а 
також розвідчі чинники 3a– 
тривожені великим HaKo– 
пиченням різнородної зброї, 
включно з гак званими ,.no– 
вітряними кораблями", TO– 
бто наймодернішими COBC– 
тськими гелікоптерами, які 
вживаються совєтськими 
військами у боротьбі з аф" 
ганськими антикомуністич" 
ними повстанцями. 

На протязі двох ocTaH– 
ніх місяців. – кажуть днт 
пломати. – Совєтський Co– 
юз доставив кількома na– 
в о р о т а м и масу зброї до 
Нікарагуа, не відомо для 
якої цілі. Сандіністи пояс" 
нюють. що вони готуються 
до оборони перед агресією 
З'єднаних Стейтів АмерИ" 
ки. яка. нібито підготовля" 
ється у Вашінгтоні. Офі" 
ційні особи Адміністрації 
президента Роналда Рсгена 
назвали цей закид can;iinic– 
тів „схворою уявою" npo– 
московських елементів в 
Манагуа, які взялися, cni;ib– 
но з Кубою, експортувати 
до інших иентральноаме" 
риканських країн не тільки 
революційні ідеї, але також 
у практичному змислі, co– 
вєтську зброю, частина якої 
попадає також до Ель СалЬ" 
вадору для тамошніх MapK– 
систських партизанів. 

Військові спостерігачі Ka– 
жутьь що вони нарахували 
принаймні 15 нових COBCT– 
ських літаків типу МІҐ"21. 
доставлених до Нікарагуа 
на протязі згаданих двох 
місяців, а також таку ж, або 

більшу кількість гелікоптс" 
рів типу M1–17. Центральна 
американська розвідча агсн 
ція передбачає, шо санлі" 
ністи приготовляються до 
головної офензиви проти 
..контрас", тобто проти an– 
тикомуністичних повстаН" 
ців. дії яких підтримує Уряд 
ЗСА і багато приватних op– 
ганізацій у цілому світі. 

У зв'язку із збільшенням 
достави совєтської зброї до 
Нікарагу. зокрема джстів і 
гелікоптерів, головне KO– 
мандування ..контрас" no– 
просило в ЗСА. юставити їм 
протилетунські ракети і ra– 
рмати. бо в противному 
випадку вони будуть BHC– 
тавлені на сильну атаку can– 
діністського летунствз До 
речі, доставленими .iiiaKa– 
ми керують совєтські ni.io– 
ти і командування ..KOH– 
трас" каже, що воно має для 
цього достовірні докази, а 
також переловленого COBCT– 
ського „дорадника", який 
працює в Нікарагуа вже від 
довшого часу. 

Речник нікарагуанськгн 
го уряду Мануель Еспіноза 
заявив кореспондентам, віл 
повідаючн на запитання 
достави літаків, що йому 
нічого не відомо про таку 
доставу. але навіть, якши 
вона була зроблена то з 
метою оборони Нікарагуа, 
бо „ми маємо право o6o– 
ронятися проти занлянова" 
ної агресії ЗСА". 

Представники Алміні" 
страцй Р. Регсна докладг 
но перевіяють ці інформа" 
ції, заки зайняти до цієї 
справи офіційне становище. 

В АМЕРИЦІ 
ВЕРХОВНИЙ СУД Ню Йорку рішив, що Бсргардт Геп, 
який в самообороні постріляв чотирьох молодих негрів, 
що грозили йому грабунком буде поставлений під суд у 
вересні и.р.'Адвокат Ґеца сказав, що Геп не буде апелюва" 
ти. Гец заявив, що вже найвищий час щоб люди довідались 
шо справді сталось, та вірить що його визнають невинним 

У ВІВТОРОК, 8–rO ЛИПНЯ ц.р. Каліфорнію навістив 
один з найсн.іьніших землетрусів за довгі роки. Землетрус 
був 6,0 на скалі Ріхтера та поробив багато шкоди в 
південній Каліфорнії, 110 миль від Лос Анджслесу. Біля 
100,000 домів втратили на п'ять годин електрику, замкнено 
головні автостради, які залила вода, та було кілька 
поранених осіб. 

УРЯДОВА КОМІСІЯ, яка вивчала програму Державного 
департаменту в справі зміцнення охорони американських 
амбасад. консулятів та інших представництв за кордоном, 
прийшла до висновку, що бюрократичні перепони і 
постійно надмірні видатки ставлять під сумнів здійснення 
всього проекту, на який виділено 4 більйоні, долярів. 
Будівництво приміщень нової амбасади ЗСА у Москві, 
кошти якого спочатку оцінювалися на 30 міл. дол.. уже 
коштує 167 млн. дол. Будівництво амбасади в Каїрі 
замість 27 млн. дол. забрало вже 43 млн.. а кінця роботам 
ще не видно. Комісія вирішила, що приміщення представ" 
ннцгв ЗСА за кордоном повинні відповідати прийнятим 
стандартам безпеки, а там. де це неможливо. їх треба 
взагалі закрити. 

З'ЄДНАНІ ЄТЕЙТИ АМЕРИКИ видали Аргентині 69– 
річного Хозе Льопеза Пегу. який понад десять років 
переховувався в Маямі. Його заарештували в березні 
минулого року. Видачу Пегн одобрив Верховний суд 
стейту Фльорида і санкціонував Державний департамент. 
В 1970"НХ роках Льопез Пега займав пост міністра 
соціального забезпечення. Вважают:. що він привласнив 
мільйони долярів. Його обвинувачують також в наданні 
допомоги так званим ,,командам емер ги", які розстріляли 
сотні людей. 

НА ЗАПРОШЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА Роналда Реї єна ч 
вересні іьою року до Вашінгтону прибуде президент 
Філіппін Коразон Акіно. яка відвідає ЗСА з офіційною 
в і з ш о ю . Акіно плянує виступити перед об 'єднаною 
комісіїю американського Коні ресу і відвідати багато міст 
З'єднаних Стейтів Америки, про які в неї залишилося 
багатії гарних спогадів. Віл 1980 до 1983 року Акіно разом 
З чоловіком проживала в місті Нютон. Массачуіетс. В 
інтерв'ю для крайової телевізії Акіно сказала, що мас 
намір обговорити з американським Урядом питання про 
збільшення економічної допомоги. Крім того вона хоче 
звернутися ДО американців філіппінського походження і 
закликом вкладати гроші в економіку Філіппін і купувати 
спеціально випущені ,,облігації Корі" 

АМБАЄАДОР ФРАНЦІЇ при Об'єднаних Націях Кльод 
де Кемулярія назвав дуже важливою подією .иія своєї 
країни святкування століття Статуї Свободи. ,.СвяткуваН" 
ня підтвердить прихильність Франції до великих ідеалів 
американської демократії". заявив амбасадор і навів 
слова архітекта Едуарда де Лябуляе, який керував 
встановленням Статуї Свободи: . .Коли ja сто років 
Америка буде святкувати своє 200"річчя. моє ім'я 
шбудуть. але сама Статуя залишиться як символ 
вічної дружби між Францією і З'єднаними Стеніамн 
Америки . 

АЛЬМАНАХ НА 1987 РІК 

Уже почалася підготова Альманах а У НС на 1987 
рік. Редакція прийматиме матеріали в українській і 
англійській мовах до 21м о липня 1986 року. 
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Відійшов у ВІЧНІСТЬ 
один з творців епохи 

У суботу, 5–ro липня 1986 року, перестало 
битись серце видатного громадянина, визначнО" 
го сина українського народу сл. п.ЯрославаCTe– 
цька , який без сумніву був не тільки великим 
українським патріотом, але також співтворцем 
епохи поневоленого народу, організатором і 
керівником українського націоналістичного 
революційного руху. 

Історія українського народу дає нам безліч 
прикладів про те, яке велике, часто вирішальне 
значення має для життя поневоленого народу 
індивідуальність його політичних, національ" 
НИХ, К у Л Ь Т у р Н И Х , р е Л І Г І Й Н И Х , Н а у К О В И Х І М И С Т в Ц Ь " 
КИХ Д І Я Ч І В . 

Пок ійний Я. Стецько був в першу чергу 
політиком високої ранги, революціонером від 
молодости, ідеологом українського націоналіЗ" 
му в дусі християнського світогляду, стратегом 
визвольної революції у бурхливих ПЄрЄДВОЄН" 
них і воєнних роках, передовим воїном і публіцИ" 
стом, який формував політичну думку поколінь 
на протязі багатьох років. Крім його відповідаль" 
них функцій і керівництва великою нацїоналіо 
тичною організацією ОУН і Антибольшевицьким 
Бльоком Народів, він знаходив час також для 
широкої публіцистичної праці, переважно в 
ділянці закордонної політики, наголошуючи 
конечність визволення поневолених Москвою 
народів і проповідуючи свій український націо 
нальний ідеал, право на волю і державну незалв" 
жність для українського й інших підяремних 
націй. 

У найновішій історії української визвольної 
боротьби, у храмі слави і у серцях багатьох тисяч 
ЙОГО П О С Л І Д О В Н И К І В , Я . С Т Є Ц Ь К О З Н а Й Д е В І Д П О В І Д " 
не тривале місце. Покоління українських людей 
шануватимуть його за жертвенну, віддану npa– 
цю, а спадкоємці його ідей побудують йому 
вічний пам'ятник своєю активністю і сповненням 
заповіту: ,.Здобудеш Українську Державу, або 
загинеш в боротьбі за неї"! 

У висновку треба сказати, шо від нас відходять 
один за одним люди великого провідницького 
П О Т е Н Ц І Я Л у – Й Т О М У П е р е д у к р а ї Н С Ь К О Ю С П І Л Ь Н О 
тою у діяспорі стоїть велике і преважливезавда" 
ння – наслідувати їх, дихати їхнім духом, peani– 
зувати їхні ідеї, піднести рівень нашої політичної 
праці, об'єднатися для остаточної боротьби за 
святу справу визволення українського народу, 
бо такий є наш обов'язок супроти свого оточеН" 
ня і своєї рідної нації. 

Як подала західньонімець' 
ка преса, кардинал МЮНХЄ" 
ну і Фрайзінгу Фрідріх BCT– 
тер й інші католицькі cnnc– 
копи відвідали нещодавно 
Москву і провели там ряд 
розмов з представниками 
Російської Православної 
Церкви. З московської CTO– 
рони участь в розмовах взя" 
ли православні спнекопи 
під проводом МИТрОПОЛИ" 
та Мінська Філарета. який в 
останньому часі полагоД" 
жус всі важливі закордонні 
справи Московської flpaeo– 
славної Патріярхії. 

Після розмов німецькі й 
московські церковники iUl– 
дали спільну заяву, в якій 
закликають політиків до... 
спільного ,.забезпечення 
миру в світі та до роззброо 
ння". Цс ясно свідчить про 
тс, що ця німецька KaTO– 
лнцька делегація дала себе 
використати росіянам для 
їхньої фальшивої ,.MHpo– 
любної політики". За цю 
згоду німецьких католицЬ" 
ких єпископів підписати цю 
„миролюбну заяву" MOC– 
ковські православні єписког 
пи „пообіцяли" допомогти 
в стараннях німецького erm– 
скопату в справі встанов" 
лення духовної опіки над 
розкиданими по Україні, 
Білорусії й Казахстані HiMc– 
цькими католиками. Що ж, 
пообіцяти легко, але чи BO– 
ни дотримають цю обіцян" 
ку — це інша справа. 

Повернувшись ДО МЮН" 
хену, кардинал Веттер мав 
пресову конференцію, під 

Степан Женецькнй 

ЧИ ПАПА ВІДВІДАЄ УКРАЇНУ 
В 1988 РОЩ? ,... 

' l– 

час якої один німецький 
журналіст запитав його, чи, 
будучи в Москві, німецькі 
католицькі делегати nopy– 
шили справу переслідуван" 
ня Української КатодиЦЬ" 
кої Церкви? На це питання 
кардинал Веттер виминакн 
чо відповів: „Так, ми про це 
говорили в Москві. Але це є 
дуже делікатна справа. Tpc– 
ба наперед створити відпо" 
відну атмосферу співпраці з 
московським православісм, 
а щойно після того можна 
буде порушити такі болючі 
проблеми". 

Цю відповідь треба так 
розуміти, що німецькі cnnc– 
копи зовсім не порушували 
справи українських католи" 
КІВ В СОВеТО”МОСКОВСЬКІН 
безбожницькій імперії. А 
вони, напевно, добре o6i3– 
нані зі станом У КЦ в Украї" 
ні хоч би із звідомлень на 
конференції „Церков в ПОТ" 
ребі", що відбулася в Kemr– 
штайні, Західня Німеччина, 
де було обширно представ" 
лено переслідування україН" 
ських католиків в Україні. 

Перед від'їздом з Москви 
німецькі католицькі єпискО' 
пи запросили московських 
православних єпископів 
відвідати Західню НімсччН" 

м ну. Делегація московської 
патріярхії відвідала в червні 
місто Мюнхен, Баварія, oci– 
док кардинала Веттера. 
Провідником московських 
єпископів був митрополит 
фінська Філарет, який no– 

К;пагоджує закордонні enpa– 
ви московської патріярхії. 
Метою цієї зустрічі був Teo– 
логічний діялог про Євха" 
ристію. 

Щ 3 приводу тих двох зуст" 
річів німецьких католиць" 

j ких єпископів і придставнИ' 
;Ків московської православ' 
Щрї патріярхії поширилися 
'На Заході чутки, що Папа 
З Іван Павло 11 має відвідати 

Совєтський Союз, a 30Kpe– 
ма столицю України Київ у 

j 1988 році, з нагоди lOOO–pin– 
чя хрищення РусИ”України. 
Офіційно Ватикан досі не 
потвердив, ані не заперечив 
тих чуток. Тільки один HC– 
названий ватиканський 
придставник заявив, що ці 
вістки є „нереальні", бо не 
береться до уваги факту, що 
там (тобто, в Совєтському 
Союзі), все ще є „мільйони 
переслідуваних християн". 

Під час перебування делс" 
гації московської npaeocna– 
вної патріярхії в Західній 
Німеччині митрополит ФІ" 

ларет проголосив, що він 
прийняв запрошення Папи 
взяти участь в міжрелігій" 
ній зустрічі, яка мас відбу" 
тнея в місті Асизі, Італія, в 
вересні ц.р. Папа скликає 
цю зустріч релігійних npo– 
відннків на наради для B;iep– 
жання світового миру. 

Візита представників 
московської православної 
патріярхії у Німеччині BW– 
булася два тижні після того, 
як високі ватиканські npe;j,– 
ставники провели дискусію 
з представниками східньосв" 
ропейських країн про TUMO– 
шні релігійні відносини. І 
саме ці зустрічі спричпшь 
лися до спекуляції, ЩО, MO– 
жливо, Ватикан підготов" 
л яє шлях до папської візити 
СССР в 1988 році під час 
відзначування ІООО”Ліття, 
впровадження . христнянст" 
ва в тій країні. А тому, що, 
як подає історія, хрищення 
РусИ”України почалося ncp– 
шим хрищенням вірних у 
Києві, що лежить над ДніП" 
ром, у водах якого воно 
відбулося, то Папа відвідав 
би столицю колишньої Py– 
си, а теперішньої України 
– Київ. 

Що торкається таких no– 
голосок, неназваний вати" 
канський представник зая" 
вив, що „такого роду noro– 
лоски є нереальні. Що ж там 
Папа мав би робити? АД" 
жеж у цій країні є мільйони 
переслідуваних християн". 

Закінчення буде. 

Згідно з напрямними Ko– 
місії Регіональних Дослідів 
і Публікацій при HayKoeo– 
му Товаристві ім. Т. LUCB– 
ченка. досі вже появилося 
друком понад соток томів 
праць у серії ..Український 
Архів". В основному, це 
збірники ссеїв. статтей. ДО" 
відкових спогадів й інших 
матеріялів, які об'єктивно 
відтворюють умови життя і 
праці, організаційну. eKOHO– 
мічну. культурно”освітню. 
церковну й політичну ДІЙ" 
сність українського nace– 
лення на території окремих 
per іонів України як за yicpa– 
їнської державности. так і 
під чужоземними окупаН" 
тами. 

Своїм змістом, т о rpyn– 
туеться на фактичних даних 
жителів і діячів тих регіонів, 
ні збірники виправляють 
фальшиву картину, яку міг 
би уявити собі сторонній 
читач совєтських видань 
про минуле українських сіл. 
містечок і міст. Onpanboea– 
НІ ВІЛЬНИМИ ЛЮДЬМИ у ВІЛЬ" 
ннх умовах життя країн 
Заходу, ці збірники збере – 
жуть для майбутніх дбсліЛ" 
ннків багато цінних acncK– 
тів самобутньости україїі" 
ського народу. ВонисвідчИ" 
тнмуть про вміння україн" 
ців правити на своїй icTO– 
ричній території та. Bcyne– 
реч усім заходом окупантів, 
власними силами й 3aco6a– 
мн підвищувати рівень CBO– 
ГО особистого й національ" 
ного життя. 

Перший том збірника 
..Надбужанпінна", виданий 
у травні 1986 року, добре 
виконує це головне завдан" 
НЯ І. ІЮрЯД З ЦИМ, ВІДЗНЗ" 
чається певною ,,надвартіс" 
тю". В той час, коли всі інші 
регіональні збірники O6MC– 

Роман Рахманний 

„НАДБУЖАНЩИНА" – ЗРАЗОК 
ДІЙОВОГО СОБОРНИЦТВА 

жуються практичним 3ae– 
данням подати читачам ece– 
бічну історію життя й po3– 
витку одного повіту з його 
головним міським центром 
збірник „Надбужан шина" 
своїм змістом охоплює rpy– 
пу повітів, розташованих 
обабіч ріки Бугу. З практнч 
них міркувань, в книзі їх 
укладено в чотири розділи 
під такими заголовками: 
Сокальщина і Белзчина, 
Радсхівщнна, Камінеччина. 
Холмщинаі Підляшшя.Але 
Холмщнна включає в собі 
такі повіти як Грубешівсь" 
кий і Томашівський. Таким 
чином ,.Надбужанщина", 
як назва, становить на ділі 
,.рСГІОН рСГІОНІв" З МІСЬКИ" 
ми центрами: Сокаль. Бслз. 
Радехів, Камінка CrpyMH– 
лова (Кам'янка Бузька). 
Холм. Грубешів, Томашів. 
Біла Підляська і Володава. 

Така широка концепція 
регіонального збірника BH– 
сунула перед редакційною 
колегією „Надбужанщини" 
складні проблеми, які, ОД', 
нак. успішно розв'язано. Ця 
960Ч:торінкова книга велИ" 
кого формату розгортає 
перед читачем багатограН" 
ну картину життя, розвитку 
й боротьби надбужансько" 
го населення засвоюдухов" 
нО”Культурну. економічну й 
політичну самобутність в 
межах концепції самостій" 
ної соборної України. В 
ідейнО”Політичному po3y– 
мінні, ця боротьба не npn– 
пиністься і досі, не зважакь 
чи на те, що територію над" 

бужанців перерізав кордон 
двох наїзників. Одним із 
важливіших засобів у цій 
боротьбі за права українців 
Надбужанщини є саме і цей 
однойменний збірник. 

В наш час, коли українсь" 
ка політична думка часто 
блукає „поза вітряками" всі 
ЛЯКИХ ЧуЖИНеЦЬКИХ КОНЦЄП" 
цій, треба схвально OUJHH– 
ти рішення першого з'їзду 
надбужанців (з травня 1981 
року) про конечність багато 
jqMHoro збірника про всі ці 
Землі, які протягом віків 
становили бастіон України 
на її західніх підходах. Pc– 
дакційна колегія, внкоиую" 
чи доручення Головної Угі" 
рави під керівництвом Cc– 
мена Романова. успішно 
виконала цс завдання, ro– 
ловно завдяки жертвенній 
праці редакційного „тріо": 
Миколи Мартинюка (голов 
ний редактор), Надії Хма" 
рИ'Олійник та Володимира 
Макара. За нецілих три po– 
ки зібрано й оформлено до 
друку багатий матеріял, що 
засвідчує пов'язаність наД" 
бужанців не тільки з т.зв. 
головними землями Украї" 
ни, але й також їхнє почут 
тя відповідальности за до 
лю земель і населення на 
захід від Бугу і Сяну. 

Це велика MopanbHo–no– 
літична перемога Об'єднаН" 
ия Надбужанців, як групи і 
як окремих осіб. Адже їм 
довелося перемогти почут" 
тя льокального патріотиЗ" 
му, зовсім виправданого в 
умовах життя на чужині. 

Сокальчани і белзчани MOT– 
ли опрацювати й давно BHK– 
дати окрему книгу про свій 
„регіон". Колишні мешкан" 
ці Радсхівшнни й КамінеЧ" 
чини — разом чи окремо – 
могли б мати свій збірник 
(чи збірники), бо для TaKO– 
го видання матеріялів їм 
напевно не бракувало б. ПО" 
дібно могли були вчинити і 
жителі Холмщини та ПІД" 
ляшшя. Але тоді ми мали б 
ще трИ”Чотири книги про 
окремі повіти з незначними 
загальноукраїнським 3Mic– 
том та зі збільшеними TCH– 
денціями до партнкуляриз" 
му. 

Включивши у своє гроно 
ХоЛМЩИНуІ ПІДЛЯШШЯ.ПОТ' 
рактувавши надбужанські 
землі, як одну цілу частину 
соборної України, Об'єднай 
ня Надбужанців своєю KHH– 
гою вивело перед очі Bcec– 
вітньої української громаД" 
ськостн всю проблему захід 
ньоукраїнських окраїн, BHC– 
тавлених протягом віків на 
різнонаціональннй .,Дранг 
нах Остен". І той тиск із 
заходу досі не припинився, 
а навпаки, зміцнився під" 
тримкою з боку Москви. 

Тому сьогодні, у зв'язку з 
появою першого тому наД" 
бужанського збірника, ro– 
диться сказати щире слово 
признання активістам npa– 
вобережноїта лівобережної 
Надбужанщини: 

Всі ви показали себе 
справжніми патріотамИ”СО" 
борникамн. бо ви на ділі 
перемогли льокальний ero– 
центризм... Обмеживши TH– 
мчасово свої прагнення на 
місцеве себевиявлення. ви 
дали світові свідчення про 
характер, історію, досягн і 

(Закінчення на crop. 4) 

On. Зозуля 

Зелений Клин 
Зелений Клин! ... 
Що це за назва і звідки 

вона бере свій початок? АД" 
же в жодному довідникові 
її не знайдете, на мапі теж не 
зазначено. Але якби ви noc– 
питали літніх людей із Київ' 
ки. Прилук, Синього Гаю. 
Турого Рогу, Чугаївки, Хо" 
ролу, Варварівки. ВарфолО" 
міївки,.усі б вони стверди" 
ЛН. ЩО ЦЯ ЗеМЛЯ, ВІДВОЙОВЗ" 
на у боліт і тайги їхніми 
дідами й батьками, де no– 
між синіми сопками розкії" 
нулись українські села, – це 
і є той самий Зелений Клин. 

Хто, назвав то частину 
Примори, що лежить на 
одній широті з Сохумі,НіЦ" 
црю й Монако, так поетиЧ" 
но? За персказйми, aeTopa– 
ми назви „Зелений Клин" 
були переселенці з України, 
які наприкінці минулого 
століття тут поселились і 
КИНУЛИ В Г'руНТ Першу ЖМЄ" 
ню зерна, привезеного з 
України. 

Київський письменник І. 
Нсмирович. що побував на 
цих землях у наш час, ycTa– 
ми сторожнлів з села Чсрні" 
гівкн, Івана Шмаги, po3no– 
відас: 

— І як воно спершу – 
важко було? 

" Н е так, щоб сказать... 
Ось тим, хто раніше, до 
японської війни, ще як мій 
дядько, тим oro–ro! 

А ми — нічого: поїздом у 
теплушках, сім тижнів 4Hp– 
чикали. І майже на готове. 
А вони через Одесу морем., 
їм перепало... Тоді як було: 
валками ото йдуть – ідуть, 
бачать луг. Сопки ') Kpy– 
гом, затишок. Стануть. Kpn– 
ницю викопають. Живуть 
два”Три дні: як занудить у 
животах — ідуть далі. А є 
путня вода – отам і nmna– 
ються. Землянки попервах 
копають, тайгу під орну 
з е м л ю корчують, . Ох, і 
забрав же цей Клин наших, 
поки оговтали його: тільки 
з рідні моєї – старшого 6pa– 
га кедром привалило та 
дядька ведмідь понівечив, 
що й не застав його, коли 
приїхав. 

З цих куцих слів читач 
довідується, якою ціною 
освоєно тайгу українськими 
руками. У с. Троїцькому 
письменник попросив 6a6y– 
сю напитись води, а напив" 
шнсь. запитав, чи велике їхнє 
село і .– 

– Чимале. , ' k ' ' 
А українці, крім вас, 

тут є? 
– А де ж їх, синку. HC– 

мас? ... , ^ 
Завідуючий господарсь" 

кої дільниці запросив гостя 
на ночівлю. Познайомив із 
старенькою мамою й ДО" 
дав: 

– Ніяк не забудуть 4HTH– 
рина: кажуть, мало не щод" 
ня сниться... 

Стара змінила позу й cep– 
. дито прошамкотіла: 

– А що ж, помру й не 
побачу ні родичів, ні калан" 
чі (дзвіниці) на горі... 

– А немає вже дзвіниці. 

Свдокіс Пилипівно, зняли 
її. 

– Як зняли?! – аж піД" 
велася. 

– На тому місці зараз 
пам'ятник Богдану Хмель" 
ницькому. 

– Ну ти. скажи! – вдари' 
ла об поли. 

До Чернігівки KopecnoH– 
дент приїхав вечором, саме 
в цей час у технічному учИ" 
лищі був випуск комбай" 
НерІВ. ПІСЛЯ ВСЧерІ ВСІ ХО" 
ром заспівали: 

Ой, хмелю мій, хмелю. 
Хмелю зелененький... 

Автор із захопленням na– 
голошус: „І забуяла пісня 
— кришталево чиста, HCHO– 
рочко свята й безсмертна, 
як і народ, що створив ЇГ. 

Так надруковано про nic– 
ню в нарисі „Літературної 
України". А через пару Mi– 
сяців у „Вітчизні" надруко" 
вано цей самий нарис, але 
пісню і слова про неї викрес 
лено. Хіба ж можна roeopn– 
ти, що українська пісня „без 
смертна ,як і народ?" 3a6o– 
ронено. З тексту нарису виД" 
но, що цензор добре nonpa– 
цював. Навіть нема згадки, 
скільки на Зеленому Клині 
живе українців. Правда, ae– 
тор^умудрився (він Kopec– 
пондент „Перця") у приміт" 
ці згадати, що на Далекому 
Сході передплачують 11. 
942 примірники журналу. 
Ця цифра говорить сама за 
себе. 

Найцікавіше розповів an– 
тор про свій виступ у школі 
перед батьками учнів. Ma– 
тері тз батьки повтискались 
за парти, я з місцевим корес 
пондентомза вчительським 
столиком розсілися, npor– 
рама мого виступу побуДО" 
вана так: передаю вітання 
українською мовою, про 
літературні успіхи наших 
письменників говорив no– 
російському, і 'на закуску' 
– гуморески в оригіналі. 
Щойно, після вітання, я ia– 
ходився розповідати про 
літературні новини no–po– 
сійському. як чую із задніх 
парт: 

— Будь ласка, говоріть 
по”українському. 

— Тартак. –– загомоніли 
інші. – продовжуйте, як 
почали! ... 

Після цих двох прикладів 
і без цифр стає зрозуміло, 
що українці тут тримають" 
ся своїх традицій, своєї MO– 
ви. Русифікація їх – не 
з'їла, бо батьки самотужки 
вчать дітей рїдної мови. 

Варто нагадати, .до в Po– 
сії й інших республіках ЖИ" 
вс понад сім мільйонів yK– 
раїнців. їм не вільно мати 
рідної школи чи культурних 
установ. Але кров предків 
пульсує в їхніх жилах, як 
джерело води, від якого 
починається наша ріка Дніп 
ро. Воно не висихає. Воно 
вічне! 

') С о й і 
форми 

фб ір.і округлої 

В МІННЕАПОЛІСІ ТРІСЛА рура, яка доставляє паливо 
до домів. Рура експльодувала та залила вулиці воіттем. Три 
особи згинули, а понад 200 осіб свакуовано. Пожежники і 
поліція переводять іивестигацію експльозії. 

Володимир Барагура 

ПАСТУШЕ СВЯТО 

І. 

. . . а другий вівгар, ба святий Петро, 
він трембітас у трембітоньку, 
У трембітоньку, у голосную, 
У сопілоньку, у цвітовую ... 

Як тільки наближався літній празник свв. Петра і Павла, 
ми. гімназійні учні”.мшдухи. розбігалися до своїх хліборобських 
колег по передмістях Яворова і по довколишніх селах, щоб спіль ' 
но з ними відзначити пастуше свято. Бо св. Петро враз зі св. 
Юрієм і самим Господом п уяві нашого хліборобського люду, це 
пастнрі”ВІвчарики: 

А іа вівцями три вівгарики. 
Бо один вівчар – всесннтий Юрій, 
А другий влвчар, ба ге. Петро, 
А третій вівчар, сам ге. Господь. 

Та й ідуть собі, та несуть собі 
По сопілоньці, по трембхтоньці: 
В св. Юра — все листовая, 
В св. Петра – все цвітовая, 
В Бога святого — все золотая. 

j – 

Св. Петро, якому сам Ісус Христос дав пастирську власть і 
обов'язок „пасти вівці й ягнята" в символічному значенні, в Ha– 
родному побуті не лише вівчарює, не лише „трембітас у трембь 
тоньку" чи „сопілоньку", звук якої несеться полонянами, ц а р и ' 

нами, пасіками, садами, городами, виноградниками, він не лише 
опікун худоби, яку обороняє перед вовками ^ пошестю, він теж 
хазяїн, який „заорює і тажинас", бо разом зі та. Павпом помагає 
Гослодеві”Орачеві: 

... Там же оре сам милий Господь, 
А св. Петро Йому поганят ... 
А св. Павло волоньки гонить. 
А св. Петро волоньки водить ... 

Св. Петро і сам виступає в ролі хлібороба'Плугатаря, noMa– 
гаючи Господеві”СІвачеві: 

. . . А св. Петро за плугом ходив, 
А св. Павло волоньки водив, 
А сам ГосподЬ'Бог пиіенигку сіяв . .. 

І хоч етнографичролкльористн в своїх працях не згадують 
про пастуше свято, то хлопчакИ”Пастушки на свій спосіб відзна" 
чалн празник свого покровителя. Ці святкування записалися 
глибоко й тривало в дитячих душах і відживають у їхніх cno– 
минах . . . 

v 
Вранці празннка свв. Петра і ' П а в л а я брав великий дерв' 

в'яний обруч'покотило і, підганяючи його паличкою, біг битим 
шляхом з Яворова до місця мого народження і раннього дитин" 
ства — Немирова. Я біг босоніж ; красчком „гостинця"ЦІсарки", 
вимощеного білим, дрібним товченим камінням, бо ця вузька cre– 
жечка, що прослалася обабіч битого ш л я х у вздовж придорожніх 
ровів, буда. м'яка, мов з гуми і не ранила босих стіп. Я пробігав 
людськими оселями повз перетикані червоним маком, синіми BO– 
лошками і фіолетним куколем лани хвилюючого зб іжжя, Я MH– 
нав вкриті гарячим жовтоцвітом соковитозелені килими левад і 
сіножатей, луги, ліски, гаї, хисткі Аістки, прокладені понад жур" 
котливими потічками, струмками і ручаями. Час від часу я sa– 
тримувався, щоб загасити спрагу погожою водою з ггридорож' 
нього джерцяьця, колодязя чи з криниці”„журавля". Тільки рІД' 

ко зустрічалися по дорозі селянські підводи, або прокочувалися 
жидівські „балагули" з крамом і куняючими пейсатими п а с а ж и ' 
рами в чорних блискучих халатах і ширококрисих капелюхах. 

Найкраща дорога вела через дрімучий Завадівський ліс, що 
темною стіною навис обабіч битого шляху. Бір давав приємну 
прохолоду, і мені біглося жвавіше і веселіше, бо початок лісу 
одночасно сповіщав недалекий кінець маратонського 18'КІломеТ' 
рового бігу з Яворова до Немирова. Щ е тільки минути ліс, npo– 
бігти зелену долину річки Смердеху і вже перед очима зарисО" 
вується старовинний лотоковий млин, хатки немирівських міщан, 
оточені садками, городами і плакучими вербами, а в далині Ma– 
йоріють бані церкви, дзвіниця і вежі латинського костьолу. 

Я не добігав до містечка, але, минувши місток на річці, no– 
вертав направо і понад крутий беріг Смердеху ще два'Три Kino– 
метри біг на „Загороди" до, хутрра батьків мого товариша дитЯ" 
чігх забав. Славка Березяка. Його батько, заможний господар, 
мав гарну хату, господарські забудування, просторе обійстя, yn– 
равні грунти, левади, сіножаті, пасовиська, навіть д ілянку лісу. 
Тримав кілька пар коней, череду рогатої худоби, отару овець, 
стадо безрогих, безліч домашньої птиці. 

Ледве я віддихався і відпочив, вже треба було вирушити з 
худобою і кіньми на пасовище. Славкова мама наготувала в KO– 
шику всякого їстивного добра, яке годиться споживати на nac– 
туше свято: вареники з разової пшеничної муки з сиром, 6apa6o– 
лею і капустою, голубці з гречаною кашею і пшоном, туго 3a– 
горнуті в капустяних листках, коржі, плесканку сніжнобілого CH– 
ру, навіть боклажок легкохмільної доморобної медової сити. Pe– 
шту ласощів ми мали придбати на місці, – солодку ріпку, каля" 
ріпу”Колрабі, брукву, горошок, моркву, мак у голівках, KapTon– 
лю, кукурудзу, гриби, ранні овочі й ягоди. Треба було поспішати, 
бо на пасовиську ждала нас пастуша братія. 

Закінчення буде. 
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Парафія Св. Тройці в Ірвінґтоні влаштувала храмове свято 

У неділю, 22–ro червня 
ц.р., українська правослаВ" 
на парафія Св. Тройці в 
Ірвінґтоні, Н. Дж,величаво 
відсвяткувала своє храмове 
свято з присутністю коло 
200 парафіян та ianpome– 
них гостей з Ірвінгтону та 
околиці. 

О год. lO–ifi ранку в 3e– 
леносвяточну неділю БОЖЄ" 
ственну Літругію відправив 
настоятель парафії о. npoTO– 
ієрей Сергій Йепріль у co– 
служенні о. діякона Андрія 
Кулика. Співав церковний 
хор їм. Дмитра БортнянсЬ" 
кого під керівництвом інж. 
Дмитра Олійника, а на 3a– 
кінчення Святої Літургії 
настоятель парафії виголсь 
сив величаву промову про 
значення та історію Святої 
Тройці та коротко зупиннв" 
ся на недалекому вже святі, 
яке ми повинні величаво 
відсвяткувати у вільному 
світі – ІООО”ЛІття Хрищен" 
ня України в святу право 
славну віру. „І хоч Москва 
вживає інтенсивні заходи, 
щоб це свято перекинути в 
Москву, як і намагається — 
здеформувати українську 
еміграцію, повинні вже 3a3– 
далегідь бути приготовані 
та належно відсвяткувати 
ІООО”ЛІття Хрищення Yicpa– 
їни у вільних державах CBI– 
ту" – сказав о. прот. Сергій 
Непріль у своїй проповіді. 

О год. 12.30 святочну Tpa– 
пезу відкрив голова flapa– 
фіяльного уряду Борис Про. 
цюк, привітавши присутніх 
на залі та згадавши коротко 
про наші храмові свята в 
минулому та сучасному, а 
о. настоятель парафії npo– 
вів молитву. 

Гостинний виступ хору 

Хор „Трембіта" під керівництвом проф. Рафаїла Венке під час храмового свята в 
українській православній парафії св. Тройці в Ірвінґтоні. 

„ Т р е м б і т а " під керівниЦ" 
твом в м і л о г о диригента 
проф. Рафаїла Венке npo– 
співав такі пісні: „ОЙ, у лузі 
червона калина", народна 
пісня, обр. Мнкитюка; „Ой 
3–3a гори кам'яної", нароД" 
на пісня, обр. М. JICOHTO– 
вича; „Баркарола" муз. Ж. 
Офенбаха, „Пряля"— муз. 
М. Леонтовича, „Садок 
вишневий коло хати" сл. Т. 
Шевченка, муз. А. ГнатИ' 

шина. Під гучні оплески 
публіки хор „Трембіта" cni– 
вав ще одну пісню „Живи. 
Україно" сл. Олеся, муз. М. 
Гайворонського. 

Виступ хору „Трембіта" 
звеличив православну napa– 
фію своїм мистецьким BHC– 
тупом, та дав надхнення 
парафії до дальшої діяль" 
ности – робити, творити і 
перемагати. 

Святочний обід пригото" 

(Ceim.tu.ia: В. Сенкоф) 

вило трудолюбне Сестриц" 
тво св. Покрови, при церкві 
св.Тройці, на залі з головою 
Вірою Пасько. 

і 

На закінчення трапези 
голова Парафіяльного уря" 
ду Б. Процюк подякував 
диригентові та виконавцям 
хору, та за участь у імпрезі 
— численній публіці. 

t– 
А. Домарацькнн 

Під такою назвою діє в 
Сиракюзах від і954 року 
українська суботня школа. 
ПерШИМ І ДОВГОЛІТНІМ ДИ" 
ректором цієї школи була 
Марія Логаза, опісля Оль" 
га Бачииська, о. диякон Д”р 
Мирон Ткач, а останні три 
роки автор цієї статті. У 
найкращі роки розвитку 
школа українознавства Ha– 
раховувала понад 150 y4– 

Школа українознавства 
ім. Лесі Українки 

нів, але в останніх двох 
роках кількість учнів змен" 
шилася до 35. Чому це так? 
— запитає вдумливий HH– 
тач. — Відповідь на це im– 
тання складна. Українська 
громада є частиною амери" 

к т ж ж т ж ш я ^ 

MACQUAR1E UNivERSlTY 
SYDNEY AUSTRALIA 

Equality of Employment Opportunity is University Policy 

LECTURERS 1N SUW0N1C STUD1ES 
(UKRAINIAN) 

TWO POSITIONS 
TENURABLE A N D П Х Е 0 TERM 

The Ukrainian Studies Foundation in Australia has provided fund– 
mg for the establishment of teaching in Ukrainian and for a Centre for 
Ukrainian Studies within the School of Modern Languages at Mac– 
quarie University. 

The positions are tenable not before 1 January 1987. The suc– 
csseful applicants would normally be eapected to have completed or to 
be completing a higher degree. Competence at a high level in the 
Ukrainian language is essential. 

Salary range: SA27.859 to SA36,600. 
Further information about the University and advice regarding the 

method of application should be obtained from theSecretary–General, 
Association of Commonwealth Universities, 36 Gordon Square, London, 
WC1H OPF, England or from the Academic Staff Office. Macquarie 
University, North Ryde, New South Wales 2113, Australia. 

Applications close 15 August 1986. 

N–iM 
ЗІ ІС D0C oncjz. 

Юрій Пундик 
Збірка вибраних статтей 

„У ПОЛУМ'Ї ДРУЖНЬОГО 
СЛОВА" 

Появилася збірка матеріалів зібраних Дружиною Покійного 
МАРІЄЮ ПУНДИК, 

впорядкована АНАТОЛЕМ ДОМАРАЦЬКИМ, 
у Видавництві „Українського Слова" в Парижі, заходами 

Світової Координаційної Ради ІСНО. 
Збірка покаже читачеві, наскільки міркування Юрія riyH– 

дика не втрачають своєї ваги і в сучасну пору, не зважаючи 
на відносно віддалений час між їх написанням і появою, та є 
постійно актуальні: 

– а потребі безперебійного усучаснюваний української 
політичної думки; 

– на тему речевоіаналізи нашого ближчого чи дальшого 
минулого; 

– у допомозі тим, які борються в Україні; 
– відносно взаємноаідносин між трьома вітками у країна 

ського націоналізму і пекучої потреби дати ім достойні рам. 
ки, 

– у розгляді ідейних заложень української людини; 
– на тему молоді, П суспільного ставання та обов'язків 

у своєму довкіллі і в українській громаді; 
– у насвітпюванні людей і явищ. 

44в стор. друку. – Ціна 20.00 дол. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 стейтового 

податку. 

замовляти SvOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street, Jersey City. N.J. 07302 
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DOC ЗЧІС 

камського суспільства, в 
якому низький природний 
приріст ускладнює працю 
шкільництва, приносить ne– 
обхідні адміністративні та 
інші зміни. Фактом с також 
те, що з колись численної 
української громади бата– 
то родин виїхало на працю 
до інших частин краю. 

Та все ж таки найбіль" 
шою причиною малої кіль" 
кости дітей у нашій школі с 
те, що нині багато дітей 
українських батьків опини" 
лося на вулиці. З одного 
боку помітний процес acH– 
міляції, а з другого надто 
швидкий розклад під кож" 
ним оглядом нашої після" 
военної іміграції. Якщо вже 
багато внуків патріотичних 
родин і громадських діячів 
опинилося поза школою, то 
це ставить під сумнів декля" 
ровану любов до неньки" 
України батьків і дідів y4– 
нів. Надто швидко ця ЛЮ" 
бов вивітрюється, надто 
швидко пустіють їхні украї" 
нські серця. Це й є основна 
відповідь на поставлене nn– 
тання. Оцього справжньо" 
го стану в нашій громаді 
нема причини ані прихову" 
вати, ані замовчувати. 

Слід однак радіти з фак" 
ту, що с в нашій громаді 
молоді батьки і матері, які 
дорожать навчанням своїх 
дітей рідної мови та дба" 
ють про школу українозна" 
вства. В останньому році 
активізувалось на шкіль" 
ному полі Товариство ,,Pi– 
дна Школа", збільшилась 
фінансова підтримка rpo– 
мади для школи тощо Це 
дас надію і запоруку на 
дальшу працю і розвиток 
школи. 

Школа не тільки вчить, 
але й виховує. Саме цс й с 
важливою її функцією та 
О б о в ' я з к о м уЧИТеЛІВ. КОЖ" 
ного року наша школа nia– 
готовляс мистецьку nporpa– 
му з нагоди Дня Держав" 
ности – 22 січня та з Ha– 
годи Шевченківських pOKO– 
ВИН. У ЦЬОМу р о ц і ГОЛОВ" 
НИМ п р о м о в ц е м На ШКІЛЬ" 
ному святі Державности 
була студентка Галина 
Ємсць, а на ШевченківсЬ' 
кому – Оксана Дупляк. 

Школу українознавства 
закінчило Матуральним ic– 
питом п'ятеро студентів. 
Про це ми писали окремо. 
Тому що чергова матура 
буде у нас щойно за чоти^ 

Гнянтіишіимпжішіііііішішінііпг^ 

ФУНДАЦІЯ 5 " ' 
УКРАЇНСЬКОГО Щ,, 
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рн роки, останній випуск 
школи українознавства був 
присвячений ІООО”ЛІтньому 
ювілеєві хрищення Украї" 
ни. 

В l985–86 шкільному році 
у нашій школі вчили, за 
абеткою, такі вчителі: мгр 
Ганя Грицик. мгр Микола 
Дупляк. Богдан Смець, мгр 
Павло Маляр, Ліда ПопіВ" 
чак. Люся Сава, мгр Mn– 
хайло Середович. Вадеіфі" 
ца Тимченко, Софія )^мара, 
Надія Цвях. Між ними трос 
колишніх випускників na– 
шої школи. 

Навчання релігії ведеть" 
ся у нас соборно. Дітей обох 
віровизнань в одній групі 
вчили на зміну о. npoToi– 
ерей Іван Крсстюк і о. дия" 
кон Д”р Мирон Ткач. 

Шкільний рік закінчився у 
нас l4–ro червня. З цієї Haro– 
ди о. Юрій Лукачик відпра" 
внв для асіх учнів і 6aTb– 
ків Молебень, а в nponoei– 
ді українською мовою 3a– 
охочував дітей любити yK– 
раїнську мову та вивчатиїї. 
Це дуже гарно і nepeKOH– 
лнво. бо наш парох napo– 
дився і виріс уже в AMe– 
риці. Після Молебня у ШКІ" 
льній залі відбулася KopoT– 
ка програма і вручення y4– 
ням свідоцтв. Відтак диреК" 
тор та учителі скромними 
дарунками та добрим cno– 
вом попроїдали наших Hafi– 
старших віком і стажем 
праці учителів: проф. riaB– 
ла Маляра і мгра МихаіЬ 
ла Середовича. Вони ж від" 
дали понад двадцять років 
праці для нашої молоді. 

Мистецька програма 3a– 
кінчення шкільного року 
складалася в основному зі 
збірних деклямацій поодИ" 
ноких кляс, наприклад, ca– 
дочок виконав вірш ,,Укра" 
інська мова" Роляника, aH– 
гломовна кляса – ,,PaB– 
лик" Г. Чорнобицької, дру" 
га кляса – „Українські ді" 
ти" Роляника. четверта кдя' 
са – ..Вітаємо літо" Г. 4o– 
рнобицької, шоста – ,.YK– 
раїна" І. Франка, сьома 
..Першетравня" М. ТарнаВ" 
ськоі. 

Новим та сксперимеН" 
т а л ь н и м у програмі був 
термінологічний конкурез 
історії України для учнів 
сьомої кляси. які змагались 
на сцені у тому, хто BHB– 
чив найбільше слів з цьоЬо 
предмету. Виявилось, що 
змагання продовжувались 
би ще довго,і вирішено дати 
дві перші нагороди ученй" 
цям Лярисі Грицик і Тані 
Саві. їм учитель предмету 
вручив від себе книжкові 
нагороди. 

Мистецьку частину npb'– 
грами закінчив шкільний 
хор під керівництвом Л. 
Сави гарним виконанням 
пісень ,,Край лісу на поля" 
нці". ,.Ой, на ставі", ,.Co– 
ловію,рідний брате". ПіСЯя 
молитви, що її провів о Ю. 
Лукачик, усі розійшлись на 
заслужені вакації. 

' Мгр Микола Дуплівх 

,,Ольжичівка" — 
І І м 

Кожна етнічна спільнота 
тут. на американській 3e– 
млі, старається бути rocno– 
дарем клаптика землі, який 
використовує для побудО" 
ви відпочинкових влашту" 
вань, з яких користають, в 
першу чергу, члени їхньої 
громади. Звичайно такі віД" 
починкові оселі, власники 
яких є неприбутковими op– 
ганізатіями, звільнені від 
різних федеральних і CTCH– 
товий податків. Ці полегші 
частинно причиняються до 
продовження існування Ta– 
КОГО Н е п р и б у т к о в о г о ПІД" 
приемства, який є здатний 
тільки на підтримку членів 
даної організації, що є anac– 
ником цього клаптика 3CM– 
лі, відпочинкового і po3– 
вагового місця етнічної cni– 
льноти. 

Українська громадськість 
на американській землі cra– 
ла власником оселі, які ство. 
рили суспільиО”Громадські, 
союзово”братські і молен 
дечі організації, що своїм 
безінтересовним вкладом 
праці продовжують icHy– 
вання цих відпочинкових 
осель, що в житті українсь" 
кої громади виконують ea– 
жливі завдання для добра 
української спільноти. Mo– 
лодечі організації, які є влас 
никами осель, мають мож" 
ливість продовжувати свою 
виховну працю серед моло" 
ді на оселях, у зорганізова" 
них таборах з різноріднн" 
ми завданнями на відтинку 
спортивному і на інших 
виховних відтинках, що 
йдуть в користь нашої MO– 
лоді. 

Такою організацією, що 
займається вихованням na– 
шої молоді,с „Український 
Золотий Хрест", який вже 
довгі роки провадить BH– 
ховні молодечі табори на 
оселі ОДВУ ім. Олега ОлЬ" 
жича в Лігайтоні. Ця oce– 
ля, що положена в підгірТ 
Поконо , є прекрасним Mic– 
цем для таборів молоді . 

Оселя служить також і Ha– 
шим сеньйорам як місце 
відпочинку під час гарячих 
літніх місяців. Треба під" 
креслити. що управа оселі, 

j. яку очолює Д'р М. ЧаповсЬ" 
кий, робить старання, щоб 
приготовити її до ПрИЙНЯТ" 
тя гостей, які напевно BH– 
користають час свого 3a– 
служеного відпочинку на 
оселі ім. О. Ольжича в Лі" 
гайтоні якнайкраще. До ДИ" 
спозиції гостей будуть всі 
вигоди на оселі, такі як 
тенісовий корт, басейн, Bia– 
биванкові площі й інші cno– 
ртивно”розвагові влашту" 
вання. Гості, таборовики. 
як теж і поселенці оселі, 
мають можливість KopHC– 
гати з бібліотеки, яка є в 
заряді дому культури, що 
примішується на оселі. Ko– 
жної неділі і на свята BU– 
правлясться співана Cny– 
жба Божа в каплиці Андрся 
Первозванного, яку збуду" 
вали спільними силами члс' 

відпочинкова 
оселя ОДВУ 

ни ОДВУ і прихильники 
оселі. 

Треба підкреслити, що 
поважну ролю в житті оселі 
відіграють и поселенці, які 
стараються допомагати осе. 
лі на різних відтинках її 
життя. Вони підтримують 
всі розвагові підприємства, 
які організовує управа oce– 
лі на протязі цілого року. 
Вони беруть участь у всіх 
відзначуваннях національ' 
них свят, що відбуваються 
тут. Вони є активними члс" 
нами церковного хору, який 
має велике значення для 
гостей оселі, поселенців і 
таборовиків „УкраїнськО" 
го Золотого Хреста". Цей 
хор під керівництвом Ba– 
силя Пізара виконує вели" 
ку роботу для нашої rpo– 
мади. яка є сильно прив'Я' 
зана до наших церковних і 
національних традицій. 

Оселя часто гостить у 
себе членів української cni– 
льноти з різних СТЄЙТІВ АМО" 
рики, а також і Канади, які 
влаштовують на npcKpac– 
НІЙ „ОЛЬЖИЦІВЦІ" СВОЇ ЗЄМ" 
ляцькі з'їзди. Треба також 
згадати, що на оселі відбу" 
ваються вінчання і весілля 
молодих українців, які npn– 
в'язані до наших релігій" 
них і народних традицій. 
Також з'їзду ОДВУ, „Ук" 
раїнського Золотого ХреС" 
та". Українського ВизволЬ' 
ного Фонду й інших органі" 
зацій в системі ІСНО (ІДС" 
ологічно Споріднених Ha– 
ціоналістичних Oprani3a– 
цій) відбуваються на oce– 
лі, і таким чином допома" 
гають збільшити фі" 
нансові обороти, які є KO– 
нечно потрібні для втриму" 
вання оселі. Слід підкрес" 
лити. що великий вклад 
праці членів і прихильників 
оселі, які безінгересовно 
допомагали управі викону" 
вати конечно потрібні 3ae– 
дання, йшли в її користь. 

Належить згадати також 
табори молоді, які з рамени 
„Українського ЗолотогоХре. 
ста" провадить виховна pe– 
ферентка УЗХ Володимира 
Кавка , яка б е з к о ш т о в н о 
віддає свій час і працю для 
виховання дітей в таборах 
УЗХ. Духовну опіку1 над 
таборовиками має СВЯЩЄ" 
ник, призначений МитропО" 
личою канцелярією, який 
також опікується мсшкаН" 
цями оселі в часі літнього 
вакаційного сезону. КоЖ' 
ної суботи і неділі можна 
зустрінути тут батьків Ta– 
боровиків. які відвідують 
своїх дітей і також самі 
розважаються на оселі, KO– 
ристаючи з усіх влаштувань 
її включно з басейном і 
тснісовнм кортом. 

Оселя ім. Олега Ольжича 
є відкрита для всіх членів 
нашої української спільно" 
ти і тому не забуваймо 
, .Ольжичівку" і відвідай" 
мо цю прекрасну відпочиН" 
кову оселю 

Володимир Я”ів 

УПРАВЛІННЯ ХАРЧІВ і ліків видало заборону вживати 
сульфіди в поживі. Сульфіди вживають щоб задержати 
природну краску і свіжість ярини і овочів. Досліди 
показали, що сульфід може мати смертельні наслідки для 
деяких осіб”астматнків. тих, що мають алергії тощо. 
Управління сказало, що на заморожених чи опакованнх 
харчах, які мають сульфід, мусить бути напис, що продукт 
мас в собі цю речовину. 

ПАНЕЛЬ ГОЛОВНОГО прокуратора Едвина Мгса, який 
поборює порнографію і намагається усунути nopHorpa– 
фічні матеріялн (журнали, книжки, фільми, крамниці). 
заявив що буде пробувати переконати Федеральний і 
стейтовин уряди скасувати порнографію взагалі. Панель 
твердить, що порнографічні матеріялн спричиняють 
сексуальні насильства і вбивства в Америці. 

П О С А Д Н И К МІСТА Ф І Л Я Е Д Е Л Ь Ф І Ї Вілсон Ґуд 
сказав, що в місті є криза тому, що працівники, які 
збирають сміття страйкують вже дев'ять днів. Сміття 
нагромадилось на вулицях і занечищус повітря. Посадник 
міста наказав відкрити 17 площ, де мешканці викидають 
хатнє сміття щоб не брудитн вулиць 

НЮЙОРКСЬКА ПОЛІЦІЯ заявила, що матиме двох 
поліціяитів на кожному поромі, який їде з Ню Йорку до 
Статей Айленд, бо в понеділок, 7–ro липня, ненормальний 
чоловік мечем вбив двох і поранив дев'ятьох осіб на 
поромі. 

Повідомляємо Рідних, Друзів і Знайомих, 
що 30–ro червня 1986 року 

ВІДІЙШОВ у Вічність 

СВ. п. 
ВАСИЛЬ САФОНОВИЧ 

г н О Є в и й 
проживши 77 років 

РОДИНА 

Зустріч Єпископа Андрія Сапеляка 
з земляками в Чикаго 

У четвер, l9–ro червня, в 
поворотній дорозі з Европи, 
завітав сюди Спископ Ук" 
раїнської Католицької Uep– 
квн в Аргентині Владика 
Андрій Сапеляк. Основною 
ціллю його приїзду було 
бажання зустрітися зі CBO– 
їми земляками з ЯрОслаВ" 
щини, об'єднаними в своїй 
центральній організації 
ЯРОКЗА (Ярославшинп і 
Окраїни Засяння). якої 
Владика Сапеляк являється 
духовим опікуном. 

Зустріч відбулася 20–ro 
червня при вечері в penpe– 
зентативному українському 
ресторані Галанс. а крім 
членів ЯРОКЗА взяли в ній 
участь Єпископ Іннокснтій 
Лотоцький, з парафії свв. 
Володимира і Ольги о. MHT– 
рат Маріян Бутринський і з 
катедральної парафії о. MH– 
колая – о. В. Клнмчук 
(настоятель) о. А. Шагала,а 
теж о. Газуда. Присутніми 
теж були представники VK– 
раїнської кооперації npe– 
зидент Кредитової Koone– 
ративи „Самопоміч" о. Po– 
ман Мицик і голова CBJTO– 
воі Кооперативній Ради 
Омелян Пашкевич. Гості 
привітав голова ЯРОКЗА 
Д”Р Петро Вигінний, учигС" 
лька Леся Мудра відчитала 
свого авторства вірш на 
приїзд Владики, а згодом 
головний редактор і ynop– 
ядник історично" мемуар" 
ного регіонального збірни" 
ка „Ярославщина і ЗасяН" 
ня", проф. Мирослав ПетчИ" 
шин поінфор”иував про зміст 
характер і значення цього збь 
рийка, який повинен вийти з 
друку в перших днях eepec– 
ня ц. р. Він теж коротко 
пригадав історичну долю і 
недолю цього найдальше 
на захід висуненого яро" 
славського регіону, в 6e3no– 
СереДНЄ СУСІДСТВО З ПОЛЬСЬ" 
ким, ворожо наставленим 
етнічним елементом, і яка 

доля постигла українських, 
з діда”іірадіда автохтоніВ" 
українців. вірних своїй Uep– 
кві і народові: після закіїї" 
ченпя Другої світової війни 
їх безжалісно виселено з 
цих земель, а велику части" 
ну жорстоко вбито. Від 
ряду літ ведеться праця над 
цим збірником, а його BH– 
дання буде гідним пам'ят" 
ииком цим нашим найбільш 
ше потерпілим брагом. 

З черги забраіь.Слг^віі 
Владика СапвЯяк, Він bHc– 
ловий асакку' радість з ціН. 
(другої вже з черги) зустрічі, 
підкреслив патріотизм CBO– 
їх земляків і їх відданість та 
любов до свого минулого. 
В словах сповнених BC.TH– 
кого оптимізму він говорив 
про поважні досягнення VK– 
раІНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ у BJilb– 
йому світі та широку 03Ha– 
йомленість Заходу з украШ" 
ською проблематикою 
Владика зокрема підкрес" 
лив працю і досягнення npo– 
відних кіл УКЦеркви на 
чужині, духовий провід якої 
змагає на форумі Bccvien– 
ської Католицької Церкви 
до відповідного себевияВ" 
лення у формі патріярхату, 

Зустріч закінчилась MUC– 
тецькою розваговою npo– 
грамою у виконанні 3aia– 
льно відомих мистців Ашін 
(спів) і Зсновія (гуморисі" 
рсцитатор) Маринців. 

Голова Світової Ради У K– 
раїнської Кооперації о. Плеш 
кевич передав Владиці Ca– 
пелякові в дарунок чек на 
суму 1,000 дол. 

В неділю, 22–ro червня. 
Владика Сапеляк відслужив 
Архиєрейську Службу Bo– 
жу в катедральному храмі 
о. Миколая, а в понеділок 
(другий день Зелених Свят 
за старим стилем) – в хра" 
мі свв. Володимира і Ольги. 

Н. Н. 

Померла А. Біловус 
у Ст. Пітерсбурзі 

7–ro червня І986 року ei– 
дійшла від нас у вічність 
Анастазія Біловус. її 
смерть принесла, ті^оМаді в 
Ст. Пітресбург потрійну 
втрату. 

В першій мірі, наша yKpa– 
їнська катрлицка церква 
стратила взірцеву парафіян 
ку. Мн мали змогу прощати 
її в нашій українській nep– 
кві, то це заслуга її і її мужа 
Йосифа. Вона була одною з 
головних основників нашої 
церкви і коли хтось буде 
колись писати історію 
наших церков, п ім'я noBHH– 
но бути вписане тлотими 
буквами як ініціаторки, що 
причинилася до їх заложеН" 
ня. бо не лише церкви у Ст. 
Пітерсбурзі. але й у Bop– 
рені. Мит . 

Понесли також втраіу й 
інші громади, в яких вона 
працювала. Чи тут, чи у 
Воррені вона належала до 
всіх громадських oprani– 
зацій. часто очолюючи їх. 
Коли хтО”Небудь потребу" 
вав її допомоги в суспілЬ" 
ній праці, ніколи не почув 
від неї відмови. Навпаки, 
вона сама часто була im– 
ціяторкою різних громадсь 
кнх підприємств, не жалі" 
ючи рук до праці і власних 
грошей. 

Це була вона, яка в 1930– 
их роках, в часі коли наше 
друковане слово не було 
поширене, заклала і реда" 
гувала журнал „Жінка" 

В кінці, чи не найбільшу 
втрату понесла наша yKpa– 
їнська суспільність, бо в 
особі св. п. Анастазії BTpa– 
тила велику українську na– 
тріотку і то не на словах, а в 
ділах. Вона і її чоловік Ho– 
сиф дійсно взаємно себе 

доповнювали. Вона не раз 
давала своєму мужеві темч 
про що і до кого писати в 
наших .загальних украптсь" 
кйх справах. 

Це була вона невтомна 
кольпортерка політичної 
англомовної і української 
літератур, спсціяльнодоамс" 
риканських політиків про 3a– 
гально”українські справи не 
жаліючи при тому і власних 
грошей. Хоч була гетьман" 
коЮ”Монархісткою. ніколи 
партійного елементу до 
своєї діяльності! не вносила 

Як співосновнипя Toea– 
рнства УкраїнськО”АмерИ" 
канськнх Емеритів була iio– 
го душею і працювала в,нім 
на пості культурнО”Освіт" 
нього референта від дня 
створення його до своєї 

мерти. 
Збірки грошей на ЗУД" 

АК. Наукове Товариство 
ім. Шевченка. Гарвард, na– 
тріярхат й інші харитативш 
чи наукові інститутцй це 
дальші етапи її діяльності! 

І тому пам'ять про А 
Біловус ніколи не згасне, 
а 50,000 дол. фундація Buio– 
вусів при інституті їм. –ln– 
пинськог о на українські Цілі 
буде вічно пригадувати TC– 
перішнім і майбутнім iio– 
колінням про її повну no– 
святи працю ;иія українсЬ" 
кої справи. 

Нехай тих кілька рядків 
буде виявом признання і 
подяки від Товариства УК" 
раїнсько Американських 
Емеритів для бл п AHac– 
тазії Біловус за її посвят) га 
безкорисну працю для 
церкви, громади і українсЬ" 
кої спільноти 

М. Ж. 

7"Ий КУРІНЬ УПС 
ім. АНДРІЯ ВОЙНАРОВСЬКОГО 

з великим жалем оповіщає 
Пластове Братство й Українську Громаду, 

що дня 29 червня 1986 року 
у Клівленді. Огайо 

відійшла на Вічну Ватру 

бл. п. пластунка сен1 о довір'я 

ОЛЬГА возняк 
членка нашого Куреня й ОП УПС Пластової Станиці 

а Клівленді, пластова внховниця, бувша членка Курінної 
й Станичної Старшини. 

Курінному Другові Романові, опечаленому чоловікові, 
дітям Любі й Андрієві та всій Родині Покійної складаємо 
вислови глибокого співчуття. 
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Привіт для ,,Свободи" 
з ,,Бобрівки 

TiJfBBvvSJjBv ТЯ̂ ч̂ v̂ B̂vySSKv'̂ OTEBv. 

Ї ЛЛисгецьхе оформлення 

ЛЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮКА 

У КНИ КЦІ 16 МОВОЛЬ 

Ціна S12 00 Пересилка S1 00 

МтД ГЕРІ, БА ТЬКИ, 
БАБУСІ, ДІДУСІ! 

Ваш. ДІТИ – внуки, що далеко поза рідним домом 
студіюють, відбувають військову службу, чи мають 
ІНШІ ійняття та обов'язки 

не втратять зв'язку з життям української 
громади, коли Ви подбаєте про те, щоб 

вони кожного тижня одержували 

THE UKRAINIAN WEEKLY 
MrT.,K––.– ––'E U K R A I N I A N W E E K L Y , ВОНИ будуто noincpop– 
моваиі 
в про події юпітику ЕІ Америці з украінськоі точки зору, 
' про культурне політичне життя українців в Америці. Ka– 

идпі та в інших країнах світу. 
' про подіі в Україні, зокрема про боротьбу укра інськсо Ha– 

роду за свої національні та людські права 

Тому Вашим дітям – внукам потрібний 
THE UKRAINIAN WEEKLY. 

Його передплата для членів як також спеціяльна nepeflnna– 
га для студентів (нових передплатників) тільки S5 00 річно 

Для всіх інших S8 00 річно 

Залучую чех поштовий переказ на суму S 

на i–ec––er.nnaTy THE UKRAIN IAN WEEKLY ПЛЯ 

І Ім'я та Прізвище) 

(число дому та вулиця і 

'місцевість стейт поштовий код) 

Алресаі є членом УНСоюзу у В І Д Д І Л І 

Адресат t студентом університету, коледжу 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

занпикають вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

1 Поширювання правди про Україну 
2 Поборюваний очорнювання та знеславпю" 

вання українців 
3 Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати чеками, або nom– 
говими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c о Ukrainian National Associat ion 

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

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я npi3– 
Вище та адресу 

Сума пожертв." S 

В червні цього року МИНУ' 
ло 50 років від того часу, 
коли в Золочеві в гімназії 
„Рідної Школи," основаної в 
1925 році Українським Uc– 
дагогічним Товариством, 
відбулася, мабуть, остання 
матура клясичного типу. 
Саме тоді проходила в n,o– 
льщі реформа середнього 
шкільництва, яке в Галичині 
проводили ще за старими 
австрійськими програмами 
за вийнятком німецької MO– 
ви. Давні восьмиклясові 
гімназії змінювано на нові 
чотириклясні та впроваД" 
жувано трирічні ліцеї, отже, 
скорочувано середньошкі" 
льне навчання на один рік з 
метою позбутися більшої 
частини молоді вже після 
чотирьох років г імназ і ї , 
тобто у віці 15 літ. 

Наша матура, яку влучно 
називали ,,пацифікаційною," 
і в ній тільки половина aoi– 
туріентів склала іспит 3pi– 
лости перед чужою КОМІСІ" 
сю як екстерністи, а решта 
залишились у важкій CHTV– 
ації без надії на дальші CTV– 
дії. Сталося це тому, що 
наша гімназія втратила npa– 
во державних шкіл ІЗ”За 
бойкоту державних свят і 
парад старшими клясами, в 
якому наша восьма кляса 
вела перед. Нас було 14, в 
тому д в о є д івчат – я й 
Ірина, решта хлопці. MaTy– 
ральний пиае.мний іспит 
перейшло дев'ять, а усний 
лише сім: Гаргура Богдан, 
Гупаловський Михайло, 
Дзендровський Ярослав, 
Кулицький Василь, Петрик 
Ярослав (живе в Пассейку), 
Іван Чепак та авторка цієї 
статті. Так із оригінальної 
нашої кляси (першої кляси в 
1928– 1929 шкільного року, 
що нараховувала 26 учнів ) 
лишилося нас лише двоє, 

Іван Чепак і я, до нас npHC– 
тав ще Василь Кулицький, 
що прийшов до нашої 4CT– 
вертої кляси в 1931, й 
Ірина Фітьо, яка прийшла 
до сьомої кляси в 1934 році. 
Наша кляса була доброю, 
працьовитою і радісною до 
1933 року тобто, за час ДИ" 
ректорства о. Д'ра Хмільов" 
ського, якого покликав MHT– 
рополит Андрей ШеПТНЦЬ" 
кий на ректора Малої Семь 
нарії у Львові, де в пізніших 
роках навчалось багато 
питомців, колишніх учнів 
гімназії , ,Рідна Школа". 
Отець Хмільовський (іірІЗ" 
вище якого в тому часі ми 
вимовляли Хмельовський) 
був суворим, вимагаючим 
педагогом, але учні всі його 
не лише поважали і слуха" 
ли, але також любили. Ko– 
ли будЬ”Якого учня поліція 
притримала, наш отець 3ae– 
жди йшов на поліцію і, CTY– 
каючи своєю палицею, KJIH– 
кав урядовою мовою ,,BH– 
магам звольніць мего CTy– 
дента". вказуючи на те, що 
він є правним опікуном KO– 
жного і відповідає за нього. 

Наш отець директор був 
справжнім батьком для 
кожного учня. Найбільше 
допомагав селянським хло" 
пцям, особливо, коли учень 
був спосібний і пильний. Він 
часто пригадував нам. що 

Матура 1936 року у Золочеві 
(У пам'ять мого юного друга Івана Чепака з Ремезовець) 

найважливіший обов'язок 
кожного учня це наука, а 
не політика. 

Українська гімназія в po– 
ках 1928–36 займала два 
будинки: вищі кляси примі" 
щено в будинку при BocKpe– 
сенській церкві, а нижчі в 
старому будинку колиць 
ньої дяківської школи 3po3– 
логим подвір'ям, що було 
місцем зустрічей усіх riMHa– 
зійних товариств і де можна 
було провести приємно час: 
там відбувались сходини 
пластових гуртків, спортові 
вправи хору і драматичного 
гуртка, а хлопці завжди 
ірали копаний м'яч або віД" 
биванку,і надиво – для усіх 
було місце та точно визна" 
чений час. Будинок бувста" 
рнй, але солідно збудова" 
ний. Там було п'ять клясних 
кімнат, канцелярія та TpH– 
кімнатне мешкання, де npo– 
живав наш незабутній отець" 
директор, а після його 
виїзду учитель історії MH– 
кола Всличко. пізніший ДИ" 
ректор золочівської riMHa– 
зії. пам'ятник якого посвя" 
чено ц. р. на кладовищі св. 
Андрія в Бавнд Бруку, H. 
Дж. 

Нашим господарем клЯ" 
си був Микола Мельник, ко 
лишній січовий стрілець, 
ранений на Маківці, добрий 
знавець античної історії та 
філолог, який навчав латн" 
ну. Кожного дня провіряв 
виписані слова,повторяв 
граматику і на протязі 8 
років навчив нас не лише 
перекладати, але вільно HH– 
тати твори Ю. Цезара, noe– 
тів Вергілія, Овідія і навіть 
Тацита. Ми всі любили fto– 
го, шанували, хоч і докуча" 
лн йому нашими пнтання" 
ми, особливо дівчата, випи" 
туючи про афери різних 
богинь, які він, червоніючи, 
оповідав. 

Другим нашим улюбле" 
ннм учителем був Дмитро 
Бурко, що навчав нас yKpa– 
їнської мови і літератури та 
був добрим шевченкознаВ" 
цем. Це він читав нам enep– 
ше „останню сльозу поста" 
(..Зійшлись, побрались, no– 
вінчались") і казав, що це 
найкоротша і найправдиві" 
ша історія нашої батькіВ" 
щимИї Він був теж опікуном 
Пласту в Золочеві. 

Hauja золочівська riMHa– 
зія була кузнею патріотнз" 
му,а учні, сказавши правду, 
присвячували більше часу 
та уваги політиці.ніж науці. 
Тому усім нашим учителям 
доводилось важко працкь 
вати. щоб маги успіхи і 
рівночасно бути в дружніх 
відносинах зі своїми студсИ" 
тами. Цс завдання добре 
насвітлив Улас Самчук у 
своїй автобіографі”ній .4po– 
ніці „Юність Василя lllepc– 
метн". якщо б вона була 
друкована в 1936,а не аж на 
еміграції в 1946 році, була б 
багато навчила учнів і B4n– 
тслів. 

Все ж таки наш учитель" 
ський склад був добрий на 
чолі з дуже тактовним і 
вирозумілим директором 
школи, але, коли отець 
Хмельовський відійшов, 
школа втратила на npecTH– 
жі. 

Після відходу о. Дфа 
Хмельовського директо" 
ром став проф. І. Калиняк, 
одначе, він не зумів вдержа" 
ти ранішоі дисципліни. В 
той час покинув теж нашу 
шкоду вчитель ПОЛЬСЬКОЇ 
мови, поляк В. Бира, який 
був директором державної 
(польської) гімназії ще з 
австрійських часів, а на його 
місце прийшла молода B4H– 
тслька мгр Ірена Чорній 
(Левчук) в 1934 році. 

УСІ ІНШІ П р о ф е с о р и ВИКО" 
нували також свої обов'язки 
добре, але не втішалися 
любов'ю учнів, за BHHHHT– 
ком о. дфа Ф. Побігушки, 
що навчав релігії, та вчите' 
ля руханки Ю. Юркевича. 
М. Логінськнй навчав HiMe– 
цької мови: математику М. 
Вацик; історію М. Величко, 
який став директором аж 
після нашої матури в 1937 
році. 

Згадуючи моїх одноклас" 
ників на першому місці CTa– 
влю мою добру подругу 
Данусю Гайдучок, яка меШ" 
кала „ на станціГ в ЗалуЖ" 
них, але виїхала до НімеччИ" 
ни з моєю тетою до Лінцу, 
ще мала вивчати німецьку 
мову згідно з бажанням її 
батька, який був вчителем 
руханки в Академічній riM– 
назії у Львові. Вона тепер 
живе в Австралії, має трьох 
синів і 5 онуків. В Австралії 
живе також Оля Яворська, 
що нас ознайомлювала з 
містом Золочсвом та допО" 
магала купувати мені iuan– 
ку”мазепннку, гордість KOHC– 
ного учня нашоїукраїнськоі 
гімназії. Третя дівчина Cre– 
фа Метельська покинула 
школу в четвертій клясі, а 
Надійка Матвісйко вийшла 
дуже скоро заміж в шостій 
клясі. Також багато хлопців 
відійшло зі школи:насаМ" 
перед брати Шевчуки, за 
ними Михайло Хміль, який 
пізніше працював у „Hapo– 
дній торгівлі". Покинули 
нашу школу два кузени Co– 
роки, їх заарештовано; Bi– 
дійшли теж брати, яких ми 
називали „котики", один із 
них Павло Кіт живе в To– 
ронто. Наша кляса допов" 
нювалася іншими учнями, в 
першу чергу ТИМИ, ШО MN– 
енли повторяти ще раз тон 
самий матері ял. Вони були 
пригноблені та й не шукали 
товариства молодших. З 
огляду на те, ми з Іваном 
Чепаком займалися поряд" 
ками в нашій клясі, рсдагу 
вали стіннугазету і були на 
зміну війтами в останніх 
двох роках. Крім цього. 
Івась очолював літератур" 
ний гурток і писав скетчі та 
вірші. 

Характеризуючи моїх 
однолітків, треба стверди" 
ти, що в порівнянні до cy– 
часної середньошкільної 
молодими були менше po3– 
винені фізично, краще yMO– 
во, скромніші, більш СЛуХ" 
няні і більше відповідальні 
за нашу поведінку і наші 
вчинки. Саме таке почуття 
відповідальности за своїх 
товаришів, за школу, за 
батьківщину мав Іван 4e– 
пак, якого ми звали „4e– 
ком”.Усі вже тоді знали,що 
він непересічна людина, що 
він уже серйозно заангажо" 
ваний в ОУ Нр сподівались, 
що росте майбутній провіД" 
ник 

Іван Чепак народився в 
квітні 1916 року вгосподар" 
ській родині в селі РемезіВ" 
цях біля Золочева, де закіїь 
чив п'яту клясу народної 
школи, в якій був дуже ДОб" 
рим учнем. Був він також 
найкращим учнем в україН" 
ській гімназії „Рідної LUKO– 
ли". Часто учителі, особлИ" 
во проф. Бурко, казали fio– 
му читати в клясі його ДО" 
машні вправи. Він був дуже 
здібний, оцінки із усіх преД" 
МЄТІВ ВКЛЮЧНО З ПОВЄДІН" 
кою буди найкращі. Він був 
також гарний хлопець: ce– 
реднього росту, з синіми 
очима та кучерявим ясним 
волосям; спокійної вдачі, 
погідний, дуже ЗрІВНОВІ̂ ЖС" 
ний, до дівчат не залицявся, 
а радше обминав їх. На 
шкільні забави не ходив. 
Казав, що не мас часу. Був 
на свій вік дуже поважний. 
Найбільше цікавили його 
історичні та політичні KHH– 
гн: читав Макіявеллі та 
Маркса, а захоплювався 
Вашінгтоном і Вілсоном, 
цінив політичну мудрість 
гетьмана Івана Мазепи, Cn– 
мона Петлюри і MHTpono– 
лита Шептицького, був зде" 
цидованнм націоналістом і 
мріяв про тс, щоб боротись 
за волю поневоленої 6aTb– 
ківщини.Одначе, не судИ" 
лось йому доля лицаря" 
героя, що гине на полі бою, 
але жорстока смерть My4e– 
ника з рук садистів НКВД. 

Помер він,зазнавши жор" 
СТОКИХ Т о р т у р у ЗОЛОЧІВСЬ" 
кій в'язниці в червні 1941 
року. Його тлінні останки 
спочили в братній могилі 
разом з двома нашими KO– 
легами" абітурієнтами MH– 
хайлом Гупаловським і 
Ярославом Дзендровським 
на сумному кладовищі у 
Золочеві, біля стрілецьких 
могил, де він складав вінки 
раніше, бувши учнем „Pu– 
ної Школи". 

Коли б він жив, йому 
було б 70 років, а помер, 
маючи лише 25 літ. Цього 
року минає, отже, 70 літ від 
його народження, 45 років 
від часу його жахливої CMC– 
рти і 50 літ його першого 
матурального іспиту, BU– 
иовіді якого захоплювали. 

Хай оцей спомин 
буде білою рожею на його 
братній, тепер зруйнованій, 
могилі. 

Анна ВласенкО'Бойцун 

,,Надбужанщина".. 
(Закінчення зі стор. 2) 

втрати, страждання і Heno– 
хитну рішучість українсь" 
ких людей на тому cnipno– 
му просторі бути інтеграль' 
ною частиною єдиної cyee– 
ренної, самостійної та co– 
борної України. 

Чужинці, за допомогою 
Москви, присвоїти собі 3a– 
хідню Надбужанщину і всю 
Лемківщину та Персмиши" 
ну... керівний прошарок yic– 
раїнської громадськости в 
окупованій Україні npoMOB– 
чав той злочин Москви і 
Варшави. Серед української 
еміграції поширюються 3a– 
клики „забути ці землі" в 
ім'я ілюзорної згоди з no– 
ляками; але ви –сокальча^ 
ни, белзчани, радехівці, Ka– 
мінчани, холмщини і ПІДЛЯ" 
шани — на весь голос nara– 
дали цю справу і потребу 
оборони прав українського 
населення цих ампутова" 
них земель. Докумснталь" 
ннми даними ви також 3a– 

карбували дтя історії nuc– 
ленні випадки етноциду і 
геноциду, здійснювані nepe– 
МІННИМИ окупантами на 
мешканцях Надбужаншннн 
й Лемківщини. 

Будуть читачі, які ВДО" 
воляться інформацією 36ip– 
ника про всілякі побутові. 
організаційні, економічні, 
духовні га політичні acnek– 
тн життя иалбужанців. Але. 
напевно, знайдуться читачі, 
які, прочитавши книгу, no– 
думають: – Якщо ми не 
оборонятимемо права Ha– 
ших братів і сестер за Бугом 
і за Сяном, та й на інших 
окраїнах, то як вони знатИ" 
муть, що ми справді с їхні 
браття і сестри'' . 

Як регіональний збірник 
,,Надбужаніцнна" с воднсь 
час політичнО”ДсржавнипЬ" 
кнм свідчетнциі'Про iiepo3– 
рнвну цілість території iCTO– 
рнчної і сучасної України. 

Звідомлення із 2–ro конкурсу 
ім. Станислава Людкевича 

О HELP WANTED 

Друкарня С В О Б О Д И 
прийме на постійну працю 

Р О Б І Т Н И К А 
до висилки газет та інших 

друкарських робіт 
Години праці від 8–ol до 4:30 по пол. 
Знання української моаи обов'язкове. 

Добрі умовний праці 1 бенсфіти. 
Голоситися особисто 

S V O B O D A 
ЗО Montgomery Street а 

Ten,: (201; 
Jersey City, N.J. 07302 
434–0237 

ii– 

B днях 7–ro і 8–ro червня 
1986 року відбувся в To– 
ронто 2"ИЙ Український 
Міжнародний конкурс ім. 
Станислава Людкевича. 

В конкурсі взяли участь 
чіяністи: Роман Шевчук і 
Міріям Худьо із ЗСА; Bo– 
рис Медицький, Павліна 
Соколик, Петро Крочак, 

: Таня Юхименко. Мія Бах 
Марія Дольницька – з 
Канади. В сесіях сольо" 

і співу виступили: Дарця 
Па рала із ЗСА; Лариса А. 
Шипетик. Тетяна ПодусЬ" 

', ка, Дарія Салемка і Лілея 
Волянська – з Канади. 

За успішну участь в cc– 
сіях виконавці одержали 
дипломи. 

В суботу, 7–ro червня, 
сесіями фортепіяну і co– 
льоспіву провадили члени 
жюрі в складі: Дарія Kapa– 
йович і Андрій ДобрянсЬ" 
кий із ЗСА і Зеновій ЛаВ" 
ришнн з Канади. 

Загальний рівень сесії 
був Дуже ВИСОКИЙ, у ВИ" 
сліді чого жюрі вибрало 
виконавців і програму до 
фінального концерту, 

який відбувся в неділю.– 
8–ro червня. ПІСЛЯ ВИСЛУ" 
хання програми концерту 
жюрі призначило naropo– 
ди; першу нагороду одер" 
жала піяністка Маруся 
Дольницька (Монтрсаль), 
другу нагороду одержала 
піяністка Мія Бах (OT– 
тава), третю нагороду (co– 
льоспів) одержала Дарія 
Салемка (Ошава). 

Управа Українського 
Музичного Фестивалю в 
Торонто заплянувала такі 
конкурси відбувати ЩО" 
п'ять років, а між тими 
відбуваються музичні фес" 
тивалі”конкурси для cc– 
редньошкільної молоді. В 
такому часі є можливість 
підховати до Конкурсу ім. 
Станислава Людкевича 
нових музиків. 

Згідно з пляном, наступ" 
ний Міжнародний конкурс 
ім. Станислава ЛюдкевИ" 
ча відбудеться у 1991 році 
в Торонто. 

Рада для Справ Культури 
при Секретаріаті СКВУ 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР Усднаних Стейтів Америки 
Джордж Шулц привітав президента Філіппін Коразон 
А^сіно з успішним придушенням заколоту. „Твердість, яку 
ВИ показали, продемонструвала всьому світові стабільність 
філіппінського уряду", – написав Дж. Шулц у привітанні. 
Речник Білого Дому Леррі Спікс повідомив, що ЗСА 
таймуться розслідуванням, щоб вияснити, чи до організа" 
ції заколоту був причетний колишній президент Філіппін 
Фердінанд Маркос, який перебуває на Гавайських ocrpo– 
вах. 

АННА КУБА, член УНС Відд. 
369–ro ім. св. Мнколая в Пал" 
мертоні, Па., померла 20–ro 
лютого 1986 року на 9(кчу 

Fouj жіггтя. Нар. 1915 року в 
аличині. Членом УНС стала 

1924 року. Залишила у смутку 
сина Михайла мол., дочок Ka– 
терину Касічек, Юлію Mucino– 
сович, Анну Ґрсйвс, Гелен До" 
вгерті; 18 внуків, 24юх npaaHy– 
ків і 2"ОХ праміравнуків. Похо" 

К)н відбувся 24–ro лютого 1986 
ОХОрОН ВІдбуВСЯ 18–rO ЛШТО" 

го, 1986 року на цвинтарі св. 
Марії у Форд Ситі, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар 

МАРІЯ ВАРИХА, член УНС 
Відд. 170–ro T–na „Українська 
Січ" в Джерзі Ситі, Н. Дж., 
померла 2–ro лютого 1986 po– 
ку на 64–MV році життя. Нар. 
12–ro жовтня 1921 року в Галн" 
чині. Членом УНС стала 1966 

Кжу. Залишила у смутку мужа 
стра, синів Стіва, Івана і 

Теодора, доньок Меланію 
Юшак, Анну Садановнч і Jlio– 
бу Критенден. Похорон ВІДг 
бувся на цвинтарі ся. Михаіла 
в ТеррІвілл, Кони. 

Вічна їй Пам'ять! 

В. Білнк, секр. 

АННА (Пасенко) МЕЛЬНИК, 
член УНС Відд. 253–ro ім. 
Івана Франка в Людлові, 
Масс, померла 5–ro лютого 
1986 року на 9 1–Mу році життя. 
Нар. 20–ro квітня 1894 року в 
Стрию, Зах. Україна. Членом 
УНС стала 1929 року. Залшшн 
ла у смутку синів Степана, 
і Михайла, доньок Розу, Гали" 
ну Філлис, 14 внуків і 4–oK 
правнуків. Похорон відбувсяв" 
го лютого 1986 року на ITJBHH– 
тарі св. Алнсіс в Індіян Орчард, 
Масс. 

Вічна їй Пам'ять! 

Петро І апріиьців. секр. 

РОЗА ФІҐЕЛЬ, член УНС Bta– 
дізу 259–ro ім. Рождества npe– 
святої Діви Марії в Чикаго, 
Ілл., померла 25–ro лютого 
1986 року на 7(̂ ниу році життя. 
Нар. 28–ro вересня 1915 року в 
Пітсбургу, Па. Членом УНС 
стала 1939 року. Залишила у 
смутку мужа Петра, доньку 
Пятрикію Пелекис, , сина 
Джеррі; З”ох внуків і l–ronpas– 
нука; маму Анну Ламацьку, 
сестру Стефанію Саньковську 
і брата Йосифа. Похорон ui;i– 
бувся 28–ro лютого 1986 року 
на цвинтарі Св. Марії в Eeep– 
грін, Ілл. І 

Вічна їй Пам'ять! 

Ю. Ґуглик, секр. 

ФЕДІР ДЕНЕҐА, член УНС 
Відд. 379–ro ім. св. Юрія в 
Чикаго, Ілл., помер 23–ro січня 
1986 року на 65–MV році життя. 
Нар. 12–ro березня 1921 року 
в Жовчені, по в. Рогатин, на 
Україні. Членом УНС став 
1949 року. Залишив у смутку 
дружину Няталію, синів Петра 
і Стефаиа з дружинами; внуків 
Джейні, Лесю, Христю І CTe– 
фана. Похорон відбувся 27–ro 
січня 1986 року на цвинтарі св. 
Мнколая в Парк Ридж, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

В. Семків, секр. 

о SERVICE 

^ U k r a i n i a n 
Restaurant 
О Caterers 

132 2nd Avo. (1 St.) 
N.Y.. І.Т. 10003 

212–533–G765 
– PRivATe ГА8Щ1 – 
Chrlttoninft – Graduiconi 

Showen – Weddlnp 
Аппіївгіягиі 

MMtintt i"d Wakes 

ф Д О ВИНАИМУ ф 

До винайму 
4 КІМНАТИ 

для студентів – недалеко до 
Rutgers University. 

Телефонувати: (201) 249–9413 
Іван Музиченко 

a j REAL ESTATE І 

ЗАЦІКАВЛЕНІ ФЛЬОРИДОЮ 
Якщо бажаєте поселитись. 

або інвестувати в реальностях у 
південнО'Східній Фльориді 
(Ft. Lauderdale. Hollywood, 

Miami). Зверніться до – 
М. Андрійовича. 

Century 21. Hansen Realty inc. 
3010 E. Commercial Blvd. 
Ft. Lauderdale, П. 33300 

Bus: (305) 776–5400 
Home: (305) 7718455 

КАРЛО Б. ҐАВАНЧАК, член 
УНС Відд. 113–ro в Дері, Па., 
помер 14–ro січня 1986 р. на 76– 
му році життя. Нар. 1909 р. в 
Кінгстоні. Членом УНС став 
1955 року. Залишив у смутку 
дружину Анну. ПОХОРОН ВІД' 
бувся 17–ro січня 1986 року на 
цвинтарі Св. Марії в Лятробі, 
П а ' 

Вічна Йому Пам'ять! 
Ф. Коземчяк, секр. 

СТАНИСЛАВ ФУРМАНЮК, 
член УНС Відд. 221–i о ім. св. 
Стефаиа в Чикаго, Ілл., помер 
6–ro лютого 1986 року на 83 – 
му році життя. Нар. 1902 р. в 
Україні. Членом УНС став 1956 

року. Залишив у смутку дру" 
жину з ріднею. Похорон Bi;i– 
бувся lO–ro лютого 1986 року 
на цвинтарі св. Мнколая в 
Чикаго, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Карачевський, секр. 

ТЕОДОЗІЯ САВКА, член 
УНС Відд, 104–ro ім. св. о. 
Миколая в Перт Амбою, Н. 
Дж., померла 29–ro січна 1986 
року на 87–My році життя. Нар. 
1899 р. в Західній Україні. 4;tc– 
ном УНС стала 1919 року. 3a– 
лншила у смутку дочку Ma– 
рію Яллен, 5 внуків і 5 правіїv– 
ків. Похорон відбувся l–ro 
лютого 1986 року на цвинтарі 
Говлловн в Перт Амбою, Н. 
Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 

В. Мятковський, секр. 

ЄЛИСАВЕТА САЧКО, член 
УНС Відд. 53–ro ім. св. MHKO– 
лая в Пітсбургу, Па., померла 
ll–ro лютого 1986 року. Hjie– 
ном УНС стала 1941 року. 
Залишила у смутку Зюх синів. 
Чарлса, Михайла і Івана. Псь 
хорон відбувся 13–ro лютого 
1986 року на цвинтарі Ka.ibaa– 
рія в Лорейн, Огайо. 

Вічка їй Пам'ять! 

Д. Головатиіі, секр. 

ХРИСТИНА А. МІЗЬ, член 
УНС Відд. 371чо Тва „3ano– 
розька Січ" в Нюарку, Н.Дж., 
померла 20–ro січня 1986 року 
на 25–My році життя. Нар. 1961 
року в Нюарку, Н.Дж. Чле" 
ном УНС стала в 1972 p. ia– 
лншила у смутку маму Оксану, 
і брата Романа Гнатіва та pti– 
них. Похорон відбувся 22–ro 
січня 1986 року на цвинтарі ся. 
Андрія в Бавнд Бруку, Н.Дж 

Вічна їй Пам'ять! 

С. Стенів, секр. 

ПАРАСКЕВІЯ ЛОБУР, член 
УНС Відд. 459–ro Тва „Лкь 
бов" в Нюарку, Н.Дж., noMep– 
ла 6–ro лютого 1986 року на 77– 
му році життя. Нар. 1908 року 
в Україні. Членом УНС стала 
1950 року. Залишила у смутку 
дочку Любу. Похорон 
відбувся lO–ro лютого 1986 
року на цвинтарі св. Андрія в 
Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 

О. Калиновим,секр. 
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Tel i?l?) 473–3550 

НОВА АДРЕСА ..АРКИ" 
26 Перша Авеню, ріг 2–oi вулиці 

в Ню Йорку. Н. Й 
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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 BRONy. BROOKLYN 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Otir Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похорО" 
мами на цвинтарі в Бавнп 
Бруку і перенесенням Trim– 
них Останків з різних краін 

світу 

UNiON FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UN10N. N J 07083 

(201)964 4222 
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