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З А Я В А 

ЗАКОРДОННОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНЌСЬКОЇ СПІЛКИ 

Уже те, що на Вкраїні доручено здійснювати 
„перебудову" фанатичному жерцеві культу Брежнс-
ва. його землякові й давньому поплічникові Володи-
мирові Щербицькому, не обіцяло нашому народові 
нічого доброго. Ще в брежнсвські часи цей бсздуш-
ний сатрап-сталініст довів, що інтереси українського 
народу йому безнадійно чужі. Сдине, чому він 
готовий запопадливо служити, це є заповітна мета 
московських шовіністів псрертворення України на 
справжню Малоросію, не лише за назвою, але 
передовсім за змістом. Йому вдалося багато зробити 
на цьому ганебному шляху. Україна фактично 
сьогодні існує поза містами — у селах та районних 
центрах. І лише Львів покищо не втратив рис 
українського міста. 

На велелюдних мітингах у липні й серпні 1988 року 
десятки тисяч львів`ян продемонстрували спільну 
волю українського народу — вони вимагали прнпн-
нення русифікації, звільнення українських політв'яз-
нін. дотримання принципів Універсальної Деклара-
ції Прав Людини та Гельсінќських угод. Органи 
влади відповіли на ці вимоги новим насильством, на 
вулицях Львова пролилася людська кров. Разом з 
тим львівська прокуратура розпочала кримінальне 
переслідування організаторів демонстрацій. 

У нашому зверненні до урядів країн-учасннць 
Гельсінќських угод з приводу переслідування В. 
Чорновола, братів Горинів, а також Макара й 
Путька ми закликали всіх урядових і громадських 
діячів вільного світу підняти свій голос на захист 
лілерів національно-демократичного руху в Україні. 
Нас почули: 170 членів Американського Уряду 
звернулися до Горбачова з листом, в якому вимагали 
припинення протиправних дій стосовно Чорновола. 
Горинів. Макара й Путька. 

Хто-хто. а В. Щербицький мас не абиякий імунітет 
проти звернень і вимог з боку світової громадськості. 
Львівський інженср-констурктор Іван Макар, арсш-
тований перед одним з мітингів за те, що нібито 
закликав львів'ян до порушення громадського 
порядку, гак і не був випущений із в'язниці. Йому 
інкримінується ст. І87 З КК УССР (дії. спрямовані 
на дезорганізацію громадського порядку), за якою 
він може бути засуджений до трьох років концтабо-
рів. 

Сѓало відомо, шо І. Макара допитують не стільки 
про його особисті дії, як про діяльність Виконавчого 
Комітету Української Гельсінќської Спілки, яку 
органи влади тлумачать як опозиційну партію. Отже, 
просторікуючи про ..гласність і перебудову", антина-
родна кліка Щербицького повернулася знов до-того 
шо вона найліпше вміс: за правдиве слово критики на 
свою адресу кидати українських патріотів до в'яз-
ниць і концтаборів. 

Привертає до себе увагу той факт, шо проти` І. 
Макара використана не політична стаття, а буцімто 
..суто кримінальна", що дає змогу совєтським 
урядовцям демагогічно стверджувати: мовляв, 
політичних судових процесів за часів перебудови в 
Советському Союзі немає. 

Закордонне Представництво УГС звертається до 
всіх українських громад та громадських організацій 
діаспори: не даймо антинародній зграї Щербицького 
розчавити перші паростки духовного відродження в 
Україні! 

Оргкомітет Закордонного Представництва УГС 

Леонід Плющ 
Микола Руденко 
Надія Світлична 
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У ЗАРВАНИЦІ ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА 

ВлаОика Павло Васи.шк ma 'священики ЎЌЦеркви під час 
Богослуження з нагоди святкування Тисячоліття 

прийняття християнства. 

СССР обороняє договір 
з Гітпером 

Тисячі українців-католиків прибули до Зарваниці, щоб 
віяти участь г святкуванні ювілею Тисячоліття. 

Джерзі Ситі, Н, Дж. -- Як 
уже інформовано, у неділю. 
17-го липня . понад 10,000 
українців-католиків зібра-
лися в околиці Зарваниці. 
щоб гідно відсвяткувати 
ювілей Хришення Русн- Ук-
раїни. —. —.. 

Зарванння відома з XIII 
століття появою там чулої 
ворної ікони Богородиці і 
тому це місце здавна було 
найбільш священним не ли-
ше для українців-католиків. 
але взагалі для українців-
христнян. До совстської 
окупації Західньої України 
до Зарваниці щороку прн-
бували тисячі прочан з усієї 
Галичини. І ось тепер, після 
більш як 40 років заборони. 

тут зібралися українці-като 
лики, щоб першою Служ-
бою Божою в католицько-
му обряді відсвяткувати 
славні роковини нашої істо-' 
рії — 1000-ліття прийняття 
християнства. У Богослў^ 

_жгнні взяв участь, крім бага 
тьох інших священиків, Вла 
дика Па вло Василнк. , пер-
ший єпископ Української 
Католицької Церкви після її 
офіційної ліквідації в 1946 
році. 

Владика Василнк був у 
числі 186-ти підписаних ук-
раїнськнх католиків, які 
звернулися до совстського 
уряду з петицією легалізува 
ти ЎЌЦеркву в Ўкраїні. 

, Москва. — Агентство Ас-
сошійтед Пресе інформує, 
що совєтські, офіційні чин-
ники почали обороняти кон 
троверсїйний і шкідливий з 
кожного погляду договір 
СССР з гітлерівською Ні-
мсччиною,' підписаний, як 
відомо, міністрами закор-
донних справ обидвох наз-
ваних країн Молотовим і 
Ріббснтропом у Берліні в 
1939 році. . 

Виступаючи на вечірній 
програмі телевізії „Врсмя" 
голова правління агентства 
„Новості". відомий полі-
тичний коментатор Вален-
тін Фалін виразно і недво-
значно виступив в обороні 
договору, кажучи, що Со-
вєтський Союз, мовляв, не 
мав іншого вибору в тому 
часі. ..Ми вибрали з двох 
найменше зло". 

На протязі останніх двох 
років, особливо після при-
ходу до влади Міхаїла Ґор-
бачова. совєтські історики і 
політики, зокрема члени 
Центрального Комітету 
КПСС і Політбюра.продов 
жують обороняти договір 
СССР з гітлерівською Ні-
меччиною, на який, до речі, 
іде тепер наступ трьох бал-
тицьких народів. Литви, 
Латвії і Естонії, які у висліді 
цього договору стали жерт 
Basin комуно-московського 
імперіялізму. Совєтські 
теоретики, зокрема партій-
ні ідеологи, кажуть, шо СС-
СР використав, мовляв, два 
роки, щоб краще підгото-
витись до війни з гітлсрів-
ською Німеччиною, хоч. як 
відомо, кажуть політичні 
спостерігачі, аналітики і 
знавці підсовєтських відно-
син. такої підготови не'бу-
ло, вона не проходила на 

і жапному рівні і в результаті значно вище від усіх їгЬі№ 
нападу гітлерівських військ редніх виступів. 

на СССР. Советський Союз 
постраждав сильно, а ні-
мецькі армії за один рік 
війни дійшли до Ленінграду 
і почали з тяжких гармат 
обстрілювати Москву. 

Тим разом, кажуть акре-
дитоваиі в Москві західні 
кореспонденти. Фалін нас-
вітлював договір з 1939 
року і події війни дещо інак 
ще, як під час розмови з 
кореспондентами минулого 
тижня в міністерсті закор-
донних справ. Зміна мабуть 
наступила у зв'язку з підго-
товою до великих маніфес-
тацій у Прибалтиці, програ-
ма яких у великій мірі була 
присвячена критиці догово-
ру Ріббентроп-Молотов і 
приєднанню трьох малень-
ких народів до території 
СССР та сталінському те-
ророві. який наступив після 
цього. 

Західні політики зверта-
ють увагу, що Латвія і Есто-
нія втратили під час цього 
терору, зокрема вивозів і 
арештів, половину свого 
власного населення, місце 
яких зайняли пізніше росія-
ни чи інші національносте-
ві групи наслані Москвою у 
Прибалтику. 

Виглядає, що виступ Фа-
ліна на телевізійній прог-
рамі мав за завдання пере-
стерегти балтийців і органі-
заторів маніфестацій, щоб 
вони не „перетягали стру-
ни", бо Москва й далі сто-
їть на старих позиціях і 
обороняє договір. 

Згідно з повідомленнями 
західніх кореспондентів, 
маніфестації у Прибалтиці 
пройшли мирно, не було 
зударів з міліцією, але 
число демонстрантів було 

ПОЧИНАЄ ВИЯСНЮВАТИСЬ 
СПРАВА ШПИГУНСЬКОЇ 

АФЕРИ В ЕВРОПІ 

у У СВІТІ 

Рочестерська громада 
влаштовує концерт 

Рочестер, Н. Й. (Б. Губ-
ка). Пильна підготовѓ до 
врочнсгою. небуденного 
концерту тут в славному 
театрі Істмена в суботу. I-
го жовтня ц.р., в ѓод. 8-ій 
вечора поступає швидко 
вперед. Заплямовані святку-
вання Громадським Комі-

Г. Леґедзу обрано на „Міс Союзівќў" 

М. ЌРУЛЬ І А. ІВАНИЦЬКА С ЇЇ КРАЛЯМИ 

Зліва: Нова ..Міс Союзівка" Ганнуся Легедза і кралі Марічка Ќруль і Леся Іваницька. 

.Союзівка (М. Коломи-
єць). Ганнуся Легедза, 
20-літня студентка третього 
року Принстонського уні-
верситету. була обрана 
„Міс Союзівкою" на І989рік 
під час контесту тут в субо-
ту, 20-го серпня. 

Марічку Ќруль із Сілвер 
Спрінг, Мд., і Александру 
Іваницьку з Флашінг. Н. И.. 
п'ятичленнс жюрі обрало на 
першу і другу кралю. 

Контест відбувся після 
мистецької програми у залі 
„Веселки", яку того вечора 

заповнили тріо Олеся Ку-
зишина і вокалістќа Ліда 
Гаврилюк. 

У склад жюрі входили: 
Камілія Гук. Уляна Кеба-
ло, Аня Дидик-Пстренко та 

(Закінчення на сюр. 4) 

тетом поодинокі КОМІСІЇ по-
чинають вже реалізувати 
Два могутні хори. ..Про-
метей" і ..Діброва" з То-
ронто, підсилені ще добір-
ннмн співаками з Катсд-
рального хору з Філядель-
фії та рівночасно з філя-
дельфійського чоловічого 
хору „Прометей". разом зі 
симфонічною орксстрою 
Рочестсру. появляться на 
великій сцені Істмен театру 
в числі 265 осіб. Сама заля 
театру мас 3.095 місць. 

Виступлять такі солісти: 
Оленќа Геймур. Богдан Ча-
плинський. Адріяна Дико-
вич. Ярема Цісарук. Мія 
Бах. Мистецьку батуту взя-
ли у свої руки два брати: 
Михайло Длябога з Філя-
дельфії та Павло Длябога. 
диригент Симфонічної ор-
кестри в Люцерні, Швайпа-
рія. 

У неділю, ЗО-1 о жовтня, 
буде відправлений Собор-
ннй Молебень у римо-като-
лицькій церкві св. Томи. 
4536 Сейн Пол бульвар. 

ІНТЕРВ'Ю ПРО 
ГАРВАРД 

Кеймбридж. Масс. (ФК-
У). - Часопис Союзу сту-
дентів меншин в Польщі 
‚‚Зустрічі", що виходить 
нелегально у Варшаві, помі 
стнв у ч. 2-3 за 1987 рік 
інтерв'ю з проф. Франком 
Снснном. заступником ди-
ректора ЎНІГЎ. Обговорс-
ні там такі теми як зало-
ження українських катедр в 
Гарварді, створення УНІ-
ГУ, сприяння ширснню 
знання про Україну серед 
американського наукового 
світу, наукові проблеми рої 
глянені в книжці проф. Си-
сина про київського воєво-
ду Адама Кисіля, відхід 
давньої руської шляхти віл 
своєї .‚руськостГ й інше 
Інтерв'ю друковане ўкраїн-
ською мовою. 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА Роналла Реї єна і уряд 
СовєтсАкоіо Союзу підпишуть незабаром черговий 
договір про продаж більшої кількості! (говориться про 
мільйони тонн) пшениці, кукурудзи, сої та іншого зерна. 
Офіційні речники Адміністрації заявили, шо у цін справі 
відбулись три іусгрічі і переговори між представниками 
Департаменту сільського господарства і торгівлі і такого 
ж міністерства в СССР. Остання сесія, на якій правдопо-
дібно будуть підписані договори, відбудеться у першій 
половині вересня в Москві. Економісти і спостерігачі 
підкреслюють, шо американські фармерн підтримують 
такий договір, який дає їм можливість позбутися, тобто 
продати державі, великі запаси зерна, накопиченого в 
минулих роках. З огляду на президентські вибори в 
листопаді ц.р..``обидві американські головні п'олітичні 
партії піл гримують гакнії договір продажу Москві по 
знижених цінах великої кількості! збіжжя і республіканці 
постраждали б у виборах, якшо б вони тепер супротивля-
лись цьому илянові. Советський керівник Міхаїл Ґорба-
чов признався до занепаду совстської колгоспної системи і 
потреби закупу більшої кіль кости зерна за кордоном для 
піднесення життєвою рівня населення. 

ГОСТРА КРИТИКА Державного департаменту Ізраїль 
ської виселснчої політики^ на підставі якої військовий 
режим на окупованих землях, зокрема західні.ому березі 
ріки Йордан і смузі Гази, виготовляє списки запідозрених і 
активних палестинців і викидає їх силою поза кордони 
країни, викликала гостру реакцію в Єрусалимі. Минулого 
тижня, як відомо, уряд прем'єр-міністра їцака Шаміра 
наказав ‚‚видворити" з окупованих земель чотирьох 
арабів, а 25 інших чекають своєї черги. На початку цього 
тижня заступник державного секретаря ЗСА Джан С. 
Вайтгсд відбув довшу розмову з представником ізраільсь-
кої амбасади у Вашінгтоні Одедом Ераном і звернув йому 
увагу, що ЗСА не поділяють тактики ізраїльського п.тяну 
виселення арабів з їхніх родинних земель. Деякі члени 
уряду Y. Шаміра. зокрема мініетер оборони Тцак Рабін, 
гостро атакували ЗСА, що вони, мовляв, вмішуються до 
внутрішніх справ Ізраїля, а головно, за порівняння 
.‚видворення" арабів до і ітлсрівськоі ѓактиќн з часів 
Другої світової війни. , 

АГЕНТСТВО АССОШІЄЙТЕД ПРесс інформує, що 
ізраїльські військові частини вбили із засідки п'ятьох 
проіранських мусулмашв в Ливані. У перестрілці були 
поранені також шість ізраїльських вояків. Після того 
ізраїльська артилерія обстрілювала позиції ливанськнх 
терористів і під прикриттям гарматного вогню ізраїльські 
вояки повернулися на свої раніші позиції. БІЙ відбувся біля 
села Кавкаба, коло так званої .‚зони безпеки", що її 
встановило міністерство оборони Ізраїля без порозуміння 
з Ливаном. 

УРЯД ЧІЛЕ ЗНЯВ спеціяльннм урядовим декретом 
вийнятковіш стан в країні, який фактично тривав від часу 
поновного исребрання влади ієн. Авіусѓом Піночетом. 
теперішнім президентом країни. Цей декрет б)в проголо 
шений тиждень перед з'їздом командирів військових округ 
і поодиноких родів зброї, які повинні найменувати нового 
кандидата на президента, який обиратиметься всенарод-
ним крайовим плебісцитом в жовтні цього року. Як 
відомо, військова хунта в Чіле керує країною при допомоі 
обмеженого вийияткового стану віл 11-го вересня І973` 
року. Мініетер внутрішніх справ Серджіо Фернандсз 
заявив, шо в країні діють ві.юсередні сили і уряд мусів 
вдержувати при допомозі вийняі кового стану лад і 
порядок. 

Вашінгтон. — Офіційні 
представники Адміністра-
ції президента Роналда Ре-
гсна. зокрема Державного 
департаменту заявили, що 
західньо-німецька проку-
ратура подала до відома 
про арешт колишнього сер-
жаита американської армії 
Клейда Лі Конрала. почес-
но звільненого з армії, який 
будучи одружений з грома-
дянкою Західньої Німеччн-
ни. жив постійно в тій краї-
ні. займався військовим 
шпигунством, належав до 
керівників шпигунської сіт-
ки.яка на протязі ІО-ох 
років збирала і передавала 
мадярським органам дер-
жавної безпеки строго за-
секрсчені документи про 
пляни оборони Европи і 
стратегію НАТО. 

Сержант К.Л.Конрад,4І-
річний колишній вояк вось-
мої піхотної дивізії стаціо-
нованої у Федеративній Рес 
публіці Німеччини, народив-
ся і виховувався в місцевос-
ті Себрінг вОгайо. Він мав 
добру нагоду викрадати. 
копіювати і купувати доку-
менти і пляни НАТО й аме-
риканської армії. Стаціону-
ючи у Бан Кройцнах. 45 
миль від Франкфурту, він зі 
своїм відділом належав до 
охорони будинку у якому 
зберегалися секретні доку-
менти і. підглянувши код 
електронічно хороненого 
архіву, він розпочав свою 
юдину працю на користь 
комуністичних держав. Вик 
ралені документи він про-
давав агентам Маляршини 
за гроші, очевидно, не зна-
ючи. принаймні з початку. 
що мадяри передавали куп-
лені в нього документи со-
аєтській військовій розвід-
ці ГУРУ, або передавали 
агентам КҐБ в різних міс-
тах Західньої Европи. зок-
рема у Відні. Женеві. Римі 
та інших. 

Покищо прокуратура За-
хідньої Німеччини не об-
винувачуѓ Конрала за шпи-
гунство в користь СССР. 
поки не буде йому доведе-
но. що більшість засекрече-
ної документації знаходить 
ся в СССР. 

У Вашінгтоні. представ-
ники Державного департа-
менту і Пентагону заявили 
кореспондентам, шо шпи-
гунська сітка нанесла дуже 
великої шкоди стратегічній 
обороні НАТО в першу чер-
гу і американським плянам 
оборони Західньої Европи 
на випадок совстської агре-
сії. Конрад передав Москві 
докладні пляни про аме-
риканські ракетні бази і з 
описом обслуговування і 
бойової сили, виявив засек-
речену підземну лінію пос-
тачання пального на випа-
док війни та багато інших 
плямів. Заарештовані у Шве 
ції мадярські шпигуни бра-
ти д-р Імре і д-р Шандор 
Керчсік. підбирали доќўмен 
ти з поштових- скриньок і 
завозили їх в умовлені міс-
ця. 

Речники Пентагону і Дер-
жавного департаменту не 
бажали входити в деталі під 
час зустрічі з кореспонден-
тами заявляючи, шо всдеть 
ся дальше слідство і важні-
ші інформації подасть сво-
єчасно до відома західньо-
німецька прокуратура, яка 
фактично відповідатиме за 
перебіг процесу. Німецький 
прокуратор Алсксандер 
Прехтель заявив, шо Кон-
рад і його спільники, які 
будуть виявлені пізніше, 
будуть формально обвину-
вачсні за шпигунство в ко-
ристь комуністичних дер-
жав і зраду НАТО. Він лу-
мас. що для цієї шпнгунсь-
кої діяльності! комуно-мос-
ковські імперіялістн витра-
тили мільйони долярів. 

ОСІ пробує депортувати до 
СССР ще одного латиша 

Міннеаполіс. Міни. 
Агентство Ассошієнтед 
Пресе інформує, шо федс-
ральні чинники, зтлядно 
Бюро спеціяльних інвестн-
гаиііі (ОСІ), яке існує при 
Департаменті справедлн-
вости ЗСА. пробує з допо-
могою суду депортувати до 
Совстського Союзу ще од-
ного латиша. Тим разом під 
обстріл ловців за ..нацнс-
тамн" попав 79-річннй аме-
рнканськин громадянин лат 
війського походження Ед-
гарс Інде. який, згідно з 
обвинуваченням, служив 
під час Другої світової вій-
ни у відділах допомогової 
поліції, нацистами створе-
ннх частин, які підлягали 
німецькому командуванню. 

Представники ОСІ ка-
жуть. що Інде, будучи чле-
ном цих допоміжних полі-
ційних частин у Латвії, брав 
участь у винищуванні ци-
вільного населення, найбіль 
ше жидівського, в 1941-42 
роках. Персселюючись з 
Европи до З'єднаних Стей-
тів Америки в 1949 році і 
отримуючи американське 

іромадянство в 1955 році. 
Інде приховав ці інформації 
про свою минулу діяльність 
і тим самим став ..воєнним 
злочинцем" в опінії ловців 1 
ОСІ. 

Кореспонденти, иов'язав-
шнсь з обвинуваченим, за-
питали. чи він 'під час війни 
вбивав жидів '̀ ..Ні і ше раз 
ні. Я не вбивав нікого, ані 
жидів, ані латишів, ані лю-
дей інших національкос-
тей". заявив Інде корес-
п он ден там. 

Покищо справа відібран-
ня американського грома-
дянства від обвинуваченого 
ї депортація його до СССР 
знаходиться у початковій 
сталії. Справа може затяг-
нутись довше і хто знає чи у 
ного поважному віці він 
доживе до дня депортації, 
хоч самий процес видачі 
комуно-московськнм імпе-
ріялістам осіб з-поміж по-
неволсних народів, ненавнс 
ннків Москви і активних 
борців проти комунізму. 
ОСІ намагається приспіши-
ти. — кажуть спостерігачі. 

В АМЕРИЦІ 
В СЕРЕДУ ВИЙШОВ ЗВІТ з критичними зауваження-
ми на адресу 9-ої поліційної станиці в Мангетгені. Н. Й.. 
працівники якого брали участь у рейді 7-го серпня в 
Томсон парку. Сотні поліціянтів безконтрольно вживали 
гумові палиці, побили людей, а один з них воював 
гумовою палицею навіть з оператором та його фотокаме-
рою. що й було зафіксовано на плівці. Вилинуло понад 150 
скарг на працівників поліції за останні три тижні. Застуи-
ник шефа поліції Томас Дарсі зрезигнував. а два старшини 
змушені піти на пенсію дочасно. 

22-РІЧНИЙ ПОЛЩІЯНТ Ед Бирн. що загинув в Ню 
Йорќу у лютому, охороняючи будинок свідка у справі 
наркотиків, був убитий помилково. Його помилково 
прийняли, за ветерана Нюйоркської поліції, який мав 
загострені стосунки з торгівцями наркотиків. Ця інформа-
ція вийшла на яву в середу. 24-го серпня, під час допиту 
жінки, арештованої минулого тижня за торгівлю наркоти-
ками. Батьки загиблого поліціянта заявили, що від цієї 
вістки їм не стало легше. 

В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПАРКУ Елловстовн лютує 
пожежа, яка вже знищила сотні гектарів парку. Жителі 
.розташованих близько селищ були евакуйовані. Пожежни-
ки докладають багато зусиль, щоб врятувати парк і 
тварин, але сильні вітри роздмухують пожежу. 
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Новий заколот у Польщі 

Здавалося, що у Польщі прийшло до сякого-
такого замирення між державно-робітничою 
опозицією і режимом. На опозицію складається 
Церква, робітництво та більшість інтелігенції, 
яка ворожа комунізмові. Але виявляється, що 
правильним було передбачення, зроблене на 
цьому місці, що „колеса історії не можна завер-
тати назад". Робітничий рух Солідарність так 
глибоко врі,с в уми і душі поляків усіх верств і кіл, 
що само слово Солідарність стало синонімом 
свободи. Теперішні заворушення зосередилися 
довкола трьох міст: Щецін над Балтійським 
морем, де страйкують робітники на морських 
доках, — Катовіце на південному заході Польщі, 
де страйкують сталеварники й рудокопи (центр 
сталеварного промислу Стальова Ѓўта) і Вроц-
лав. найдалі на захід, на так званих відзисканих 
землях, де страйкують робітники у фабриках 
тракторів та інших машин. Числа страйкуючих 
робітників трудно подати — урядові чинники 
поменшують їх і представляють страйковий рух, 
як діло незначної опозиційної меншини „аван-
тюристів" — але речники.Солідарности гово-
рять про 75,000 страйкарів і більше. 

Уряд генерала Войцєха Ярузельського 
назверх намагається представити страйкарів, як 
невеликий гурт анархістів, заколотників ладу. 
Але уряд сам собі заперечив, коли його речник, 
міністер внутрішніх справ генерал Чеслав Кіщак 
виголосив через радіостанцію і державну теле-
візійну сіть велику промову, в якій погрожував 
заведенням знову вийняткового стану в Польщі і 
заявив рішуче, що ‚‚не' повториться 1980 рік", 
себто рік народження робітничого руху , Солі-
дарність Варшавський кореспондент ‚ ‚Ню 
Йорќ Таймеў", у своїй кореспонденції, дато-
ваній із Ґданьска, місця замешкання лідера 
Солідарности Лєха Валенси, у числі названого 
щоденника з 23-го серпня ц.р., твердить, що 
коли у березні і квітні цього року страйковий рух 
у Польщі мав підложжя економічне, то тепер 
воно політичне. Лєх Валенса.'який після відкли-
кання вийняткового стану у 1983 році закликав 
до поміркованости і спокою та сам вернувся до 
своєї праці робітника у портових доках Ґдань'-
ска, тепер заявив: „Мусимо боротися, бо іншого 
шляху нема". Названий міністер внутрішніх 
справ, який, як сам Ярузельський є більше 
комуністом, як поляком, твердив, що страйк у 
порті Щецін скеровує кораблі, які привозять 
харчі для Польщі — до Східньої і Західньої 
Німеччини. Він видав теж надзвичайні повно-
власті поліції: не допускати агітаторів до фаб-
рик, які ще працюють, та виарештовувати про-
відників страйку. Але, мабуть, він сам здає собі 
справу, що поліц ійними заходами не можна 
привернути в Польщі лад, коли закликав до 
„діялоѓў" опозиції з урядом. Сам признав, що 
він, як міністер внутрішніх справ, не всилі 
покращати крайову економіку, але твердив, що 
отой страйковий рух тільки погіршує і поглиб-
лює економічну кризу. 

Треба у цьому признати правду польському 
міністрові, але й треба висловити сумнів, чи 
новий „діялоѓ" принесе будь-яку користь, коли 
він, речник уряду, згори виключає легалізацію 
поставленої поза закон Солідарности. Новий 
заколот у Польщі прийшов після недавньоїзміни 
курсу комуністичного режиму на Мадярщині по 
лінії звороту до демократії. 20-тилітні роковини 
здавлення „празької весни" Александра Дубче-
ка совєтськими танками — зактуалірували і 
підсилили свободолюбний рух у Чехо-Словач-
чині. Проголошення нового вийняткового стану в 
цілій Польщі спонукає Америку до відкликання 
статусу „найбільшого управілейовання" Польщі, 
що доведе її до повного банкрутства. А вже годі 
припускати, що в теперішній ситуації в самому 
Совєтському Союзі Москва могла б дозволити 
собі на збройну інтервенцію у Польщі, насліду-
ючи поведінку Леоніда Брежнєва супроти Че-
хо-Словаччини тому 20 років. Очевидно, що ця 
нова хвиля страйків у Польщі — це вода на млин 
внутрішньої кремлівської опозиції проти Ґорба-
чова, бо та опозиція під Проводом Єґора Ліґачо-
ва закидає Горбачову, що це він своєю „гласніс-
тю і перебудовою" відкрив скриньку Пандори — 
осмілив людей аж до межі бунту проти кому-
нізму. Наймудріше зробили б комуністичні 
володарі в Польщі, якби не послухали міністра 
внутрішніх справ генерала Кіщака і в новому 
‚ ‚д іялоз і " з опозиц ією таки скасували вста-
новлені ними робітничі спілки під державною 
контролею, а залеґалізували ‚ ‚Солідарність". 
Заборони, арешти і погрози — погані засоби 
заведення ладу і спокою. 

На 19-ій всесоюзній кон-
ферснцїї КПСС 28-го чсрв-
ня 1988 року у своїй допо-
віді генеральний секретар 
Міхаїл Горбачов сказав: 

..інтернаціоналізації еко-
номіки та й всього суспіль-
ного життя нам не уник-
нути. І всяке прагнення до 
національної замкнутости 
може привести тільки до 
економічного і духовного 
}убожіння. Наш. соціяліс-
гичний. підхід інший. Ми 
добиваємось того, щоб лю-
днна бчдь-якої національ-
ности була на ділі рівно-
нравною в будь-якому ра-
йоні країни, щоб вона скрізь 
могла реалізувати свої пра-
ва і законні інтереси". 

Гак цс виглядає на сло-
ва.х і на папері. Якщо ж 
подивитися в глибини люд-
ського життя, то побачимо 
іншу картину. В Сибіру та 
Казахстані, на Півночі й 
Далекому Сході'прожива-
ють мільйони українців, 
насильно вивезених з Ук-
раїнн. Це нащадки тих. кого 
розкуркулнлн і заморили 
холодом, голодом та нс-
посильною працею. Хто 
вижив, змушені були зали-

Н. Осока 

Прокрустове ложе 

шитися там. бо вже на мали 
куди повертатися, обросли 
таким-сяким господарсг-
вом. Але вони не мають 
змоги зорганізовувати ук-
раїнських шкіл, театрів то-
що. їхні діти змушені вчн-
тися російської мови, доз-
волясться ще якась інозсм-
на мова (англійська, фран-
цузька або німецька) тільки 
не українська. Українські 
люди розкидані по всій те-
риторії Совєтського Сою-
зу. але ніде вони не можуть 
навчати своїх дітей україн-
ської мови та української 
культури. 

' В давньогрецькій міто-
логіі ліжко розбійника 
Прокруста. на яке він при-
мушував лягати схоплених 
подорожніх. Хто був дов-
ший за це ліжко, він об-
рубував ноги, а хто був 
коротший — напіягав їх. В 
переносному значенні вис-
лів ..прокрустове ложе" 

означає штучну мірку, під 
яку намагаються підігна-
ти факти. 

В цих лагідних словах 
Горбачова насправді прос-
іупас та ж сама брежнєвсь-
ка ідея про створення нової 
історичної спільноти — со-
нсгської нації. Заради того, 

щ о б не постраждала імпср-
ялістнчна ідея, всі на-
роди повинні відмовитись 
від самобутности. навіть 
від власного існування. Хі-
ба ж це не ..прокрустове 
і о же".'. 

Генеральний секретар з 
великим иатосом закликає 
до відродження інініятиви 
ѓа її розвитку. Остерігає 
молодь перед апатією. Та 
чи може народ позбутися 
скептичного ставлення до 
ііреб)дови. коли бачить як 
працівники КҐБ і надалі 
переслідують правозахис-
ннків усіх республік. Не 
і вільне по ще й лосі багато 

в'язнів сумління, а в Ук-
раїні К Ґ Б готує розправу на 
Виконавчим Комітетом Ук-
раїнської Гельсінської Спіл 
ки. котрий виступає за пра-
ва нації. 

Отже слова Горбачова 
про реалізацію можливос-
тей і прав на ділі вигля-
дають зовсім інакше. Бо й 
інші народи, що населяють 
Совєтськнй Союз, не ма-
ють змоги навчати своїх 
дітей рідної мови, якщо 
вони мешкають за межами 
своєї республіки. А в бреж-
нсвські роки навіть у влас-
них республіках втратили 
таку можливість. 

У Львові на початку цьо-
го місяця влада жорстоко 
розправилась з мирними 
демонстрантами, а органі-
заторів демонстрації заа-
рештовано. серед них Івана 
Макара, 30-літнього інже-
нера, що очолив недавно 
утворений ІНІЦІАТИВНИЙ Ко-
мітет сприяння перебудові. 
Також провадиться сліде-
тво відносно Вячеслава Чор 
новола і братів Горинів. 

Всі ці факти викликають 
сумнів чи справді совєтсь-
кий уряд зацікавлений у 
перебудові. 

В українській православ-
ній столиці Америки — С. 
Бавнд Бруку — появилася 
(заходами Митрополичого 
видавничого фонду) нсзви-
чайна книга о. Дмитра Бур-
ка . ‚УПЦ`- вічне джерело 
життя". Це книга про на-
роджсння Української Ав-
токефальної Православної 
Церкви. її розквіт. її витри-
валість-живучість, її глй-
бокі коріння, що сягають у 
давнину і вже тисячу років 
принрсять духову поживу 
своєму старозтерзаному. 
але невмиручому народові. 

У цій книзі читач знай-
дс розповідь очевидця, як у 
1930 роках нашого циві-
лізованого століття, на 
очах усього світу, висаджу-
вали в повітря українські 
старовинні пам'ятники — 
напереверіиені своєю кра-
сою — церкви-перлини ти-
сячолітньоїдавности — ‚.не 
бесі подобні" — як писав 
про них літописець. 

Отець Бурко пише: ..З 
червня 1934 року почали, 
руйнувати київські храми. 
Одного дня, ідучи Володи-
мирською вулицею (тепер 
вул. Короленка), я був не-
спод івано вражений, що 
безслідно зник Ірининсь-
кий пам'ятник — останок 
храму св. Ірини, що був 
збудований князем Яросла-
вом Мудрим. Уночі динамі-
том знесли його. Наприкін-
ці червня іду я по Псчер-
ському. наближаюся до Ми 
колаівського собору, але... 
не бачу його. Стривожений 
підходжу ближче: розвалю-
ють дзвіницю... Мій зір із 
жахом падає в глиб по-
двір'я, і там. замість велич-
ного храму, бачу тільки 
страшне румовище — Ми-
колаївський собор висади-
лн в повітр'я. ..Великий Ми-
кола" став першою жерт-
вою в Києві... Потім Ми-
хайлівський собор. Бого-
явленський. Успенський на 
Подолі й інші й інші. За 
історичними описами Кис-
ва М. Закревського, М. Мак 
симовича, Н. Лсбединціва. 
В. Щербини. К. Широцько-
го, Ф. Ернста й інших дос-

Н. Сениќ 

ХРАМИ - „НЕБЕСІ ПОДОБИЃ 
лідників до 1930 років у 
Києві, разом з його псрсд-
містями, було понад сто 
церков . Зруйновано їх у 
1934-36 pp. більше сімдс-
сяти". А по всій Україні? 

Усі церкви: і ті, що були 
зруйновані і ті, що вціли-
ли, були дощенту пограбо-
вані. Автор свідчить: ‚‚В 
Києво-Печерській Лаврі бу-
ло забрано золота 64 кѓ. та 
срібла 56 тонн в різних ре-
чах, що набуті за довге май-
жс дев`ятсотлітнє життя 
монастиря. Із Софійського 
собору забрано: дві митро-
поличі митри золота з дія-
мантами. що їх було оці-
нсно по 250,000 з о л о т о м 
кожна, дев'ять напрестоль-
них срібних блятів, кожний 
вагою понад 24 кѓ.. шість 
декоративних плятинових 
накладок, лямпада велика 
13 кѓ. з золота й плятини, 
оздоблена діямантами та 
перлами, лямпада золота з 
241 діямантом і 327 вели-
кими перлами. Одночасно з 
Києво-Печерською Лаврою 
та Софійським собором бу-
ло пограбовано ще сім ма-
настирів: Михайлівський. 
Богоявленський, Микола-
ївський. Видубицький. Свя-
то-Троїцький, Флорівський 
і ПокровськиЙ". А в Черні-
гові. Полтаві, Переяславі та 
й по всій Україні? Чи по-
трібні були всі ті оздоби в 
храмах? 

Мистці архітекти вишу-
кували особливе місце для 
будови храму — серед пи-
шної природи, на підвищен-
ні. і вкладали в ту будову 
свою душу, своє „я". Ви-
ходили переважно білі ка-
м'яні стіни, додавали струн-
кі колони, пілястри, капіте-
лі, монументальні оздоб-
лені різьбою порталі — го-
ловні двері, удекоровува-
ли вікна, орнаментували 
стіни, завершували золота-
вими куполами стилю роз-
кішного українського ба-
рокко. 

Внутрі церква була роз-
мадьована. уподібнена до 
небес. Оздоблена дивними 
своєю красою фресками, 
свіжістю фарб яких яскра-
вість образів збереглися до 
наших днів, іконостас, різь-
бдсний витонченимќ узо-
рами. сяяв мінливою позо-
лотою, навіть підлога була 
вистелена червоними ши-
фсрними плитами, інкрус-
тованими мозаїкою, все те 

мистецька досконалість. 
Меценати дарували доро-
гоцінні речі. Наприклад, 
гетьман І. Мазепа подару-
вав для Софійського собору 
царські ворота із срібла 
(вагою 110 кілограмів), да-
рували золоті чаші, хрести, 
євангелії, оправа яких око-
вана золотом, канделябри, 
дорогоцінні лямпади — все 
це гармонізувало із красою 
Богослуження, окрасою яко 
t о був хор, все цс створюва-
ло у вірних особливий на-
сгрій. людина цілком від-
ходила від світського жи-
тгя, забувала всі земні кло-
поти, душа її витала в небе-
сах. Людина була ближча 
до Бога ' ` 

Читач довідається із цієї 
книги про життя і мучениць 
ќўсмерть митрополитів 19-
30-их років, свяшснослужи-
телів, визначних мирян, як 
також про жтіття і творче 
дерзання світової сла^ви вче-
них, композиторів, науков-
ців, архітсктів України: про 
композитора М. Лсонтови-
ча, його підступне вбнвст-
во, композитора К. Стецсн-
ка і його передчасну смс-
рть. архітекта XVII століт-
тя Йосипа Старченка. вче-
ного Агатангела Кримсь-
кого. якого у ті страхітли-
ві 30-ті роки можна було 
часто бачити на Службі Бо-
жій у Софійському соборі, 
про вченого проф. М. Ма-
каренка, який урятував Со-
фійський собор, жертвуючи 
своїм життям. Знайдете там 
і про інші псршоджсрсль-

ні події і факти. 
Цікаво описано у цій кни-

зі Успенський собор Києво-
Печерського манастиря, і 
як його будували, які були 
створені про нього легенди, 
як чужинці захоплювалися 
його красою, і як його руй-
нували: і суздальський 
князь Андрій Боголюбсь-
кий, і татари,' і кримський 
хан Менгли-Гірсй. Як цей 
собор було відбудовано й 
поширено за часів гетьма-
на І. Мазепи та які скарби 
знаходилися в соборі. Опо-
відається. як у січні 1930 
року Печерську Лавру пе-
ретворили на .‚музейний го-
родок", і Успенський собор 
став осередком антирелі-
гійної пропаганди — все це 
пережив собор, і аж напри-
кінці 1941 року якомусь вар-
варові-невіі ласові прийшло 
до голови висадити в по-
вітр'я цю ‚‚дорогоцінну пер-
лину української національ-
ної архітектури" — за сло-
вами М. Макаренка. Проф. 
Чорногуб, шо жив напроти 
Лаври, бачив, як до Лаври 
в'їжджало авто НКВД. за 
ним вантажне авто з трьо-
ма робітниками, він підоз-
рівав. що, під Успенський 
собор закладають міни. 
Вхід на територію Лаври 
був заборонений, а коло 
входу стояла варта. Скоро 
Київ зайняли німці. 3-го 
листопада мали відслужи-
ти в соборі Всеношну, а ран-
ком Літургію і Молебень, 
але завдяки настирливим 
попередженням Чорногуба 
рішили ще раз оглянути всі 
ходи й печери під собором, 
а ранком служити Літур-
гію. Але... сталося. Того ж 
вечора по шостій годині 
потрясло Лаврою — силь-
них вибух — і з найцінні-
шої пам'ятки Европи лиши-
лася руїна, а киянин, що 
остерігав, був по-зрадниць-
кому вбитий. 

Знаходимо тут розповідь 
про зруйнування .‚тисячо-
літнього міста мертвих" — 
Аскольдову могилу, яке від 
бувалося на очах автора: 

(Закінчення на crop. 3) 

Роман Левицький 
Чч 

На жидівському весіллі 

Цього літа я виступав ўв 
одній із вакантних прог-
рам на Союзівці. Заля була 
переповнена слухачами різ-
ного віку. Всі. молоді й 
немолоді, були розохочені, 
прийняти мене старого (як-
раз стукнула мені'вісімдс-
сятка) тепло і з ентузіяз-
мом. 

Після виступу, в якому я 
розважав гостей бандурою, 
піснею і гуморескою, — під-
ходили до мене слухачі різ-
ного віку і статі, дякува-
ли і гра гулювали, а була й 
одна „Чарівниця-молоди-
ця". що. поцілувавши мене 
старого. — просила, щоб я 
це жартівливе оповідання, 
яке я розказав, післав до 
‚‚Свободи". Нехай, каже 
молодиця, і ті що не мали 
щастя бути тоді на Сою-
зівці. також розвсселять-
ся. Я ќже ж не сповнити мені 
її бажання? — Роблю це з 
охотою: 

Трапилося таке диво, що 
мене запросили виступити з 
бандурою на жидівському 
весіллі . Тут, в Америці ! 
Недавно. Деякі не вірили 
мені, думали, що я таке 
видумав. Ні. це не видумка, 
а чистісінька правда. Пере-
кажу все точно так як воно 
було, не додавши ні одного 
видуманого слова. 

‚‚Молода" забажала собі, 
щоб на її весіллі співали 
українські народні пісні. 
Крапка. Метнулися відпо-
відні „емісари" і знайшли 
мене для виконання цього 
діла. Весілля відбувалося у 
багатій, розкішній залі. Гос 
ті. сама. — як каже Грнц 
Зазуля, ‚.Сліта". Лікарі, ад-
вокати. журналісти, політи-
кани, бизнссмени. Ті. що 
правлять Америкою. ..Мо-
лода". молоденька і дуже 
гарна, чорнобрива з карими 
очима, що як гляне, то й 
старий оживе Молодий" 
не молодий. До того... Най-
краще я його опишу, коли 
скажу, що він зовсім схо-
жйй виглядом і зачіскою на 
посадника міста Ню Йорќу. 
Він на самому початку прий 
шов привітатися зо мною 
і. подавши мені руку, ска-
зав „До свіданія". Я кажу, 
та я тількищо прийшов, але 
він нічого не розумів. Ви-
явилося, що знав тільки ті 
два слова, якими хотів по-
писатися. Згадую про це, бо 
це дуже важна деталь в моє-
му оповіданні. Ще тут до-
дам. що він. побачивши 
мою бандуру, образив її. 
назвавши балалайкою. Не-
хай Бог йому простить, бо я 
не можу. 

Коли я заспівав „Маріч-
ку". то молода прибігла до 
мене і чудовою українсь-' 
кою мовою залебеділа: ‚‚Та 
це я Марічка, мені у Львові 
всі хлопці співали цю піс-
ню". А була й така сцена, 
коли орксстра заграла ко-
ломийку, а я заспівав „Ой, 
нема то краю-краю". то 
молода прибігла, (вона все 
б ігала) вхопила мене за 
руку й каже: „Давайте го-
лубчика". і пішов я у та-
нець. Не вірите. Бігме, не 
брешу. Всі гості плескали в 
долоні, як у фільмі „Скри-
паль на даху", а дехто на-

віть підспівував: „Лй-вай". 
Усі були захоплені і за-

чаровані молодою. Все кру-
тилося довкола неї. Моло-
ді і старі, чоловіки і жінки, 
всі раділи, шо молода`була 
весела. Мабуть задля того 
весільні гості стали і до 
мене бути прихильними, 
підходили 'до мене, віта-
лися, а були й такі, що час-
тували мене „Смірновкою" 
чи теж іншими алькоголь-
ними патиками. Помітив-
ши це. диригент оркестри 
звернув мені по-дружньому 
увагу, щоб я забагато не 
випивав, бо він.як досвід-
чений бувалець, знає шо 
по-п'яному можна встрели-
ти якусь дурницю, а не ..про 
фесіоналам музикантам", 
тобто нам обом, не доз-
волясться. І я від того часу 
хоробро оборонявся відспо 
куси. Але трапилося таке, 
що проголошено спсціяль-
ний тост у Честь молодої і 
тоді вона з келехом шам-
панськоі о вина прибігла до 
мене і каже: . .По-україн-
ському звичаю, я пригуб-
люся. а ги випий до дна!" 
Зробив я не без вагання`. 
Диригент оркестри глянув 
на мене з докором, а я лиш 
розвів руками і сказав, як 
той старий „Усусус:" Всто-
ятись не було сили". 

Коли мені вже добре за-
крутилося в голові від 
. .шампанських" гостів, 
якийсь чорт спокусив мене. 
Кажуть, шо` тут в Америці 
нема чортів, шо чорти були 
тільки у старому краю. Цс 
неправда! Тут є також чор-
ти і свою норму солідно 
відробляють. Тількищо 
вони виступають тут під 
іншими виглядами. То. як 
прогрссисти-маркснсти. то 
як атеїсти, чи пак будь-які 
іншого роду ліберали. 
Отож один ѓакин амери-
канський чорт спокусив ме-
не. — і я заспівав народну 
пісню, шо її співає дуже 
побожно і молитовно лем-
ківська молодиця: 

На початку прала, на 
вербичку клала. 

Поможи ми. Пане Боже! 
щом собі гадала. 

Я собі гадала хлопця 
молодого. 

А мене віддали за діда 
старого. 

Я діда частую, частувати 
мушу 

Поможи ми. Пане Боже, 
вирви з діда душу! 

Коли я скінчив співати 
цю пісню, глянув на моло-
ду, що сиділа за весільним 
столом і побожно слуха-
ла. слухала... Раптом вона 
вискочила з-за стола і иобіг-
ла просто до мене, але вже 
не з келехом шампансько-
го, а з порожнім кулачком. 
Я зразу протверезів і на-
Віть наставив своє лице, 
думаю собі, бий мене, ста-
рого грішника, бо я вповні 
заслужив на цс. А вона, 
прибігши вхопила мене за 
шию і поцілувала, та ще й 
додала, кажучи: „Тричі, по-
українському!". 

Осип Оришкевнч 

950-ЛІТТЯ ХРИЩЕННЯ УКРАЇНИ 
В ПОЧАЇВСЬКІЙ ЛАВРІ 

и. 

Ідучи повільно серединою міста ми знайшли невели-
кий ресторан, де сиділи люди і споживали різні перекуски. 
Ми теж зайшли туди, бо були справді зголоджені і 
спрагнені після довгої дороги. Знайшовши столик, ми 
замовили перекуски. Чекаючи на них, ми свобідно 
розмовляли. Недалеко від нашого стола сиділи два 
чоловіки, середнього віку. Вони придивлялися нам уважно 
і прислухувалися нашій гутірці. Після якогось часу вони, 
підвівшися, прийшли до нас і по-польсьічі заявили нам, що 
вони є представниками „тайної поліції", показуючи нам 
якісь відзнаки під коміром своїх блюзок. Вони запитали 
нас. хто ми є, звідки ми і що ми тут робимо. Ми відповіли 
їм по-українськи (бо так в Галичині ми звикли говорити до 
поліції), що ми студенти і приїхали до Почаєва на ювілейні 
святкування. Тоді вони попросили нас виказатися лсгіги-
маціями. Ми всі мали студентські виказќи з польських 
високих шкіл. Моя виказка була з медичного факультету 
Познанського університету, отже агенти були здивовані, 
що я не говорю до них польською мовою. Подібні завваги 
висловили вони моїм товаришам. Опісля поліційні агенти 
запитали нас, де ми живемо в Почаєві, чи маємо якусь 
заборонену літературу або протидержавні летючки. Коли 
ми заперечили все, то вони нам заявили, щоб ми добре 
поводилися й не робили якоїсь протипольської пропаган-
ди, бо вони будуть за нами стежити. На тому нас залишили 
в спокої. 

Після такої „зустрічі" нам було дещо неприємно, але 
ми були спокійні, бо дійсно ми не мали нічого на сумлінні. 

Підкріпившись у ресторані, ми подалися до Лаври, 
яка була центром нашого зацікавлення. Крутою кам'янис-
тою дорогою ми піднялися на досить високу гору, де 
стоїть величавий храм в бароќковому стмлі — Св. 
Успенський Собор, збудований за проектом ішгського 

архітекта Ґ. Гофмана в 1771-83 роках. В тих часах собор 
був осідком О.О. Василіян, але після польського повстання 
в 1831 році російський уряд віддав Почаївський монастир 
православним й надав йому титул Лаври. При монастирі 
через роки була друкарня, яка друкувала різні церковні 
книги. Історія цієї- другої славної після Печерської Лаври є 
довга й тут немає місця її переповідати. Можна згадати лише, 
що в 1675 році турки й татари облягали монастир, але, за 
легендою, вони не здобули його завдяки чудові — Матері 
Божої („Дума про Почаївську Божу Матір"). 

Св. Успенський Собор нагадував нам дещо церкву св. 
Юра у Львові , але він є простірно більший, більше 
прикрашений всередині. Він положений на високій горі, 
звідки розлягається чудовий вид на околицю. Окрасою 
Лаври є також висока дзвіниця (збудована в 1860 p.), з якої 
линув могутній звук дзвонів. Дещо збоку й нижче стоїть 
друга велика церква — Троїцький Собор, збудована в 1910-
13 роках в стилі новгородської архітектури з XII - ХНІ 
століття. Ця церква, на загальну думку, дисонує з рештою 
ансамблю. Поза тим в Лаврі нараховується чимало 
менших церков, деякі з них в печерах, під землею. 

Коли ми вперше ввійшли в Успенський Собор нас 
вразило гарно й багато розмальоване внутро церкви. 
Багато золота на іконостасі, великі малюнки різних святих 
на стінах. Сотні свічок горіли всюди, а численний 
набожний народ хрестився й покланявся, як це є прийняте в 
православнім обряді. Вперше ми побачили православних 
м'онахів й єромонахів . Вони говорили здебільшого 
російською мовою, але дехто відповідав нам по-
українськи. Як читаємо ми в історії, на початку XX 
сторіччя Почаївська Лавра стала русифікаційним центром 
на Волині й підлягала Варшавському православному 
м}итрополитові. 

і' У навечер'я празника Успення ми оглянули в загапь-
нбму цілу Лавру. Т'роїцький Собор, поодинокі менші 
ц?ркви, деякі келії, побували на деяких церковних 
відправах. Доволі пізно ми пішли до нашого стіжка, щоб 
виспатися. Погода була тепла, ніч була зоряна і на 
пахучому сіні спалося нам добре. 

Вранці після сніданку ми пішли до Успенського 
Собору, щоб завчасу зайняти собі місце в середині храму, 
бо, як говорили люди, всі поочани не змістяться в 

просторій церкві Біля десятої години ранку почалися 
головні Торжественні Богослужбн. Провадив ними 

кременецький архиєпископ Олексій (громадський) в 
супроводі численних єромонахів священиків і монахів. 
(В тому часі в Лаврі проживало біля 200 єромонахів і 
монахів). Один великий мішаний хор співав на хорах, 
другий мужеський хор монахів стояв по правім боці 
церкви напереді, а хлоп'ячий хор приміщено на лівому 
боці — зпереду. Хори співали напереміну — чудово. 
Вражіння в нас було глибоке. Такої величної відправи ми 
не бачили в житті. Ще досьогодні причувається мені 
мелодійний спів хлопчиків-хористів, й могутній хор на 
високих хорах. Це незабутнє вражіння! 

В часі Служби Божої після Євангелія проповідав до 
народу Архиєпископ Олексій на тему хрищення Руси-
У країни. Він говорив доброю українською мовою — через 
півгодини. Проповідь була цікава, інтелігентна. Вірні 
слухали її з набожністю. Архиєпископ Олексій був 
українцем й намагався українізувати Православну Церкву 
на Волині. (На жаль, в 1943 році він загинув трагічно з рук 
партизанів — з не зовсім ясних причин). Служба Божа 
скінчилася біля першої години по полудні. Ми були дещо 
втомлені, стоячи, в часі довгих відправ, але в загальному 
ми.були вдоволені, що були учасниками таких величавих 
святкувань у славній Почаївській Лаврі. 

Біля 3-ої години, після скромно! перекуски, ми рушили 
роверами додому. Подорозі, близько „галицької грани-
ці", ми переїздили через одне село, в середині якого видніла 
гарна православна церква. Ми зупинилися біля неї й хотіли 
зайти до середини, але двері були зачинені. Тоді з 
приходства вийшов нам назустріч православний пано-
тець, середнього віку з чорною бородою й довгим 
волоссям і чемно нас запитав по-українськи, хто ми є й за 
чим ми глядимо. Ми заявили йому, що ми є студенти зі 
Львова, вертаємося з Почаївської Лаври й хотіли погляну-
ти на придорожну церкву в селі. Панотець відкрив нам 
свою церкву, ми подивилися, а потім він запросив нас на 
приходство, представив нам свою дружину паніматку й 
дітей. Після короткої приязної розмови паніматка 
попросила нас до їдальні, де нас гостила смачним борщем, 
якимсь добрим м'ясом та солодким. Після такого доброго 
обіду ми приязно розпрощалися та поїхали неголодні на 
Захід, до Галичини, до наших родин. Мені залишилося 
кілька знімок з цієї пам'кткової прогульки і незабутні 
враження. 
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Ширимо українську культуру 
в Бразилії 

Зі сторінок української 
преси вже нам відома ук-
раїнського походження по-
солка до провінційного па-
рансько( о сонму Вера Вічи-
мишин-Ажіберт. її муж д-р 
Жілберто Ажіберт с посад-
ником Прудснтополісу, 
міста також добре відомо-
го з української преси, якес 
центром українського релі-
гійного життя в Бразилії. 

Вже в останній виборчій 
кампанії Вера Ажіберт вжи-
вала у своїй так званій про-
паганді матеріяли українсь-
кою мовою, з нашої історії, 
літератури і мистецтва. Дя-
кувати Боюв і . ї ї обрано 
посолкою, хоч зі соромом 
мусимо признатися, що 
кількість голосів, які вона 
о д е р ж а л а , повинна була 
бути принаймні подвійною. 

Посолка Вера (так її зви-
чайно звуть) веде активну 
діяльність у ділянці, допо-
міжній для українських 
рільників. Невдовзі вийде 
спеціяльна брошурка з опи-
сом її дотеперішньої праці. 

Але посолка Вера не забу-
ла також і про культурний 
відтинок. Щойно появився 
виданий нею ‚.Український 
д е к л я м а т о р " у к ількості 
5,000 примірників, який бу-
де розповсюджений між ук-
раїнськими селянами. В 
„Українському деклямато-
рі", крім мапи України у 
своїх політичних границях, 
як член Об'єднаних Націй, 
помішено 48 поезій: сім 
поезій для „старших". 19 
для молоді та 22 поезії для 

дітей. Це твори Тараса 
Шевченка, Володимира Со-
сюри, Олени Колодій, Віри 
Вовк, Катерини Перелісної, 
Ярослави Хруник. Юрія 
Шкрумеляка, Марійки Під-
гірянки, Іванни Савицької, 
Олени Пчілки, Уляни Крав-
ченко, Йосипа Тсрелі, Гали-
ни Чорнобицької. Леоніда 
Глібова, Івана Франка, Во-
лодимира Самійленка, Гри-
горія Чупринки, Юрія Клс-
на. Константини Малиць-
кої, Володимира Яніва, Ми 
хайла Ситника, Лесі Укра-
їнки, Ярослави Кісикі Васй-
ля Стуса. 

Як бачимо, дуже гарний 
вибір, але, як заявила по-
солка Вера, це тільки поча-
ток. 

Можемо похвалитися, 
що досі в Бразилії ми вже 
мали багато послів, провін-
ційних і федеральних, укра-
їнського походження. Май-
же всі виправдали себе як 
українці по крові, бо всі 
допомогли матеріяльно 
для побудови українських 
культурних і релігійних 
установ. 

Але посолка пані Вера 
це перша, яка, крім ма-
теріяльної допомоги, яку 
старається для українських 
хліборобів, не забула і про 
поширення української 
культури. Господи, дай їй 
здоров'я і витривалості в 
такій корисній праці для 
української справи! 

Д-р Михайло Рубінець 

Вісті Т-ва українських сеньйорів 
у Філядельфії 

Уґірава повідомляє, що 
після в а к а н т н о ї перерви 
новий сезон праці почи-
насться у вересні ц.р. І так: 
7-го вересня, перша середа 
місяця, міряння тиску кро-
ви, год. І І-та до І-ої по 
полудні. Неділя. 11-го ве-
ресня, сеньйори відзначать 
1000-ліття Хрнщения Ук-
раїни святочною програ-
мою та обідом. Зголошення 
на обід приймає Ірина Рай-
нср, тел. 677-5210. Початок 
обіду — І -ша ѓод. по полуд-
ні. Середа. 21-го вересня, 
ширші сходини в год. 12-ій 
полудня. 

Сеньйори візмуть теж 
участь у центральних кра-
йових святкуваннях 1000-
ліття Християнства в Ук-
раіні 8-го жовтня ц.р. у Ва-
шінгтоні. Хочемо тут зазна-
чити, що сеньйори будуть 
мати свій окремий автобус. 

Квитки на автобус, як теж ; 

на концерт, треба купити до 
17-го вересня. В цій справі 
треба телефонувати до 
Орисі Ільиицької від год. 
10-ої до 5-ої по полудні на 
число 844-5007. Автобус 
виїде з площі УОКЦентру в 
год. 7-ій рано. Поворот з 
Вашіигтону після концерту, 
ѓод. 11 -та увечері. 

Крайовий Комітет Тися-
чоліття Християнства в Ук-
раїні звертається до всіх 
українців Америки з про-
ханням взяти масову участь 
у цих кінцевих святкуван-
нях ювілею. Просимо слід-
кувати за дальшими оголо-
шеннями в цій справі у пресі 
і радіо. 

Сеньйори, які так добре, 
знають вагу цих святку-
вань. напевно не заведуть, 

Н. Н. 

ООН ПІДТВЕРДИЛА звинувачення Ірану в тому, що 
іракські збройні сили використали хемічну зброю проти 
іранського мирного населення на початку серпня цього 
року. Експерти ООН встановили, що 2,600 осіб потерпіли 
під час хемічного нападу, проведеного Іраком за шість 
днів до офіційного оголошення про перемир'я між Іраном 
та Іраком. Цю хемічну атаку Ірак провів, не зважаючи на 
багаторазові заклики ООН не робити цього. Раніше цього 
місяця представники ООН заявили, що використання 
Іраком хемічної зброї стало інтенсивнішим і частим. Ірак 
не заперечує факту використання хемічної зброї, але при 
цьому зазначує. що Іран перший почав її застосування у 
війні між обома країнами. 

Маємо на сќпаді новий, дуже гарний мистецький альбом 

ТВОРЧІСТЬ ІРИНИ 
БАНАХ-ТВЕРДОХЛІБ 

Малярство, емаль, графіка, батіќ, вибійка, кераміка. 
Текст українською і англійською мовами 

Видання Української Могилянсько-Мазепинської Ака-
деміі Наук. Серія Біо-Біблюграфії ч 3. Торонто. 1987. дру-
ком Гармоні Прінтінг. сторінок 206 

Альбом є великого формату, виданий на доброму па-
пері. містить в собі 75 чудових кольорових репродукцій. 
вступне слово двох науковців та автобіографію мистця, як 
також статтю мистця про текстильні вибійки-мальованки 

Ціна 40 00 дол 
Замовляти 

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

Мешканців сіемту Ню Джерзі зобов R3ye 60t стемтового податку 

Школа Українознавства 
при ОУА „Самопоміч" в Ню Йорќу 

подає до відома, що 

Н А В Ч А Н Н Я 
в новому Шкільному Році 1988789 

розпочинається 
в суботу, 10-го вересня 1988 року 
СЛУЖБОЮ БОЖОЮ а ЦЕРКВІ СВ. ЮРА 

при 7-ій вулиці а Ню йорќу, H. й. 

" Збірка всіх учнів по ќлясах о ѓод. 9-ій ранку 
' Навчання після Служби Божої триватиме до ѓод 12-ої дня 
в Вписи нових учнів від 1-ої до 12-оі кляси. як також перед-

шкіпля й англомовної кляси відбуватимуться в перші су-
боти місяця вересня в канцелярії Школи (вхід Т. Шеечен-
ко Плейс) між 6 і 7 вул 

При Школі існує рівнож СВІТЛИЧКА, що є лід зарядом 
83-го Відділу Союзу Українок. 

. ДИРЕКЦІЯ ШКОЛИ 

У Філядельфії відбувся Фестиваль, 
присвячений 1000-літтю 
Християнства в Україні 

Український Фестиваль 
музики, співу і танцю „Гомін 
України'`, влаштований в 
Робін Гід Делл-іст22 липня 
ц.р. старанням Українсько-
го Фестивального Комітету 
УКК — Української Грома-
ди Мстрополітальної Філя-
дсльфії і спонзорований Де-
партаментом розваг Філя-
дсльфії, був присвячений 
цього року 1000-літтю Xрис 
тиянства Руси"-України. 

Думки й почування орга-
нізаторів програми та са-
мих мистецьких сил були 
спрямовані на те, щоб гідно 
і в душевнім піднесен-
ні віддати салют хри-
стиянству в Україні у цю 
знаменну річницю, тоді , 
коли головні святкування 
цієї історичної події відбу-
лися в Совстському Союзі 
в Москві, а не в Києві. Тому 
то наші відзначення тися-
чоліття такі важливі у віль-
ному світі. 

Можна з певністю ствер-
дити. що організаторам 
цьогорічного фестивалю 
вповні вдалося осягнути цю 
ціль, що не надармо пішла 
величезна вичерпуюча пра-
ця Комітету, очоленого 
інж. Михайлом Ничем, го-
ловою УКК—Української 
Громади Метрополіталь-
ної Філядельфії і екзекутив-
ним заступником голови 
Володимиром Василащу-
ком, та при співпраці інших 
відданих справі української 
культури членів комітету. 
Довгі тижні, дні і часто ночі 
наполегливого труду, в ду-
же невідрадних обставинах, 
дали свій результат: змі-
стовна й глибоко патріо-
тнчна програма і сам тонус 
виконавців її була на висо-
кому мистецькому рівні і 
все було звернене духовим 
зором на Україну. 

Самі обставини фсстива-
лю були загрозливі. Метео-
рологічні станції заповіда-
ли дощ, а то й бурю. Тоді 
Міська управа відкликала б 
концерт . Та із навислих 
хмар при великій вологості 
в повітрі не впав дощ. При 
тій зовнішній турбуючій 
обставині програма відбу-
лася з великим успіхом, з 
участю інших національних 
груп, а уривки програми 
були висвітлені на чотирьох 
телевізійних руслах. 

Відкрив прогаму словами 
щирого привітання для 
присутніх інж. М. Нич, ук-
раїнською мовою, а В. Ва-
силащук. англійською мо-
вою, вказавши на те, що 
програма наша присвячена 

`ІООО-літтю українського 
християнства. 

Прозвучали урочисто 
гимни — американський і 
український у виконанні 
солістів Марти Кокольсь-
кої-Мусійчук, сопрано, і 
Андрія Добрянського, бас-
баритона. Ці вступні вро-
чисті моменти вплинули на 
настрій авдиторії — очіку-
вания небуденних мистець-
ких переживань. Дуже до-
поміжиою у пов'язанні окре 
мих точок у художню ці-
лість була Мотря Мац, від-
значаюча студентка Мюл-
ленберґ колежду, активна у 
студентському і громадсь-
кому житті, колишня сту-
дентка Студії Мистецького 
Слова Лідії Крушельниць-
кої , що була знаменитою 
конферансьє щодо способу 
представлення виконавців і 
також завдяки своїй чарів-
ній появі. 

Програма складалася з 
вокальної, музичної і хорео 
графічної частин. Були це 
вокальні виступи трьох 
мистців сцени високої кляси 
—- М. Кокольської-Мосій-
чук, відомої солістки, вико-
навця клясичного і народ-
ного репертуару. А. Добрян 
сьќого, члена Мстрополі-
тальної опери, в ідомого 
своїм неиеревершеним ре-
пертуаром і високою куль-

змішіпішіішііііінііішшіішііііііііііль 
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турою вокального вико-
нання, і Вячеслав Полозов, 
молода динамічна вокаль-
на сила, недавно прибулий 
із-за Залізної засловни те-
нор, тепер член Мстропо-
літальної опери. їх аком-
паньятор концертовий пія-
ність, асистент диригента 
Метрополітальної опери 
Дейвид Лейтон. Виконав-
цем музичної програми був 
піяніст-віртуоз Роман Руд-
ницький, що заслужено зби-
рає високі признання по 
багатьох країнах світу, на 
п'яти континентах. Хорео-
графічні точки виконав тан-
цювальний ансамбль „Во-
лошки" під мистецьким ке-
рівництвом Андрея Папа. 

Щодо вокальної програ-
ми, треба ствердити, що М. 
Кокольська-Мусійчук з пи-
томим їй чуттям майстерно 
інтерпретувала пісні. Вона 
виконала: „Пісня соборної 
України" М. Гаворонсько-
го, „Як давно" Г. Китасто-
го. „Люблю дивитися" О. 
Нижанківського, „Там за 
тихими Дунаєм" С. Гулака-
Артемовського та „Чудова 
Америка". 

Так же і в дуетах з Ан-
дрієм Добрянським, з вну-
трішною гармонійністю і 
емоційною наснаженістю 
вони виконали: „Не забудь 
юних днів" І. Франка — М. 
Лисенка, „Коли розлуча-
ються двоє" Г. Гайне — М. 
Лисенка. 

A. Добрянський, знавець 
українського пісенного ре-
пертуару, виконав із відпо-
відною інтерпретацією 
„Верніться сни мої прекрас-
ні" О. Бобикевича — О. 
Нижанківського, „Ой коню 
мій коню" І. Франка М. 
Лисенка, „Куперян" М. Ли-
сенка. 

B. Полозов , героїчний 
тенор, що здобув на міжна-
родній арені славу „зірки", 
здобувши золоту медаль і 
перше місце у міжнародно-
му конкурсі в Токіо. Очару-
вав публіку своєю точкою 
„Повій вітре на Вкраїну" 
(Руданського-Данкевича) і 
здавалося, що розігнав тяж-
кі хмари, які грозили до-
шем і перерванням програ-
ми фестивалю. В дальших 
своїх двох точках він пока-
зався майстерним виконав-
цем клясичного репертуару, 
а саме в арії Пінкертона з 
„ М а д а м Батерфляй" Д. 
Пуччіні та в арії Коренграто. 
муз. С. Корділльо. З гли-
бокою молитовністю про-
звучала в його виконанні 
арія „Владико неба і землі" 
нашого драматурга і ком-
познтора з-перед півтора 
століття С. Гулака-Арте-
мовського, що й тепер зво-
рушує слухача. 

Дейвид Лейтон аком-
паньював солістам з внсо-
кою в м і л і с т ю і тонким 
відчуттям українських ком-
позицій. 

Справжньою насолодою 
було слухати піяніста-вір-
туоза Р. Рудницького. Він 
грав „Елегію" та „Гуцуль-
ський танець" Антона Руд-
иицького і непсревершений 
„Концерт`Парафраза" Фран-
ца Ліста. 

Хореографічна частина 
програми також була зна-
менита. „Волошки" ще біль 
ше витончили свою майс-
терність. Плавність і виро-
блсність кроків у танцях, у 
чергуванні з динамікою ви-
слову в хореографічних кре 
аціях віддзеркалювали все-
сторонність української ду-
ховости, її багатства і пиш-
ности. Вони виконали тан-
ці: „Весняні ігри", „Кубансь 
кий танець" , . .Бойківські 
забави", „Коханочка", жар-
тівливий жанровий танець 
„Від Києва до Лубень", а 
закінчили програму коп-
церту бравурним ..Гопа-
ком". 

Присутні висловили свій 
подив і признання для ви-
конавців фестивалю вста-
ванням з місць і гучними 
оплесками. 

Кожен із нас, учасників 
фестивалю, повинен відчу-
вати велику вдячність орга-
нізаторам. Департаментові 
розваг і, зрозуміло , усім 
виконавцям за їх повне на-
снаги мистецьке виконання. 

Т. Дніпровська 

ДОРОГІ БАТЬКИ! 
ПОСИЛАЙТЕ ВАШИХ ДІТЕЙ 

ДО УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! УКРАЇНА 
НЕ МОЖЕ ВТРАЧАТИ СВОЇХ РІДНИХ 

ДІТЕЙ! БЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, 
МОЛИТВИ, КНИЖКИ, ЖУРНАЛУ, МУЗИКИ, 

ПІСНІ - НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОЇ 
ДИТИНИ. 

У пам'ять незабутнього друга 
Недавно відійшов від нас 

у засвіти мій незабутній 
іруг зі шкільної лавки Яро-
слав Дмитро Рубель. Він 
був для мене не тільки до-
рогим другом, але завдяки 
ііого особовости був дру-
і ом багатьох своїх ровесни-
ків та всіх, яким проходи-
юся з ним жити, співпра-
ііювати та зустрічатися. 
Дружба приятеля — це ве-
іика цінність, на яку треба 

собі заслужити, нею доро-
жити та високо цінити. Ця 
іружба особливо дорога, 
коли вона сягає юнацьких 
років та шкільної лавки. 
Таким другом вчасної мо-
лодости для мене був покій-
ний Ярк'о. Тоді ми були 
нерозлучними побратима-
мн, які себе розуміли, вза-
(мно доповняли та разом 
переживали радощі, які нам 
приносили молоді роки. Від 
нього я діставав те; чого 
бракувало у моїй вдачі, а я 
старався допомогти йому в 
його недостачах. 

Ярослав Рубель народив-
ся під кінець Першої світо-
воі війни, провів дитинство 
та молодість`ў Станиславо-
ві. Коли він був ще малою 
дитиною померла його ма-
тн. Бать`ко, іігж. Іван Ру-
бель. одружився вдруге. з 
Амалією з Модрицьких. 
учителькою і визначною су-
спільною діячкою Стани-
славова. яка ;іала Яркові 
початќи та підстави його 
громадською і патріотич-
ного світогляду. Я зустрів 
Ярка у нижчих ќлясах ста-
ниславівської гімназії, де 
почалася наша дружба. У 
вищих ќлясах гімназії, за 
польської займанщини, він 
став членом нелегального 
юнацтва ОУН. що зформу-
ва.то його політичний та 
ііатріотичнин світогляд. Ра-
зом ми вчилися, разом зда-
ли матуру за кілька років ло 
вибуху Другої світової він-
ни. По матурі Ярко побо-
ровши успішно труднощі 
дискримінації з боку польсь 
коі шовіністичної адміні-
страції високих шкіл, впн-
сався на студії інженерії у 
Львові. 

Туѓ. будучи мешканцем 
академічного дому, який в 
тих часах гуртував провід-
них студентських та полі-
тичних активістів, оформив 
ся остаточно його характер. 
Рівночасно він почав занма-
тися' інтенсивно спортом, 
ставши членом Карпатсь-
кого Лешетарського Клю-
бу, і вибився вже в початках 
як кращий змагун в бігах на 
короткі дистанції. Згодом, в 
1942-1943 роках став пер-
шуном-чемпіоном Галичн-
ни в биў на 100 та 200 м. 
Виступав у багатьох` зма-
ганнях. здобуваючи першен 
ство у згаданих конкурен-
ціях. Брав активну участь у 
тодішній формі пластової 
праці, будучи членом куре-
ня „Передових". У вільний 
час мандрував у Карпатах 
вліті та взнмі на лещатах. 
Залюбки займався каюч-
иицтвом та кількакратно 
плив чудовим яром Дністра 
до Заліщик. 

Коли наші землі вдруге 
зайняли большевики, поки-
нув рідні сторони та пішов 
на вигнання. Продовжував 
інженерські студії на полі-
техніці у Відні, але й Відень 
треба було йому незабаром 
покидати перед червоною 
навалою. Переїхавши до 
Мюнхену, взяв активну 
участь у відновленій пласто 
вій організації, ставши чле-
ном пластового куреня 
„Бурлаки", якого активним 
та `провідним членом зали-
шившися до смерти. У 
Мюнхені всеціло присвя-
чусться пластовій роботі та 
спортовим зайняттям у 
відновленому Карпатсько-
му Лещетарському Ќлюбі. 
І тут знову — спортові зма-
гання, пластові зустрічі та 
виправи з ..Бурлаками" в 
Альпи. У всіх тих починан-
нях Ярко був активним та 
повним ентузіязму учасни-
ком, організатором та час-
гим ініціятором. 

Переїхавши згодом до 

('в. її. Ярослав Рубель 

Америки, одружився з не-
розлучною та вірною по-
другою свого дальшого 
життя Славою, яка підтри-
мувала його у пластовій, 
спортовій та громадській 
діяльности. В новій країні 
поселення він, крім своїх 
професійних обов'язків, від-
дався всеціло пластовій та 
спортовій праці. Був чле-
ном Крайової Пластової 
Старшини, спортовим ре-
фсрентом пластової станиці 
Ню Йорќ, проводив спорто 
ві зайняття, вишколи й зма-
гання з пластовою молод-
дю. був комендантом пла-
стового Свята Весни на 
„Вовчій Тропі". Організо-
вував та проводив леше-
тарські табори для пласто-
вого юнацтва. Як активний 
спортовий діяч, був рефс-
рентом лещетарства в Ук-
раїнській Спортовій Цен-
тралі Америки й Канади 
(УСЦАК). Окріді того був 
двократно довголітнім Го-
ловою Карпатського Лещс-
тарського Ќлюбу в Ню 
Йорќу, який і тут знову від-
новив свою діяльність. Як 
голова нього ќлюбу він ор-
санізовував і проводив різні 
спортові змагання та імпрег 
зн. з яких деякі увійшли вже 
в традицію, та відбувають-
ся щорічно, приміром, між-
крайові плавацькі та тснісо-
ві змагання у День Праці на 
Союзівці. якими він прово-
див колись довгі роки. 

Ярко, якого згодом усі 
ного близькі приятелі стали 
кликати пластовим псев-
іѓом „Роб", або „Робусь", 
був привітної, веселої вдачі, 
товариський, з витонченим 
почуттям гумору. Йоголю-
бнлн усі. радо бачили у сво-
му говаристві. бо він умів 
своїм рідким та гострим 
даром дотепу розвеселити 
усіх Мав великий запас 
дотепів та жартів, які влуч-
но приміняв у кожній ситуа-
иії. Він умів з'єднувати собі 
людей, любив товариство, 
мав численних приятелів. 
За його веселу вдачу та інші 
прикмети усі його любили, 
поважали й цінили. 

Хронічна недуга, а зго-
лом невблаганна смерть 
забрала цю цінну людину 
передчасно зі світу. Я доро-
жу незатсртимн та тривали-
ми споминами про наші 
спільні мандрівки в Карпа-
тах, плавбу каюками по 
Дністрі, частими побутами 
у його стрийків у чудовій 
Пасічній та Солотвині й 
врешті нашими спільними 
переживаннями молодечо-
го ентузіязму та підйому на 
спортовнх площах Львова. 
Тоді він був для мене нан-
ліпшнм та нерозлучним дру 
гом. аж доки воєнні події 
нас віддалили. Він був ідеа-
лістом та сантиментальним 
романтиком, і таким був 
його підхід до життя. Замо-
лоду захоплювався та циту-
вав залюбки поезію, а голов-
но його улюбленого поета 
Богдана Ігоря Антоннча. за 
словами якого залишився 
на все життя ‚‚розсмїяним 
юнаком із сонцем у кишені" 
й таким залишиться Ярко-
Робусь назавжди у моїй 
пам'яті. 

Сват, 

Храми... 

ГРУПА ТУРЕЦЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ прибула в Совєт-
ський Союз , де вони будуть присутні на військових 
хавчаннях. Як повідомляє ТАСС. про проведення манев-
рів було оголошено заздалегідь і Туреччина звернулась за 
дозволом прислати чотирьох спостерігачів. 

8721 '88 

Замість квітів на могилу недавно померлої 

бл. п. Марії Заваликут 
на ФОНД 1000-ЛІТТЯ ХРИЩЕННЯ УКРАЇНИ 

складають даток в сумі 50 дол. 
Іванка й Михайло СЕМЧИШИН 

УЃ 

(Woodelda) 

в лам'ать 

бл. п. Стефанії Ворох 
на ГАРВАРДСЬКИЙ ПРОЄКТ 

100 дол. складає 
ТЕФАНІЯ ШИПУЛА 

- ^Закінчення зі crop. 2) 
„Тільки ступив я на вер-
хню терасу кладовища, як 
передо мною відкрилася 
страшна картина розгрому. 
Більша половина могил бу-
ла розрита — шукали скар-
би. Група робітників з ло-
патами. молотами, кайла-
ми поралася біля надгроб-
ка-мавзолею. коли них сто-
яв наглядач у військовій 
формі, записував усі найде-
ні в могилі цінності. Під-
ходячи до місця, де були 
два ряди могил юнаків, що 
під Ќрутами полягли смср-
тю героїв, і три могили 
старшин війська У HP. я 
побачив там тільки рівну 
площу свіжо заскородже-
не поле. А проектували збс-
рсгти церкву'св. Миколая 
над гробом князя Асколь-
да. але тодішні владарі (По-
стишев) відкинули той про-
єкт". 

Боляче читати ці свідчен-
ня. тяжко читати цю книгу. 
Але як добре, шо вона по-
бачила світ це ж нсвнчср-
пне джерело для майбут-
ній дослідників. 

До речі в Києві неліавно 
появилася стаття Олеся Бі-
лодіда. Віктора Кіркевнча 
— „Довга дорога до хра-
му мудрості", а це в зв'яз-
ку з тим. що Державному 
архітектурно-історичному 
заповіднику „Софійський 
музей" міжнародне жюрі 
Гамбурзького фонду вручи-
ло . .Европейську золоту 
медаль за збереження істо-
ричних пам'яток". 

Ця стаття у великій мірі 
перегукується своєю суттю 
із книгою о. Бурка. У о. 
Бурка читаємо: „Плянува-
лося будувати на місці кня-
жого центру Києва ..уря-
довнй центр" два ніби 
двірні Раднаркому і ЦК 
КП(б)У. Для цього надума-
ли знести Софійський со-
бор. Михайлівський манас-
тир (включно з Михандівсь 
ким собором). Трьохсвя-
тительську церкву. Згодом з 
невідомих причин храм свя-
тої Софії вирішили зали-
шити... Не дивлячись на 
страшний терор, що люту-
вав над Україною та її ін-
гелігенцісю. проф. М. Ма-
каренко сміливо виступив 
проти зруйнування Мнхай-
лівською манастиря. Він 
подав до комісії, шо керу-
вала 'реконструкцією' Кнс-
ва. широку довідку, в якій 
вказував, що кожна куль гур 
на держава гордилася б. 
коли б мала таку дорого-
цінну пам'ятку. А при ос-
ганній розмові з Постише-
вим. коли гой катсгорнч-
но сказав 'нот", гірко за-
плакав. Того літа і934 року 
проф. М. Макаренка заа-
рсштувалн і вивезли до м. 
Казані, а звід ги на С`ибір, де 
він наприкінці 193S року 
помер". Він був реабіліто-

ваний у І969 році. 
У статті киян говорить-

ся про те, шо в наших лі-
топнсах про все с, а от про 
„розгром столиці Давньо-
руської держави військами 
Батия у листопалі-грудні 
1240 року нема, бо писати 
було нікому! Населення ви-
різали до ноги, а ті, шо 
вціліли, порозбігалися по 
навколишніх лісах". А далі 
там читаємо: „Те. чого не 
встигли розтягти золото-
ордснці. згодом довершили 
свої... Варварський претен-
сійно-иомпезний проект 
зробити в Києві майдан, 
який би перевершував усе. 
бачене до того в світі. Май-
дан з урядовими установа-
ми навколо — будівлі ЦК 
КП(б)У і Раднаркому — 
мав пролягти у нанцінні-
шому в історико-культур-
ному плані районі Ќисва 
на території колишнього 
міста Ярослава... Першого 
„приготували до страти" 
Михайлівський Зодотовср-
х и й . . . злітали в повітр'я 
київські собори, знущува-
лись пам 'ятки історії та 
культури... хто не дозволив 
наруги.над Софіѓю Київсь-
кою. хто мав мужність вис-
тупити проти варварства й 
вандалізму? . 

Була така людина. Мико-
ла Макарснко". 

Ніби минули ті страхіт-
лнво-варварські. безбож-
нннькі час Засланці за віру 
повертаються з Сибіру, віл-
кривають-відновлюють. а 
навіть будують нові церкви. 
Та накоїли ті часи багато 
лиха психічно покалічи-
ли людей: упала мораль, 
родина зруйнована, нема 
любови не те. іцо до блнж-
нього. а до своєї власної 
ќрови до своєї дитини. 
Там тисячі дітей у дитячих 
будинках не сироти вони 
— батьки відмовилися від 
них. Газети б'ють на спо-
лох про малят, яким бракує,, 
материнської ласкн-любо-
вн. Докотилося до нанвн-
шої точки. Мусить бути 
зворот. І цей зворот уже 
відчіпний: нерќви наповню-
ються людом, включно з 
молоддю, у молодих людей 
випромінює на грудях хрес-
тнк. Молоді люди повер-
таються до Бога. Нсможлн-
во затамувати джерело 
во.но виприсне: чути голо-
си-вимоги про повернення 
народові рідної УАПЦерк-
вн вічного джерела жит-

. тя. Отже, „починає зорі-
тн". як сказав Владика 
Мстислав на святкуваннях 
Тисячоліття' Хришення Ру-
си-Українн в Ба вид Бруку. А 
українське прислів'я каже: 
..Понад Богом нема нічо-
го" 

Замовлення на цю книж-
ку (тверда обкладинка), в 
ціні 20 долярів. греба сла-
тн на адресу: Metropolitans 
Chancery, Ukrainian Ort-
hodox Church of the USA. 
P.O. Box 445. South Bound 
Brook. N.J. 08880. 

Карпатський 
Лещетарський Ќлюб 

повідомляє своїх Членів, Приятелів 
та Українське Громадянство, що під час 

КРАЙОВИХ ТЕНІСОВИХ ЗМАГАНЬ на СОЮЗІВЦІ 

ш понеділок, 5-го вересня 1988 р. о год. 9-ій ранку 
в церкві Пресвятої Трійці в Кергонксоні, Н. й. 

буде відслужена 

СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 
за спокій душі 

С В . П . 

Ярослава Д. Рубля 
колишнього голови КЛК та провідника Крайових Тенісових 

та Плааацьких Змагань. 

Рівночасно повідомляємо, що з огляду на святкування 
1000-ліття Хрищення Руси-України у Вашінгтоні, Д К запо-
віджені раніше традиційні змагання тенісові за чашу д-ра Я. 
Рожанковського та Товариський З'їзд КЛК на Союзівці в 

днях 8-9-го жовтня 1988 року 

не відбудуться. 
За Управу КЛК — ЮРІЙ ПОПЕЛЬ 

Ділимося сумною вісткою, що в наслідок нещасливого 
випадку упокоївся а Бозі, дня 22-го серпня 1988 р. 

а місті Ютіка, Н. й. 

бл. п. 

БОГДАН КІЗИН 
Покійний народився 29-го лютого 1918 р. в Перемишлі. 

Залишив у смутку: 
дружину — ЗДЗІСЛАВУ 
доньку — ЛАДУ 
брата - ВОЛОДИМИРА 
та ближчу І дальшу Родину а Україні 

І Канаді 
Похоронено, його з церкви св. Володимира в ЮтицІ на 

парохіяльному цвинтарі в Вайтсборо. 

Замість квітів проситься складати пожертви на Дослідну 
Фундацію їм. О. Ольжича — Oizhych.ft9search Foundation, 

P.O. Box 638. Guilderland. N.Y. 12084. 
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ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: НАША ПРИСУТНІСТЬ У ВАШІНҐТОНІ 7-9-го ЖОВТНЯ Ц. Р. 
, _ —ОБОВ'ЯЗКОВА! 

Г. Леґедзу... 

Головний предсідник д-р Іван Ф.іис перший ґрат у.і юс 
новій ‚.Ми". 

головні радні У НСоюзу Во-
лодомир Квас і Євген Іван-
ці в. 

Анна Тетяна Романа Ле-
гедза с донькою Зенона і 
Віри Лсгедзів з Лонѓ Брснч. 
Н. Дж. У Принстонському 
університеті вона студіюс 
математику, грає на першій 
скрипці в шкільній оркестрі. 
Вона належить до Пласту і 
любить фехтування. 

Марічка Ќруль с донь-
кою Петра і Соні Ќруль, 
мас 19 років і с студенткою 
університету другого року. 
Вона с пластўикою, любить 
співати — співає в ансамблі 
„Намисто" і також в оркест 
ріїї брата Володимира. Бу-
дучн ученицею школи ўкраї 
нознавства, здобула три 
нагороди-відзначення. 

Александра Дарія Мико-
лая Іваницькг є донькою 
Миколи і Катерини Іванииь 
ких. їй 19 років і студіюс 
вона мистецьке просктуван-
НЯ В ІНСТИТУТІ в Міляно. 

Вона учащала до школи св. 
Івана Хрестителя в Нюарку 
і належала до Пласту. Лю-
бнть спорт, мистецтво, ви-
шивання. 

Після проголошення BIIC-
лідів контесту Г. Легедза 
прийняла корону віл своєї 
попередниці Тамари Корит 
ко. гратуляпії від головно-
ѓо прсдсідника д-ра Івана 
Флнса, а всіх трьох дівчат 
обдаровано букетами кві-
тів. 

Контсстом проводила ко 
лишня конферансьє Сою-
зівки А. Дидик-Петренко. 

Урядування нової ‚.Міс 
Союзівки" припадає на рік 
95-ліття У НСоюзу. як це 
відмітив у своїх г рату.іяці-
ях д-р І. Флис. 

Чоловічі члени жюрі І 
співўправитель оселі Іван 
Флис. мол., були сскорта-
ми краль у коронаційному 
вальчику під звуки Оркестри 
..Буря". 

Ще`один фестиваль відбудеться 
в Ню Джерзі 

Трентон, Н.Дж. (Мізюк). 
Цього року повіт Мерсер 

в Ню Джерзі святкує своє 
150-ліття. Для відзначення 
цієї події, повітовий уряд 
організує фестиваль п.н. 
..Мерсер Кавнті Дсйс", 
який відбудеться в суботу й 
неділю, 1-го і 2-го жовтня 
ц.р.. в Мерсер Кавнті парк, 
при шляху ч. 535 у Вест 
Виндзор Гавншнп (між 
Трснтоном і Гайтставном). 

Місцевий Комітет Тися-
чоліття Християнства в Ук-

раїні запрошує українських 
мистців і продавців до учас-
ти в тому фестивалі. Комі-
тет тисячоліття, українська 
православна церква св. 
Юрія та місцевий відділ 
СУМА вже зголосилися до 
участи. 

За дальшими інформаці-
ямн слід телефонувати до 
Дарії Ляшин на число: (609) 
392-3857, або до повітового 
уряду на число (609) 695-
2245.' 

Відбудеться зустріч з 
дисидентами на оселі О. Юльжича 

Лігайтон, Па. — Під час 
довгого вікенду з нагоди 
свята Дня Праці тут на осе-
лі ім. О. Ольжича, відбудеть 
ся конференція Українсько-
го Золотого Хреста і з'їзд 
Організації Державного Від 
родження України (ОДВУ). 
в суботу й неділю, З-4-ro 
вересня. 

Тому, що на цей рік при-
падас 50-ліття сл. п. полк. 
Євгена Коновальця, а рів-
ночасно тому, що Це є юві-
лсй 1000-ліття Хрищсння 
України ці події будуть гід-
но відзначені. На цей рік 
припадає 20-ліття діяльнос-

тн Комітету Оборони і До-
помоги (КОД), що причи-
няється до полегшення жит-
тєвих шляхів дисидентам. 
У зв'язку з цим запрошено 
на оселю ім. О. Ольжича 
найновіших гостей з Украї-
ни, що пройшли там же чи в 
далеких сибірських просто-
рах надзвичайно тяжкі ви-
пробування й не заломали-
ся. Деякі з них змогли прий-
няти щире запрошення від 
УЗХ прибути на день цих 
відзначень, в неділю, 4-го 
вересня. Будуть серед них 
такі особистості як Оксана 
Мешко, Стефанія Гнатснко 
Петро Рубай. 

В СЕРЕДУ ДО КАЛІФОРНІЇ їздив Джордж Буш, де 
виступав в столиці стейту Сакраменто. Противник Буша, 
губернатор Майкл Дукакіс, був у Вашінгтоні. де він 
отримав підтримку від профспілкового об'єднання 
Американська федерація праці — Конгрес індустріяль-
них організацій. М. Дукакіс дещо іронічно поставився до 
виступу віцепрезидента Буша про те', що кандидат 
республіканців не візьме участи в дебатах, 14-го вересня. 
Це лата, на яку розраховують демократи. 

ДРУКАРСЬКІ ЧОРТИКИ 

У статті Миколи Барабо-
ляка п.з. ‚‚`Нова зброя' і 
Близький Схід`` („Свобода" 
ч. 1S1 з 10-го серпня ц.р.) у 2-
ій колонці рядку 13-му тре-
ба чита`ти: ...„уже викорис-
товують їх у конфліктах, 
або готуються їх уживати". 
У колонці 3-ій, 6-ий рядок, 
має бути: „Кажуть, що Сав-
дійська Арабія закупила 
біля 25 ракет від Китаю. 
Усний є конфлікт..." У ко-
лонці 4-ій, 14-ий рялок, трс-
ба читати: „Ізраїль не ві̂ і-
ває теж у продукції таких 
ракет..." У колонці 4-ій. 4-
ий рядок знизу: які мог-
ли б посипатись на малень-
ку територію Ізраїля. зі-
синхронізовано зі Сирії. 
Іраку, Ірану, Савдійськоі 
Аравії, ЄГИПТУ. Ємену. Лівії 
Ѓнавіть Кувейту, могла б не 
охоронити Ізраїль. Замість 
„Сількворн" має бути ..Сіл 
кворм". Рсд. 

УКРАЇНСЬКІ БІБЛІЇ 
З Н А Г О Д И Т И С Я Ч О Л І Т Т Я В У К Р А Ї Н І 

Вперше в 70-ЛІТНІЙ історії Совєтського Сокззу. уряд 
СССР дозволив иа імпорт 100.000 Біблій українською мо-
вою ` 

Асоціація Біблії Української Родини закликає Вас склас-
ти пожертву $25 00 або більше, в межах можливості, шоб да-
ти нагоду Об'єднаній Біблійній Асоціації Захщньоі Німеччн-
ни видрукувати і доставити Українську Біблію в Україну 

Ми повинні об'єднано відгукнутися на цю Богом дану 
нагоду 

З подякою та Божим Благословенням --

UKRAINIAN FAMILY BIBLE ASSOCIATION 
P.O Box 3723. Palm Dessert. CA 92261 3723 

(619) 345 4913 l 

Англійське видання 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ 
за редакцією ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА, 

діючий редактор ДАНИЛО ГУЗАР-СТРУК 
1-ий і 2-ий з циклів п'ятьох томів, які мають вийти до 1992 р 

A-F — 119.50 дол. — 968 стор. 
G-K — 125.00 дол. — 737 стор. 

Альфабетична Енциклопедія України, базована на 25 
роках праці, комплетне зревідоване і доповнене видання 

'Енциклопедії Українознавства, вповні ілюстроване кольо-
ровими і чорно-білими фотографіями і численними мапами. 
першорядний покажчик життя і культури українців в Україні 
і діяспорі 

Видання University of Toronto Press, наќпадом Канад-
ського Інституту Українських Студій. Наукового Товариства 
ім. Шевченка і Канадської Фундації Українських Студій 

Набувати можна у книгарні Свободи 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street, Jersey City. N J 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі обов`язує додати до ціни 

6S стейтоеого податку 
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ПРЕСОВИЙ СЕКРЕТАР Білого Дому Марлнн Фицво-
тср оголосив, що вже є плян передвиборних виступів 
президента Роналда Рсгена після свята Дня Прані. Хоч 
Президент обіцяв включитися в передвиборну кампанію 
щойно після цього свята, він почав виступати вже тепер. 
Наприклад, у вівторок. 23-го серпня він двічі виступав 
перед громадянами і в обох виступах підтримав кандида-
туру Джорджа. Буша і сен. Дена Квейла. Це було в 
Каліфорнії в місті Ирвайн, на збірці до виборчого фонду 
сснатора-республіканця Піта Вілсона, а також в Донѓ Біч 
на церемонії підписання закону про торгівлю, який був 
прийнятий в Конгресі раніше. Президент Рсген також 
розкрив свос ставлення до кандидата демократів Майкл а 
Дукакіса. Як повідомляє газета „Ню Йорќ Тайме", 
президент рідко вживав слово ‚.демократ", а більше 
називав опонентів „лібералами". Він звертав ўвату публіки 
на те. що в І984 році ліберали не ховалися від денного 
світла, а тепер з'явився таємний, замаскований лібера-
лізм, для якого не мас значення ні політика, ні проблеми, 
а лише перемога на виборах. 

У ЗВ'ЯЗКУ З ВИСОКИМ відсотком інфляції, безробіття і 
браком продуктів першої потреби, зокрема харчів 
Югославії відбуваються в різних місцевостях демонстра-
ції і протестні акції. Робітники, вистоюючи голина ми в 
чергах за хлібом, м'ясом, молоком й іншими харчовими 
продуктами, дуже часто попадають в ропач і свос 
незадоволення виявляють способом публічних протестів. 
Про деякі серйозні антиурядові виступи, яких не можна 
заховати від західніх спостерігачів, пишуть також 
београдські урядові газети. Центральний уряд в Бсограді, 
взявши до уваги незадоволення населення, наказав деяким 
підприємствам збільшити кількість продажу сільської ос-
подарських продуктів, зокрема хліба, молока, молочних 
продуктів і м'яса. 

ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ про замирення в 
Анголі, а головно виведення з тієї країни кубинських 
допоміжних частин у числі понад 40,000 вояків, президент 
Півдснно-Африканської Республіки Пітер В. Бота почав 
приготовляти політичний грунт для проголошення 
незалежности Південно-Західньої Африки, згідно з 
підписаним договором. Виступаючи в нарляменті на 
спільній сесії Бота картав скрайньо-правих і скрайньо-
лівих політиків, які перешкоджають цьому ириродиом% 
процесові. Праві білі екстремісти, керівником яких в ПАЃ' 
є д-р Андрсяс Трюрніхт, перестерігають Боту і уряд білої 
меншости в Південній Африці, що проголошення самосѓій 
пости Південно-Західньої Африки не знищення понад 
100,000 білого населення, яке там живе від непам'ятннх 
часів. 

Редагує Омелян Тмрдовський 

Участь „Левів" у турнірі 
копаного м'яча СК СУМ 

„Крила`` Чикаго 

У суботу, 9-го липня ц.р. 
відбувся на оселі СУМА в 
Барабу, Вискансін, това-
риськнй турнір копаного 
м'яча у двох групах: дорос-
інх і „олдбоїв". Організа-
юром турніру був СК СУМ 
.‚Крила" Чикаго. ч, 

Ўгрупі дорослих перша, 
лружина У ACT „Леви" ви-
грала з дружиною Міннеа-
поліс 4:0, з „Крилами`` II 
1:3 і таким чином зайняла 
туге місце після „Крил" І. 
Провідник „Левів" — Лео-
мід Скороход. 

Краще повелося дружині 
..Олдббїв" УАСТ „Леви`'. 
Вона виграла з Міннеаполі-
сом 5:0, з „Крилами" 1:0 та 
клюбом „Ремс`` Чикаго — 
3:2. У фіналі „Леви" вдруге 
виграли з „Крилами`' іден-
тичним вислілом 1:0 і цим 
самим першенство у своїй 
групі. 

В складі дружини „Олд-
боїв" між іншим виступав 
Вадим Мішалсв, колишній 
змагун та довголітній про-
відник дружини „Левів" і 
його син, теж Вадим, який 
тепер проживає на Фльори-
лі. Молодий Мішалов здо-
був у цьому турнірі два голі. 
Провідником дружини був 
Анатолій Ѓординський. 

Якщо йдеться про ЛІҐОВІ 
розѓривќи у весняній рунді, 
то перша дружина „Левів" 
не може похвалитися біль-
шим успіхом. Виступаючи у 
Першій дивізії мстрополі-
тальної ліѓй, виграла тільки 
два змагання та ремісувала 
одні. В показнику табелі 
ігор займає передостаннє 
місце у своїй групі. Провід-
ником дружини „Левів" є 
Михайло Мартинович. 

Краще пописується дру-
жина „Олдбоїв", яка у весня 
ній`рунді виграла п'ять зма-
гань і програла чотири, у 
а неділі чого займає четвер-
те місце в показнику табелі 
ігор, в дивізії „Олдбоїв". 
Провідником дружини є 
Анатолій Ѓординський та 
Михайло Мартинович. 

Роман II рип хан 

„Чес Лайф" про В. Іваичука 

В липневому виданні жур 
надў „Чес Лайф" появилася 
рецензія про відомого у 
шаховому світі українсько-
го юного шахіста уроджен-
ця міста Бережани Василя 
Іваичука. У звітовій рецен-
зії Марсі Солтіс описує 
участь Іваичука в найбільш 
престижевому шаховому 
турнірі, яким є відкритий 
турнір Ню Йорќу. В ньому, 
між іншим, брали участь 
Свстозар Глігоріч, Бент 
Ларссн, Волтер Бровні, Лев 
Альберт, Джоел Бенджамін. 
Автор пише, що Іванчук 
здобув чемпіонат юнаків 
Европи в 1987 році та віце-
чемпіонат світу. Анатолій 
Карпов, наприклад, запро-
сив Іваичука допомогти йо-
му в останніх змаганнях в 
Гарі Каспаровим в Севіллі, 
Іѓспанія. Автор цитує грос-
майстра Ніка деФірміяна, 
який дуже похвально висло-
вився про Іваичука після 
здобуття ним першенства 

відкритого турніру Ню 
Йорќу та нагороди 20,000 
дол. „Мабуть, ми бачимо 
на сцені ще одного Касна-
рова або Карпова. Може 
він був щасливий, або може 
він знаменито заграв у ша-
хи`̀ . 

Солтіс відмітив, що Ва-
силь — українець. Шахи 
почав грати від шести років, 
коли батько купив йому 
шахівницю. Після цього 
Іванчук вчився грати з кни-
жок аж до часу, коли мама 
вписала його до шахового 
ќлюбу поблизу Львова, яке 
начислюе понад один міль-
йон Мешканців. Іванчук 
подивляє стиль гри Ботвін-
ніка, партії якого, як він 
уважає, повинні вивчати усі 
юні шахісти. Після здобут-
тя чемпіонату Ню Йорќу 
Іванчук святкував огляди-
нами міста в супроводі ѓрос 
майстра Леоніда Шамкові-
ча, який, між іншим, повів 
Василя до будинку „Емпаєр 
Стсй Билдінг". Вигравши 
цей турнір, Іванчук. рівно-
часно здобув звання грос-
майстра. Василь був близь-
кий до здобуття цього зван-
ня раніше в турнірі, шо 
відбувся у Львові, але тоді 
йому забракло півточки. 
Наступним великим турні-
ром Іванчука буде чемпіо-
нат світу юнаків нижче 21 
року життя. Василь теж пля 
нўе виступати в шаховій лізі, 
в якій гратимуть такі наЙ-
визначніші шахісти, як чем-
піои світу Каспаров. 

Відзначили українського 
шахіста Ю. Семенќа 

Як вже повідомлялося, 
наш визначний шахіст, 
учасник першенства УСЦ-
АК в 1986 році, автор уні-
кальної книжки „Шахи в 
Україні" Юрій Семенко здо 
був першенство сеньйорів 
Мюнхену. На святковому 
зібранні у Мюнхені йому 
вручили грамоту. 

Українські футбольні 
ќлюби в іграх 

за чашу Европи 

Згідно з календарем зма-
гань Европейської Футболь 
ної Федерації в іграх за чаші 
Европи візьмуть участь теж 
футбольні ќлюби з України. 
У першій рунді розгривок 
за чашу Европи клюбів, що 
виграли чаші у своїх краї-
нах, змагатиметься Харків 
„Металіст", що, як відомо, 
виграв чашу СССР. Першу 
зустріч українські футбо-
лісти мають визначену з 
клюбом ‚‚Борац" у місті 
Банялюка в Югославії. В 
іграх за чашу Европейської 
Футбольної Федерації ви-
ступатиме Дніпропетровсь-
ке „Дніпро". Перші змаган-
ня з клюбом „ Бордо" Фран-
ція, пройдуть мабуть на 
стадіоні в Кривому Розі 
(досі заграничних гостей не 
допускали до Дніпропстров 
ська, де знаходяться ракет-
ні фабрики). В цій же конку-
ренції з імперії змагатимуть 
ся Москва „Торпедо" і 
Мінськ „Динамо". 

(от) 

МАЄМО НА СКЛАДІ ФОТО З КАРТИНИ 

Надії Сомко 
"GENOCIDE IN UKRAINE" 

Кольорова репродукція, на гарному, твердому, темноси-
ньому тлі. Ціна 3.50 дол 

Замовляти 

в Книгарні „Свободи" 
30 Монтґомери Стріт 

Джерзі Ситі. Н. Дж 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі обоо`язує долати до ціни 

64 стейтоеого податку 

Маємо на складі найновіші видання Спавути, 
а саме: 

КИЇВ ТА ІНШІ ПІСНІ 
Музика Романа Бородквмча на слова Яра Слааутмча 

Видавництво Славута, Едмонтон, 1967. стор. 42, ціна $9.00 
та 

СНЯТЬСЯ НИВИ ТА ІНШІ ПІСНІ 
Слова Яра Слааутмча, малодп` Юхима Вопьфа. 

Фортапіяноаий супровід В. Маимича. 
Видавництво Славута, Едмонтон, 1986, стор. 32, ціна $7.00 

Svoboda Book Store 
30 Montgomery Street. Jersey City, N.V 07302 

Мвшкаицм) стейту Ню Джерзі обоа'аауа в% продажного податку 
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ДОПОВНЕННЯ 

До репортажу про свят-
кування Тисячоліття Хри-
щсння України в С. Бавнд 
Бруку. Н. Дж. („Свобода" ч. 
І54 з суботи, 13-го серпня) 
слід додати, що в суботу. 6-
го серпня. Об'єднання Ук-
раїнських Православних 
Сестрицтв у ЗСА влашту-
вало панель на тему „Збері-
гаймо спадщину наших 
предків", під час якого до-
повідали Наталя Павленко 
Наталя Нікітич. яка відчи-
тала доповідь Олі Шевчен-
ко. Ніна Строката-Караван 
ська. о. Василь Романюк і 
о.М.Мілюсь з Бразилії. — 
Рсд. 

Ш SERVICE 9 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines S 

equipment 
JACOB SACHS 

251 W 98th St. 
New York. N Y 10025 
Tel (212) 222-6683 

7 days a week 
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ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

$2.10 
(Валю'хма достааа і мввіпачвимі) 
ІМітиіпьмг І іиоіліані — )0 рув ) 
Цни акдпмідають мииішикому 'ЎР' 
сом ІИОММП04 валюти і підлатають 
будь-аиим опоаатауааммам 1 мімам 

шо можуть с'аѓкса до аручаимя 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ. 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

744 Broad Street 
Newark. N J. 07102 

Est 1947 

ВІДІЙШЛИ 

І від НАС # 

СТЕПАН ҐРЕКУЛЯК, член 
УНС Вітд. 127-го ім.са. Мико-
лая в Баффало, Н.Й., помер 
i.Vro липня 1988 року на 75-му 
році життя. Нар. 15-го лнсто-
гіада 1912 року а Україні. Чле-
ном УНС став 1951 року. Зали-
шнв у смутку дружину Марію, 
синів Богдана, Володимира, 
Тараса і Стефана мол., до-
ніюк Анну Коваль і Джеррі 
Грекуляк з родинами, аось-
меро внуків і дальшу ро-
дину. Похорон відбувся 16-го 
липня 1988 року на цвинтарі св. 
Матея у Вест Сенека, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Гаравус, секр. 

ІВАН ПАВЛОВСЬКИЙ, член 
УНС Відд. 127-го ім. св. Мико-
лая в Eadxbano. Н.Й.. помер 
18-го липня 1988 року на 100-
му році життя. Нар. 4-го січня 
1888 року в Україні. Членом 
УНС став 1935 року. Залишив 
у смутку доньок Марію Сай-
берѓ, Ольгу Колотило і Анну, 
сина Івана, п'ятеро внуків і 
четверо правнуків. Похорон 
відбувся 25-го липня 1988 року 
на цвинтарі св. Хреста в Лака-
ванна, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять`. 

М. Гаравус, секр. 

КАРЛО СЛАВИЌ, член УНС 
Відд. 164-го в Бервик, Па., 
помер 28-го липня 1988 року на 
71-му році життя. Нар. 8-го 
березня 1917 року в Бервик, 
Па. Членом УНС став 1966 
року. Залишив у смутку дру-
жину. Похорон відбувся 30-го 
липня 1988 року иа цвинтарі 
свв. Кирила і Методія в Бер-
внк. Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Тнмко Бутрей, секр. 

ПАРАСКЕВІЯ ТИМЧУК, 
член УНС Відд. 20-го Т-ва 
„Згоді" у Воррен. Миш.. по-
мерла 1-го квітня 1988 року иа 
82му році життя. Нар. 1905 року 
в селі Камінна, Україна. Чле-
ном УНС стала 1952 року. 
Залишила у смутку мужа Ми-
хайла і дочку Мирославу, бра-
та д-ра Івана Олійника в Зах. 
Німеччині, племінників і пле-
мінкнць в Україні. Похорон 
відбувся 5-го квітня 1988 року 
на цвинтарі Ван Гузен Джонес 
в Рочестер Гиллс, Миш. 

Вічна їй Пам'ять! 

Роман Куросась, секр. 

Михайло Данилюк 
ПОВСТАНСЬКИЙ 

ЗАПИСНИК 
В-во Свобода. Ню Йорќ — 

Джерзі Ситі. 1968. стор. 286. 
Ціна $10 00 з пересилкою. 

Мешканців Ню Джерзі обов`язує 
6% продажного податку. 

Замовляти 
Svoboda Book Store 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

k " ^ - " 4 l B A e t a a l n r i f # t l 
?6 First Avenue 

ТП t?1?) 473 3550 
New York. N Y T0009 

ВСІ НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ одержите в АРЦІ. 

9 HELP WANTED # 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
иа шв дня. або цілий день для 
опіки над двома дітьми шкіпь-
ного віку і до легкої домашньої 
праці Окопиия Ірвінґтон — 

Мейпгтауд. Теле4юнувати: 
201-761-7075 або 914-856-8052 

РОДИНА 3 ОДНОЮ 
ДИТИНОЮ ШУКАЄ 

господиню. 
Постійна праця. 

Тел.: 1 (201) 887-8198 

Подружжя в Дітройті пошукує 
УКРАЇНКУ 

для опіки двох дітей (старший 
в день в садомќў), можна меш-
кати на місці або доїжджати 

Платня за домовпенням. 
Теж: (313) 855-3263 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

ВАЖНІ ЗБОРИ 
СПРАВА ЗЛУЧЕННЯ ДВОХ 

ВІДДІЛІВ чч. 220 І 35 
Збори відбудуться в церковній 
залі церкви Рождества Пресвя-
тої Богородиці при 4952 S Раи-
Itna St., 4-го вересня 1988 p., точ-
но о ѓод. 3-ій по поп. — П. Ґут, 

гоп.. С Блідо, секр 

#ЃІ NERAI. niRECTORS# 

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 

NEVV YORK . ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Роѓдина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

m 
LYTWYN S LYTWYN 

UKRAINIAN 
FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Оќспугл ЩИРА і ЧЕСНА 
Ou' Services Are Available 
Апул'^е'е н` New Jfrsey 
Ta'O" )аимасмосяпоюро-
нами на цвинтарі в Блвмгд 
Бру`у ' перенесенням ТПім-
н и і Ос 'анчів 3 різних країн 

Світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

?I3 Bedford Avenue Brooklyn N V 
(718) Ш 4416 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 PtmnsuU Blvd . Hempstod 11 
(516)481 7460 

24 HOURS A OAY 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і ptiMMi ѓрампи ставимо на 
цвинтарні са- Андрія а Баанд 
Бруку са Дужа а Гамлтоибур-

Ѓу та І Н Ш И І 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 
Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б Ш Я Н С Ь К И Й . 
К. М. КАРДОВИМ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

8)00 Jamaica Av#nua 
Brooklyn. NY 11208-
Tel: (718)277-233^ 

вш"рніо ножного ЙИЙ. а ісуво-
ту а в точно аід 9 S no non. а 

наділю від 10 4 по поп. 
На бамаимв і для вмгодн мпісм-
пв радо мідемо 'до Вашого 
дому і прохктаалц А npow 




