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Хлопчик з України 
лікується в ЗÇА 

Ігор з матір'ю Çвіñйàною в клініці Меüо. 

Рочестер, Мінн. — Світ-
лана Ладан приїхала сюди з 
Києва із своїм сином Ігорем 
Тяжко повірити, що хлоп-
цеві, який 6 футів високий та 
важить 200 фунтів, всього 
сім років. Надзвичайно шви 
дкиЙ ріст дитини внклика-
ний рідкісною та дуже небез 
печною пухдиною на гіпо-
фізній залозі , яка таким 
чином виділяє занадто бага 
то гормонів росту. 

Лікарі в Советському Со-
юзі, відповідно до рівня 
медицини, були безсильні. 
ПІ'СЛЯ довгих і неспокійних 
років переписування з ліка-
ря`ми в Америці та Англії у 
пошуках порятунку, нареш-
ті з'явилася іскра надії. Хі-
рурги в клініці Мейо вирі-
шили"оперувати хлопця. „Я 
думала, що помру від щас-
тя" , — сказала Світлана 
Ладан минулого тижня. По 
ки що Ігор повинен прийма-
ти ліки, щоб пухлина, розмі 

ри якої досягають розмірів 
тèиѓсового м'ячика, змен-
шилась до відповідних роз-
мірів, що дозволяють зопе-
рувати її. 

„Він поводить себе, як усі 
дітиѓ ЛÄИЗИТЬ ëàвитися з 
дітьми свого віку'`, — гово-
рить Ніна Саѓýленќо, родич 
ќа з Фінікç, Аріз. „Як і всі 
інші діти, він любить яблуч-
ний сік, банани та морози-
во". 

Завдяки наполегливості і 
витривалост і матер і та 
перебудові в Советському 
Союзі, без якої тяжко було 
б навіть подумати звичай-
нін людині з України про 
лікування в Америці, І.Ла-
дан з надією дивиться в 
майбутнє. 

Його буде лікувати відо-
мий ендокринолог д-р До-
налд Зіммерман, на прохан-
ня якого клініка покриє кош 
ти, необхідні на операцію 
та лікування. 

ВЛАДИКИ НАДІЮТЬСЯ НА 
ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЎЌЦЕРКВИ 

В УКРАЇНІ 
Рим. — Базуючись на 

поданих вістках пресовою 
агентства Ройтерс, щоден-
ник „Вашінґтон Пост" по-
містив невелику вістку про 
думки і сподівання глави 
Української Католицько î 
Церкви в діяспорі Патріяр-
ха, Кардинала Мирослава 
Івана Любачівського, який 
висловив надію, щозаборо-
нсну в Советському Союзі 
Українську Католицьку Це-
ркву легалізують, у зв'язкýу 
із заплянованою зустріччю 
Папи Івана Павла II з Міха-
їлом Горбачовим. 

Як відомо, як передумову 
зустрічі Ватиќàн поставив 
вимогу обговорення справи 
забороненої Церкви в СС-
СР, а головною точкою на 
порядку нарад мала б бути 
справа Української Като-
лицької Церкви. Кореспон-
дснт покликається на слова 
Кардинала Любачівського, 
який заявив що „Святіший 
Отець погодився на зустріч 
з Г о р б а ч о в и м , коли цей 
останній погодився на мож-
ливість легалізувати нашу 
Церкву". Дальше перед ко-

респондснтами засобів ма-
сової інформації-Кардинал 
Любачівський сказав, що 
„ми сподіваємося дуже ба-
гато від Святішого Отця та 
його переговорів з М. Ґор-
бачовим, бо він обіцяв нас 
боронити". 

У вістці також згадується 
що канцлçр Українськоî 
Церкви та секретар Карди-
нала М. Любачівського о. 
шамбслян Іван Дацко гово-
рнв про листа, якого Папа в 
серпні отримав від М. Ґор-
õачова, в якому відчуваєть-
ся бажання Горбачова по-
лагодити суперечності, що 
існують між Ватиќàном і 
Москвою. 

„Існує велика можливість 
що наша Церква в Україні в 
недалекому майбутньому 
відзискає свої права. Ми 
мусимо плянувати та гото-
витися до цього дня", — 
заявив патріярх Любачівсь-
кий. 

Майбутність Українськоî 
Католицької Церкви є го-
ловною темою обговорсн-
ня на Синоді українських 
єпископів в Римі. 

І. Драч згадав про І. Дем'янюка 

Київ. — Газета „Літера 
турна Україна" з 21-ѓòверес 
ня ц.р., друкуючи матерія-
ли установчого з'їзду На-
родного Руху України за 
Перебудову, подала співдо-
повідь Івана Драча, в якій 
він, між іншим, згадав про 
Івана Дем'янюка. Ось що 
сказав І. Драч: 

„Коли Івана Дем'янюка,. 
`Івана Грозного' з Освенці-
ма, судили в Ізраїлі, на суд 
приводили цілі школи, цілі 

‚'ѓìòкоління і показували: оце 
в клітці за ґратами Україна, 
Богдан Хмельницький, Та-
рас Шевченко. І хіба ми 

Чикаго готується до відкриття 
пам'ятника Тисячоліття 

Чикаго. — Неділя, 15-го 
жовтня ц.р., заповідається 
тут як велике свято, коли 
закінчаться торжества Ти-
сячоліття Хрищення Украї-
ни відслоненням величаво-
го пам'ятника Тисячоліття 
в самому центрі українсь-

Висвятили чотЏирьох ñÌðдияконів 

¯т І ЧИШ І 
На світлині в першому ряді нововисвячені ñÌôàùякòий (зліва): д-р Ф. Волок. Ю. 
Малаховськиù¯, М, Добòиì і Ф. Вайнер. В другому ряді (зліва): І. Міðжàќ (семінарист. 
висвячений в Римі), оо. П. Òгірко, І. Терлецькиü. диякон Б. Тарнавськиü. Владика В. 

S Лоçтеќ, оо.Л. Mòùìap, А. Бонùаќ і Е. Янг. 
Стсмфорд, Конн. — Тут в 

семінарійній каплиці колсд-
жу çв. ВасилÌя Єпископ Ва-
силь Лостен висвятив 29-го 
серпня ц.р. чотирьох піддия 
конів ЎЌЦеркви: Михайла 
Добоша, колишнього дяка і 
диригента церковного хору 
церкви çв. Івана Хрсстите-
дя в Нюарку, Юрія Мала-
ховського, парафіянина цер 
ќви Черсного Хреста в Àсто 
рії, Н.И., опікуна хворих і 
потребуючих у трьох като-
лицьких парафіях Квінçýта 
у Манѓèѓѓені, Филипа Вай-

нсра, семінариста Українсь-
коî Митрополичої Семіна-
рії çв. Йосифа у Вашінгтоні 
і д-ра Фреда Волока, профе-
сора стейтового унівсрсите-
ту і члена парафії çв. Івана 
Хрестителя у Фоллс Рівер, 
Маçс. 

У торжественній Службі 
Божій та чині висвячення 
брали участь також о. Лев 
Мощар, ректор коледжу çв. 
ВасилÌя, о. протоієрей Іван 
Терлецьки# о. Андрій Бон-
чак і о. крилошанин Петро 

Òгірко. Дняконував лнякон 
Богдан Тарнавськиіі Учас-
ннками були також родини 
нововисвяченнх підлияко-
нів та численні присутні, 
між якими був о.протоігу-
мен Вернард Панчук. ЧСВВ. 

В часі Богослужсння від-
повідну проповідь виголо-
сив Владика Лоçтèи, який 
опісля гостив нововнсвяче-
них піддияконів та інших 
присутніх вечерòю, ЩО 
пройшла R родинній ?тмос-
фері. 

ќòі дільниці у цьому велико-
му українському скупченні. 
Після Літургій в українсь-
кнх церквах передбачено на 
ѓод. 12:30 врочистий похід 
українських організацій та 
громадськости з прапора-
ми та відповідними транс-
парантами по бульварі Ов-
клІ — від православного 
собору çв. Володимира (де 
від 12-ої год. збиратимуть 
ся колони маніфестантів) до 
площі на розі Овклі і Чика-
го авеню, де стоїть пам'ят-
ник. 

О ѓод. 1-ІЙ по полудні 
розñÌчисться церемонія від-
криття пам'ятника, що пред 
ставляє святих Володими-
ра й Ольгу, разом із мані-
фсстаціею солідарности з 
Україною, яка під цю пору 
бореться за свої права. 
Крім обряду посвячення 
духовенством всіх віровиз-
нань, буде проведена мані-
фестаційна частина з учас-
тю українських та нсукраїн-
ських достойників і промов 
ців. Передбачена також 
участь представників з Уќ` 
раїнн. 

Опісля у великій залі но-
вого Культурно-Рслігійно-
го Осередку відбудеться 
бенкет з відповідною проѓ 
рамою та дальшими внсту-
памн, що продемонструють 
єдність діяспорн та україн-
ського народу в обличчі 
його вирішальних змагань 
за волю і суверенні права. 
Заля вміщає тільки 500 осіб, 
тому організатори заклнка-
ють купити своєчасно квнт-
ки на цей історичний бен-
кет у висоті 75 дол.від особи 
і 50 дол. від сеньйорів. 

Ювілейний комітет від-
був ширші громадські збо-
ри ЗО-Í о вересня, закликаю-
чн всіх українців Чикаго й 
околиці до масової участи, 
а центральні організації до 
висилки своїх представни-
ків. Молодь з'явиться в од-
ностроях, або в народних 
строях. Установи, крамни-
ці і підприємства та при-
ватні власники в українсь-
кій дільниці повинні приб-
рати фасади своїх будинків 
та виставові вікна. 

ìсход зі Сходу на 
Захід продовжується 

ПОВАЛЕННЯ М. НОРІЄҐИ 
НЕ ВДАЛОСЯ 

почули якесь спростування 
з приводу поєднання катів-
ського ремесла і високого 
покликання людини, хіба 
ми почули бодай людську 
занепокоєність суверенного 
уряду республіки на чолі з 
Щербицьким і Шевченко 
(Валентина) на захист само-
го імени України? Так юні 
покоління єврейських дітей 
уп`евнились на майбутнє, 
що українець — це кат, а ми 
маємо зупиняти планетарні 
сили антиукраїнської пропа 
ганди своїми мізерними зу-
силлями у вигляді антисе-
мітських анекдотів". 

Гоф. Західня Німеччина. 
— Вчасним ранком у неді-
лю, 1-го жовтня ц.р., з три-
годинними перервам на 
залізничну станцію цього 
прикордонного містечка 
приїхали поїзди вщерть на-
повнені громадянами Схід-
ньої Німеччини. Цс всі оті 
щаслиі громадяни Східньоî 
Німеччини, що отаборили-
ся в західньонімецьких ам-
басадах Чехо-Словаччини і 
Польщі, щоб отримати доз-
волн на виїзд до Західньої 
Німеччини. Одначе тут їм 
не пощастило, як тим, що 
опинилися в Мадярщині, бо 
чехи не дозволяли їм виї-
хати на Захід без дозволу 
Східньоî Німеччини, а поля 
ки також не були рішені на 
котру ногу стати: з одного 
боку не хотіли вразити За-
хідню Німеччину, де стара-
ються про фінансову та ско-
номічну допомогу, а з дру-
гої сторони не хотіли нара-
жатнся на ворожість Схід-
ньої Німеччини та СССР. 

Згідно зі заявами уряду 
Західньої Німеччини, успіш 
ного полагодження ціеїепо-
пеî добився міністèр закор-
лонних справ Західньої Ні-
мсччнни Гасн-Дітріх Ґен-
шер на терçні 0 0 Н в Ню 
Иорку зі східньонімецьким 
міністром закордонних 
справ Òçќаром Фішсром. З 
усього видно, що цю справу 
(ìòлаìòджено за чималою 
допомогою міністра закор-
донннх справ СССР Едуар-
да Шеварднадзс, очевидно в 
порозумінні з М. Ґорбачо-
вим і одобренням провідни-
ка Східньоî Німеччини Ері-
ха Гонекера. Якби не було, 

‚найбільше з цього çкорнета 

ли ті, що їх більше, як 6,000 
в невідомості, але з надією 
очікували присуду своєї до-
лі в амбасадах Західньої 
Німеччини та Польщі. їм 
дозволено поїздами через 
територію Східньоî Німеч-
чинн, навіть з двома зупнн-
ками у Дрездені та Карл-
Маркс Штаті, де ще додат-
кових кілька десяток схід-
ньонімецькнх громадян зу-
міло продÌçѓатися до поїз-
ду, виїхати до Західньої 
Німеччини. 

Політичні коментатори 
та знавці твердять, що ве-
лику ролю тут відіграла 
також й Çхідня Німеччина, 
бо не бажала зробити зі себе 
посміховища в очах цілого 
світу, а зокрема перед ними 
заплянованими святкуван-
нями гучного відзначення 
40-річчя існування Німець-
кої Демократичної Респуб-
ліки, на котрому присутнім 
буде також М. Горбачов й 
котре відбудеться 7-го жовт 
ня ц.р.. Все ж таки в неда-
лекому майбутньому обид-
ві Німеччини будуть змуше-
ні застановитися над тим, 
як бути, бо коли Західня 
Німеччина радо приймає 
своїх земляків не тільки зі 
Східньоî Німеччини але й з 
інших країн Східньоî Евро-
пи, то все ж знаходиться 
перед дилемою псренасе-
лсння, а з тим і скономіч-
ного навантаження. Знову ж 
Çхідня Німеччина є в клопò 
ті, бо у сьогоденні політнч-
них змін у Східній Европі 
буде змушена знайти вихід, 
в іншому випадку втратить 
найкращих своїх громадян 
і запоруку майбутности — 
молодь. 

М. Горбаль виступить у Філядельфії 
Філядельфія. — Комітет 

Оборони Національних і 
Людських Прав Украцш, у 
співпраці з 90-им Відділом 
СУÀ, влаштовує зустріч з 
Миколою Горбалем. 

М. Горбаль — активіст 
українського національно-
го руху, колишній політ-

в язень і учасник недавньо-
го з'їзду Народного Руху 
України за Перебудову, 
який відбувся у Києві. 

Зустріч відбудеться в неді 
лю, 8-го жовтня в год. 5-ій 
по полудні в Українському 
Освітньо - Культурному 
Центрі. 

У ÇВІГІ 
НЕДАВНО УСПІШНО закінчені суперечки за допомогою 
Вàтикану між жидами та римо-католицькимн властями 
Польщі в справі монастиря, монахинь Кармелітського 
чину можуть в скорому часі перейти на американський 
континент. Провідник жидівської групи, яка в серпні 
протестувала проти дальшого перебування Сестер-мона-
хинь на території горезвісного кацету в Освснцімі, рабнн 
Àвì Вайс, заявив, що плянує судити при маса Польщі 
Кардинала Юзефа Глемпа за очернення його у проповіді 
коротко після згаданої демонстрації. На проповіді у 
Ченстохові Глемп сказав: „Недавно група сімох жидів з 
Ню Йорќу заатакувала монастир в Освснцімі. Вони не 
вбили монахинь, ані не ушкодили монастиря, але тільки 
тому, що їх зупинено". Адвокат рабина Вансса професор 
Гарвардського університету відразу, сказав, що судове 
оскарження можна буде відкинути, якщо примаç Польщі 
кардинал Глемп публічно відкличе свої слова 

СОВЄТСЬКИЙ СОЮЗ переживає хвилю великого зросту 
злочннности. Згідно з офіційною статистикою, в перших 
сімох місяцях цього року число великих злочинів зросло 
на 40.2 відсотка. Вуличні злочини зросли на 82.4 відсотка, 
при тому теж значно зросли прояви вандалізму. В цьому 
наркомани були çпричинниќàми злочинів у 1.456 внпадка-Xj 
і більше, як 10,000 злочинів було пов'язано з наркоманст-
вом. Все ж таки найбільшою несподіванкою в поданій 
офіційній статистиці є те, що впродовж згаданого час) 
міліція сконфіскувала 48,000 штук пальної зброї, включно 
зі çќòрострüìами та рушницями. 

МИНУЛОГО Т И Ж Н Я ВСУПРЕЧ забороні місцевих 
властей на вулиці столиці Білорусії Мінська вийшли тисячі 
громадян, домагаючись продовження очищування околн-
ці від радіоактивности після чорнобильського вибуху в 
1986 році. Понад 15,000 демонстрантів, всі з опасками, на 
котрих були зображені символи радіоактивности та зі 
забороненими владою білоруськими червоно-білнми 
прапорами, маршувалн до міської управи, де промовці 
вимагали резиґнації провідника білоруської Комуністич-
ної партії Єфрсма Соколова та домагалися свакування 
500,000 осіб з радіяцією заражених околиць. До цього 
часу коло 100,000 осіб èвàкýовано зі заражених околиць 
України та Білорусії, а знавці твердять, що додаткових 
500,000 осіб с під постійним лікарським наглядом в 
Білорусії. 

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК В ЛИВАНІ затихли обстріли та вибухи 
у наслідок перемир'я, більшість ливанців мусять боротися 
з новою агонією, що навістила їх. Тепер більшість гро-
мадян побоюються за свою та своїх дітей майбутність, не 
говорячи вже про майбутність краîни. Це видно на 
тисячах осіб, що, скориставши з воєнної передишки, 
повернулися до своїх домівок і в постійному страху 
очікують невідомого майбутнього, що мас вирішитись в 
той чи інший спосіб на конференції, яка відбувається в 
Таїфі, Савді Арабія, де засідає ливанськнй парламент, 
котрий складається з 33-ох християн та 30-ох мусулман. 

Вашінґтон. — Мабуть 
найбільш небажаною осо-
бою серед провідників кра-
їн світу в очах Америки 
завжди був Муаммар Ка-
даффі, вождь Лівії, але в 
останніх двох роках пер-
шенство в очах американсь-
ких політиків таки перебрав 
провідник Панами генерал 
Мануель Антоніò Норієѓà. 

Для попереднього Уряду 
президента Роналда Регсна 
і теперішньої Адміністрації 
президента Джорджа Буша 
він представляє все, що є 
найгіршим в політичному 
провідникові. Норìçѓу об-
винувачено у виборчому 
шахрайстві, торгівлі нарко-
тнì¿ами, шпіонажі проти 
ЗÇА та навіть у вбивстві. Не 
зважаючи на все це, ген. 
Норієѓà витримав сильну 
економічну пресію зі сторо-
ни ЗÇА, не звертав уваги на 
прохання здати свою владу, 
не звертав жадної уваги на 
погрози ЗÇА про військову 
інтервенцію та зігнорував 
обвинувачення його амери-
канськими судами у псре-
пачкуванні наркотиків. Ген. 
Норієѓà пережив все цс тіль-
ки тому, що Америка стри-

мувалася в кожному випад-
ку від конкретної дії, як 
твердять аналітики і полі-
тичні коментатори. Неінак-
ше вийшло й цим разом. 

У вівторок, 3-го жовтня 
ц.р., спроба молодих стар-
шин відібрати владу від ген. 
Норієги не вдалася тому, 
що на допомогу Норісзі 
прийшли частини військá з 
бази віддаленої 80 миль від 
столиці та відібрали голов-
ну квартиру військового 
штабу, що її були зайняли 
повстанці. Після цілоденної 
стрілянини у столиці країни 
та різних поголосок про те. 
що Норіçѓý усунено, пора-
нено чи вбито, все закінчи-
лося коли генерал появився 
на крайовій телевіз ійній 
мережі, заявляючи, що пе-
рсворот не вдався. Він до-
дав: ‚‚Цей сьогоднішній ран 
ній випадок с нічим іншим, 
як тільки постійним зусил-
лям і проникненням воро-
жих сил ЗÇА проти нашої 
країни". 

Уряд ЗÇА заявив, шо жод 
ної допомоги старшинам 
повстанцям не давав і до 
ціèî акції не заохочував. 

Пряшівщина була предметом 
академічного вечора в Чихаґо 

Чикаго (УКУ). — Хоч це 
був „огірковий" і гарячий 
сезон для суспільної діяль-
ности. проте на вечір д-ра 
Миколи Мушинки, гостя з 
Пряшівшини. 11-го серпня 
1989 року до Філії Україн-
ського Католицького Уні-
верситету приéужмивт-?5 
осіб. Господарями вечора 
були Осередок Наукового 
Товариства ім. Шевченка та 
Філія УКУ. Програма вечо-
ра проходила під загаль-
ннм гаслом ‚‚Пізнаймо на-
ші діяспорні громади". Цей 
вечір був присвячений ук-
раїнцям на Пряшівщині в 
сьогоднішній східній Сло-
ваччині. 

В одній з кімнат влашто-
вано виставку українських 
видань в Чсхо-Словаччині 
після 1945 року. Виставлено 
понад 200 книжкових вн-
дань, а також зразки періо-
днки і преси. Д-р Василь 
Марќусь подав вступ-ексно 
зè до виставки та схаракте-
ризував видавничу діяль-
ність наших тамошніх зсм-
ляків. 

Опісля відбулася акаде-
мічна доповідь д-ра Мушин 
ки на тему ‚.Культурне жнт 
тя на Пряшівщині". На шир 
ìйому історичному тлі долі 
пряшівських українців-лсм-
ків М. Мушинќа представив 
розвиток їх суспільного і 
культурного життя по Дру-
гій світовій війні. Цінними 
були його ñòмічення про 
складні умови національно-

го усвідомлення ціçї ВІТЌИ 
українського народу, зуснл-
ля тамошніх українців-ру-
синів зберегти свою націо-
нальну ідентичність та по-
днвугідну діяльність у дея-
кнх галузях культури: театр 
мистецька самодіяльність, 
музейництво і наука. Сам 
етнограф, доповідач під-
креслив ролю фолкльору і 
народних звичаїв у пробуд-
жснні національної свідомо 
çти своїх земляків. 

Доповідача представив 
та керував дискусіçю проф. 
Мирослав Ссмчншин, голо-
ва Осередку НТШ. М Муш 
шинка ще показав відсоза-
пис з останнього „Фестмва-
лю українських трудящих" 
у Свнднику, як також укла-
дсне ним автентичне народ-
не весілля з найдальших 
захîдніх сіл української Пря 
шівщинн. 

Присутні ¯І великим заці-
кавленням сприймали ін-
формаціî дуже рсчевої допо 
ВІДÌ ГОСТЯ та були захопле-
ні ілюстративним матерія-
лом про Пряшівщину. При-
гмною несподіванкою вечо-
ра була зустріч на ньому 
настоятеля православного 
катедрлльного Собору çв. 
Володимира, о. протоієрея 
Стсфана Женчуха. уроджен 
ця Пряшівщини. з Маѓдали 
ною Мушинќою, що була 
вчителькою о. Женчуха у 
пряшівській українській тім 
пазіî. 

ß АМЕРИЦІ 
РЕКЛЯМОВА ІНДУСТРІЯ Америки стоїть перед неяс-
ним та непевним майбутнім після п'яти років застою. 
Медісон авеню росла та процвітала, продаючи населенню 
продукти масового виробництва посередництвом засобів 
масової інформації. Перенасичсня реклямою викликало у 
покупців протилежну реакцію — вони перестали зверта-
тн увагу на різного роду реклями. 

„ЗАСЛІПЛЮЮЧА НЕРІВНІСТЬ" у фінансуванні держав 
них шкіл багатих та бідних дільниць у Текçàсі почала 
розглядатися Верховним Судом у вівторок, 2-го жовтня 
ц.р. Суд призначив законодавчим установам змінити 
спосіб фінансування другої найбільшої, після Каліфорнії, 
шкільної системи в країні. Шкільна система Текçàсу, яка 
нараховує 1,034 незалежних дистриктів, в основному 
фінансується від маєткових податків, що стало причиною 
великих диспропорцій між дільницями, багатими на нафту 
й інші комерційні і економічні ресурси та бідними 
дільницями. Крім Текçàсу, Верховний Суд розглянув 
питання способів фінансування шкільної системи s інших 
10-ти стейтах Америки, включно з Ню Джерзі та Коннек-
тикат. 

КОМІСІЯ ПАЛАТИ Репрезентантів одноголосно прого-
лосувала у вівторок, 2-го жовтня п.p., за суворі обмеження 
стандартів газолінових випарів з автомобілів, що дуже 
сильно занечищують повітря. Одним з найсувориинх 
стсйтів у цьому відношенні с Каліфорнія. За новими 
обмеженнями, нові автомобілі повинні бути обладнані 
пристроями, які зменшуватимуть та контролюватимуть 
занечнщення отруйними газами. Автомобільні промислòе 
ці висловлюють незадоволення, остерігаючи перед 
зростанням цін на автомобілі та зменшення паливної 
економіки в наслідок нових обмежень. Ефективні висліди 
суворих обмежень автомобільних стандартів можна 
очікувати вже в 1994 році. 
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Комунізм і Церква 

Однією з догм марксизму є атеїзм. Між 
проголошеними у жовтні 1917 року у Москві 
большевицькими гаслами на одному з перших 
місць було гасло: ‚‚Релігія — опій народу". Релігія 
узагалі та' християнізм особливо. Бо Христос 
навчав любити інших ‚‚як себе самого;'— Хрис-
тос навчав прощати й протиставив у Новому 
Завіті прощення пімсти ‚‚зуб-за-зубоко-за-око". 
Старого Завіту, Христос пропагував скромність і 
покору та смиренність супроти Вищої Сили. 
Христос проповідував правду та виключав 
брехню, фальш, злобу, самолюбство. Це все 
було протиріччям теорії і практики комунізму. І 
тому в СССР та інших комуністичних країнах 
переслідували за релігійний культ, стежили за 
тими, що ходили до церкви, записували їх на 
чорну листу й позбавряли праці. Люди були 
залякані і хліба ради виминали церкву, а боль-
шевицька забріхана пропаганда використовува-
ла той стан для твердження: „У нас церкви 
відкриті, самі люди не хочуть іти туÀй, не вірять в 
Бога". З приходом до влади Міхаїла Горбачова із 
.ого гаслами гласности і перебудови не можна 

õýпо вже таке говорити. Толерували релігію і 
толерували Церкву, тим, більше, що Православ-
на Церква і в царській Росії і за большевиків була 
під совєтською державною контролèю і викону-
вала функц ію русифікатора в московських 
країнах. У Східній Німеччині , Чехо-Словаччи-
ні, Болгарії і Румунії все ще визнається офіцій-
ний атеїзм і Церква є упосліджена. Але у Поль-
щі і на Мàдярщині Церква відіграла першорядну 
ролю у збереженні в тамошніх народів антико-
муністичного духа. У Польщі переслідування 
духовників, які зважувалися одверто таврувати 
атеїзм, але вбивство о. Попелюшка грозило 
масовими заворушеннями. Режим зацукався, 
поліціянтів, винуватців убивства, арештували і 
засудили. Відомо останні подіїý Польщі довели 
до того, що недавно Папа Іван Павло II, який 
двічі відвідав був Польщу, свою батьківщину, 
єдину комуністичну краîну, офіційно призначив 
папського нунція, себто амбасадора Апостоль-
ської Столиці. Преса на Мàдярщині й офіційний 
пресовий орган Вàтикану „Оссерваторе Рома-
но" заповіли, що таке саме станеться невдовзі й 
у відношенні до Мадярщини. Насправді, тамош-
нє відношення до католицької Церкви і віри вже 
від багатьох літ змінилося на краще настіль-
ки, що американський Уряд звернув, був Буда-
пештові корону святого Степана, мадярську 
þеліквíю, яку під кінець Другої світової війни 
перéпачковано було до Америки. Коли 17-го 
вересня ц.р. відбулася у Львові найчисленніша 
демонстрація, яку будь-коли бачив Совєтський 
Союз, в обороні забороненої Української Като¯ 
лицької Церкви, на цьому місці появилась була 
стаття п.з. „гЗоротьба за Церкву — боротьба за 
волю". Поштовх до цих міркувань дав обширний 
допис римського кореспондента ‚ ‚Ню Йорќ 
Таймçу" Габермена з 1-го жовтня 1989 році, п.з. 
„ В а т и ќ à н і Схід швидким темпом знижують 
бар'єри". Читаємо, що Горбачов прийняв запро-
шення від Папи, яке передав йому кардинал 
Кàççàролі, коли той приїздив до Москви на 1000-
ріичя хрищення Руси-Украîни (а не Росії, якої 
тод і ще не було й не було навіть Великого 

Ìкнязівства Московського). Названий кореслон-
дент твердить, що Горбачов поставився толе¯ 
Øантніше до проблеми свобідного релігійного 
культу з уваги на його заяву, що прагне бачити 

"з 'єднану Европу від Атлантику по Урал". 

У цьому дописі ‚ ‚Ню Йорќ Таймçу" багато 
місця присвячено Українськ ій Католицькій 
Церкві в Україні. Покликаючись на інформації 
в ід о. шамбеляна Івана Дацька з канцелярії 
кардинала Любачівського — К. Габермен не 
виключає легалізації ЎЌЦеркви в Україні, на 
знак замирення з Ватиќàном. Він правильно 
зауважує, що совєтський уряд з великим недо-
вір'ям ставиться до Церкви в Україні, утотож-
нюючи її з українським ‚‚націоналізмом". Це 
правильно постільки, що Церква в Україні 
завжди була тісно пов'язана з народом і народ з 
Церквою. Нема сумніву, що на рішення Ґорба-
чова піти назустріч вимозі свобідного релігій-
ного культу вплинула загальна криза СССР — 
економічна і політична 

Церква у підпіллі — це абсурд, можливий 
тільки за існування большевицькоі імперії. Не 
можна виключити, що між дорадникам Ґорбачо-
ва знайшовся хтось, хто вказав йому на той 
абсурд і конечність його скасування. Коли мова 
про примітивні людські права — то в найпершій 
черзі стоїть право людини молитися до 
Бога якого вона визнає. Тому виключена будь-
яка демократизація без свободи релігії, віри 
свободи релігійного культу. Привернення в Ук-
раîні всіх прав Українській Православній Авто-
кефальній Церкві та Українській Католицькій 
Церкві — це найперша вимога свободолюб-
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Азбест це сìильна наз-
ва для родини мінералів, 
шо їх зустрічаçться у прнро-
ДІ і які мають велику кіль· 
кість волокон. Ці волокна 
швнлко ламаються, створю 
ючи зЃ своїх мінятюрних 
частинок пил. що літаç у 
повітрю, причіплюється до 
одежі і легко ного вдихати 
та проковтувати Довший 
час на це не зверталося ува-
ги аж до хвилини, коли 
стверджено, шо а ìóест спри 
чинюѓ пістряка лег`енів. 
який на своєму сумлінні мас 
сотні тисяч жертв Ѓому і 
прийшло до і òстрої заборо-
ни продукції і вживання 
цього магічного мінералу, 
який прославився своїми 
пезàет уиимнми прикмета¯ 
ми як вòѓиçтривалий та 
ізоляційний матеріал. 

Його знали вже греки та 
римляни, одначе ќòмерціñ` 
не значення осяìйèно щоіí-
но після відкриття його 
предківý 1878 рошу нрозін-
ціі Канади Квебек. Нині 
вона далі ñродýќуѓ азбест і 
більше ніж інша краíна у 
світі з виїмком Çòвѓѓсьќого 
Союзу. Протиàзбестну ак-
цію дошкульно відчула Ка-
нада і саме тому перекину-
лась на продукцію для по-
треб головно країн І`ретьо-
го світу, вияснюючи, що рід 
продукту. а це „білий 
азбест`' далеко менш 
шкідливий ніж інші ного 
роди. 

Властиво уряд Канади 
стараçться охоронити від-
носно малу індустрію, яка 
затруднюг тільки яких 
3,000 осіб і лаг річний дохід 
майже 300,000 долярів. Але 
для провінції Квебек не еко-
номіка а політика рішаг, бо 
TVI видобувають 80 відç. 

Юрій Р. Рибак 

СПРАВА КАНАДСЬКОГО 
АЗБЕСТУ 

усьог о канадського азбесту. 
Знову ж для багатьох меш-
канців провінції азбест. 

цс така сама гордість як 
нафтова ропа љ ì̀я стейту 
Тексаç, а діяманти для Пів-
ленної Африки. У місцсвос-
тях з активними копальня-
мн азбесту òфîìììÌіне оголо-
шування статистики не ін-4 

формуѓ про захворіння на 
пістряка, хоча докази вка-
зують на захворіння меш-
каннів. які тільки живуть в 
околиці. Вважають, що нс-
ма відповідних фондів д·ія 
лікування, одначе уряд зна-
ходить гроші на підтримку 
для полÌѓìиìýвання самої 
продукції. 

Тому що європейський 
ринок на аìѓбест змсишив-
ся наполовину, Канада зо-
серсднла свої реклямовì зу-
снлля на країни Третього 
світу. Д і країни потребують 
конечно дешевий будівель-
ннй матсріяд, який г важливі 
ШÜЮ проблемою, як охоро-
на здоров'я, головно, коли 
мова про будову притулку 
для найбідніших, що не 
мають грошей, а де ржав-
ннм скарбницям грозить 
пустка. Щоб здобути собі і 
запевнити покупця, Канада 
вислала у минулому без-
платні зразки вартості 600 
міль, долярів. Інститут для 
азбесту, який втримують 
уряди федерації і провінції 
кожного року висилає своїх 
представників до зацікав-
леннх країн із інформаціѓю, 
що перèќонуѓ про доцІль-

шсть вживання з исшкìлли-
вим приміненням виробів 
цього мінералу. Виглядàѓ, 
що канадські зусилля не 
йдуть намарне, бо щораз 
більше вони експортують 
цей мінерал до Південноî 
Кореї та ПакÌçтàиý. 

Замало, однак, с тільки 
говорити та остерігати пе-
ред небезпекою. Тут треба 
відповідно приготовити міс 
ця перерібкн, де було б від-
повідне провітрювання, поç 
тійна перевірка кількости 
азбесту у повітрю, відповід-
ннй одяг при праці і зорга-
нізòвана диспозиція відпад-
ків.. Що не все г впорядку 
свідчить факт, що Міжна-
родна федерація металевих 
робітників у Женеві, Швай-
царія, постійно одержуѓ 
вістки про азбестові зло-
вживання з таких країн як 
Бразилія, Маляйзія , Таї 
(Сіям) й інші. Теж існуг вели 
ке застереження між знав-
цями проблеми азбесту, які 
не зовсім погоджуються з 
офіційними звідомленнями 
канадських джерел віднос-
но безпеки азбесту завва-
жуючн, ию інтерпретація 
поданої інформації дуже 
сильно віддзеркалює канад-
ськс настàелення зменшу-
ватн дійсні докази, що ста-
ли основою постанови за-
борони вживання азбесту в 
інших країнах. 

Якщо ж твердити , що 
азбест небезпечний для лю-
дини, коли вона його вжи-
ваг, то можна зустрітись із 

поглядом, мовляв, все мас 
свій риск, а поведінку лю-
дей не змінюють шкідливі 
наслідки... Ось візьмімо 
шкідливість тютюну, а лю-
ди далі курять... Або прнга-
даймо скільки вуглекопів 
терплять на недугу чорних 
легенів, а все ж таки далі 
працюють, бо індустрія по-
требуг енергії... Або зверні-
мо увагу на алькоголь, який 
далі п'ють, навіть керуючи 
автомобілем, а зібрані по-
даткн властиво йдуть на 
поборювання алькоголь-
них злочинів та лікування 
жертв пістряка.. . А коли 
мова про автомобілі , то 
скільки ж калік і смертель-
них випадків вони спричи-
нюють?.. А люди як їздили 
так і далі їздять... І коли 
інші країни грішать супро-
ти здоров'я людини, то чо-
му ж Канада не може цьо-
го ж робити у пропагуван-
ні азбесту?... І якби до ціçî 
проблеми не підходити і 
якби не старатись знайти 
золоту середину розв'язки, 
то таки у заключенні треба 
прийти до висновку. ЩО в 
тих усіх випадках людина 
ставить на першому пляні 
матсріяльну вартість дібр, 
запевнення варстату праці і 
свою пристрасть заспокої-
тн жадобу. Людина у свос-
му засліпленні не добачуѓ, 
що її найбільший скарб — 
здоров'я та життя — знай-
шовся у дійсній небезпеці... 

І чи не прийшов час таки 
глянути істині у вічі та не 
ховати голову як çтрусь у 
пісок, зродилась бо снтуа-
ція, що її так влучно харак-
тсризус наша народна при-
повідка: ‚‚Говори до гори, а 
гора горою"... 

Важливим г теж питання 
спільної монетарноí снстс-
мн. Мала б постати устано-
ва щось на зразок ..Фе де рал 
Резерв Банку" в ЗÇА. яка 
мала б тримати руку на 
живчику фінансів країн-чле-
нів, і запобігати можливим 
на тому тлі кризам. Пля-
нусться теж установлення 
монетарної ..одиниці" Ç п̀і 
льноти. Такі й подібні ре-
глямснтації обмежують без 
сумніву дуже драстнчно те, 
що досі вважалось „суверс-
нітетом" держав-члснів, і 
тому не диво, ию псрегово-
ри трудні і протягаються. 
ГОЛОВНИМ ентузіястом щі-
льного об` єднання с нині, як 
згадано Франція, яка бажаг 
втримати Німеччину, нині 
найбільшу потугу в Европі. 
при Е^ропі. і не допустити 
до того, щоб Німеччина, 
причарована візігю з'сдна-
ння, не зайняла позиції нев-
тральної потуги між Схо-
дом і Заходом. Заходи снту-
зіястів повного об'єднання 
Европи с п о в і л ь н ю ç нині 
прем`ср-міністер Великобрн 
таніî — Маргарет Тачер, 
суперконсерватнстка, яка 
живе ще залишками ідеї 
імпсріяльноî Велнкобрита 
ніî, і тільки з болем серця, 
погоджується поступово на 
різні обмеження „суверсні-
тету" колись гордого Аль-
біону. Але, Маргарет Тачер 
теж розуміє що ‚‚тренд" 
засильний, щоб не йти на 
компроміси і залишитись 
осторонь наростаючої сили 
З'єднаних Держав Европи. 
А до того без сумніву іде. 
З'єднані Стейти Америки 
оформились на базі 13-ти 
держав. З`сдинана Европа 
оформлюється на наших 
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очах на базі 12-ти членів. 
Очікувачамн на членство в 
Европейській спільноті є 
члени Европейськоїасоція 
ціî вільної торговлі (ЕФ-
I А), як Фінляндія, Ав-

стрія, Норвегія, які не мог-
ли стати членами EC з ува-
ги на Їх невтралітет між 
Сходом і Заходом, а навіть 
сателіти, як Мадярщина. 
виразно готують соб' стеж-
ку у той так привабливий 
..Спільний ринок". А па 
віщо натякас Горбачов, ко-
лн говорить про „Спільний 
Европсйський Дім"...? 

Яке відношення ЗÇА до 
тих З'ѓдììаних Держав Евро-
пи, які викльовуються, хоч 
поволі? Це була б потуга. 
Ринок 320 мільйонів спожи-
вачів із 4.2 тріùљйòна вало-
вої продукції. Для ЗÇА від-
пала б потреба давати під-
тримку д ія оборони Евро-
пи, в певних умовах Евро-
пи могла б перебрати на 
себе виключно свою оборо-
ну, а НАТО могло б стати 
злишньою організаціѓю, 
хоч це зумовлене ходом 
перебудови в СССР. 

У якій стаді î розвиток 
З'єднаних Держав Европи 
нині? Все вказує на те, що 
вислід буде позитивний. Як 
сказано, досі вирішальним 
чинником в адміністрації 
спільноти є Рада міністрів 
дсржав-членів. Але розви-
ток іде в тому напрямі, щоб 
переносити більш прсрога-
тив на 17-ти членну комісію 

і представників держав чле-
нів, дати їй право вирішува-
ти самостійно багато пи-
тань, як теж поширити за-
конодатну владу страсбур-
зького парляменту. Останні 
вибори до цього парляменту 
відбулись в черні ц. р. Насс-
лсння 12-ти членів трактуç 
їх серйозніше як у минуло-
му. Це населення звикàѓ 
що раз то більше до ідеї Спі-
льноти. Характерне теж те, 
що раніше говорилось про 
Европейську економічну спі 
льноту. нині вживається 
термін Европейська спіль-
нота, що вказує, що ця спї-
льнота , хоч виринула на 
економічному підґрунті, 
стаѓ й політичним феноме-
ном. 

Чому для нас повинен 
бути цей розвиток у полі-
тнчній конфрігурації Евро-
пи інтересним? Про цс на-
тякнув я на вступі. Колись 
про економіку рішала полі-
тика. Нині все обернулось. 
Це можемо запримітити 
особливо в Америці, на по-
літику якої мають виріша-
льний вплив відомі нам, (і 
ворожі нам) економічні по-
тентати. Теперішній „тренд" 
до економічноì і політичної 
єдности не є результатом 
здійснювання політичних 
задумів, а с політикою ство 
реною економічною дійсніç 
тю — гльобальним харак-
тером економіки і співза-
лèжиòçти народів. 

Вільна жòдись Україна не 

могт'име теж замкнутись у 
собі і втішатись своєю „су-
веренністю", як то декому 
мариться. Мýçітимç жити з 
сусідами, а між ними і з 
північним. Тому не спере-
чаймось про такі пливкі 
нині концепти як ‚‚суверен-
ність", . ‚федералізм", чи 
..конфсдералізм", коли мо-
ва про міжнародноправннй 
статус України у майбуг-
ньому. Цс покаже те май-
бутнс. Нині борімось за 
свободу у загальному. Най-
основніше для нас питання 
національної çвідомòсти. її 
найлегше нині розвивати на 
базі боротьби за економіч-
ну незалежність України. 
На наглім розвитку надто 
яркими політичними гасла-
ми. Побоююсь, що коли б 
дано нам нагоду свобідно-
го політичного самовиявле-
ння, то нині ми можемо 
бути певними корисного 
самовизначення в західній 
частині ^ країни, а не так 
певно виìт'ала б Україна на 
її східніх і південних тере-
нах. Тому залишíмо високі 
гасла , а с п р я м у й м о всю 
увагу на економічний і про-
світянський фронт. Тими 
засобами ми підготовили 
Галичину і Волинь до само-
стійницьких аспірацій. І не 
з а б у в а й м о на , , т р е н д " у 
міжнародній політиці. Не 
з а б у в а й м о , що він іде у 
напрямі „з'єднань" і „спі-
льнот". Це постулят епохи, 
в якій живемо, де економі-
ка рішає про політику. Нині 
нема економіки народів чи 
держав, і політику визначуç 
гльобальна економіка. Це 
второпав навіть Горбачов і 
ті довкола нього. Це муси-
мо мати на тямці — і ми! 

КУТОК БРАТСЬКОÏ ДІЯЛЬНОСТИ 

Хто нас потребуç? 

Я недавно прочитав стат-
тю у журналі „Корсспон-
дснт", який видає найбіль-
ша братська організація в 
Північній Америці, — Асо-
ціяція допомоги лютера-
нам. Я перекажу зміст дея-
ких уривків із цієї статті і 
подам підсумки, що стосу-
ються до української гро-
мади у Північній Америці. 

Чи можна собі уявити 
І суспільство у Північній Аме 

риці без добровільців? На-
певно ні, бо: 

Не було б добровільних 
робітників по шпиталях; 

не було б доставлювачів 
їжі для старших; 

не було б по церквах, 
зустрічÌе людей за кавою і 
солодким, коли вони збира-
ються на товариській роз-
мові; 

не було б „банку ќрови"; 
не було б притулків для 

бездомних; 
не було б організацій ба-

тьків-учителів при школах; 
не було б скавтів (плас-

тунів) та організацій для 
молоді; 

не було б недільних шкіл; 
не було б доброаільців-

пожежників; 
не було б працівників які 

пильнують процедуру голо-
усування під час виборів; 

не існували б такі (орга-
нізації) як (Великі брати 
Великі сестри). 

не існували б братські 
організації; 

А як впливала б така си-
туація на українське суспі-
льство? 

Не існували би ані ЗУ-
АДК, ані СКВУ, ані У ККА, 
ані ЎÀЌРАДА, ані Союз 
Українок, ні „Чорноморсь-
ка Січ". УСК, „Тризуб" . 
‚‚Леви", ‚‚Черник", КЛК, 
„Львів'`, С Т „Ўќраîнà"àні 
інші спортові товариства 

не було б пластунів, çумів 
ців та таких організацій 
молоді як ÒДУМ, МУН та 
студентські організації; 

не було б Українського 
Музею, культурних та освіт 
ніх центрів, українських 
інститутів; 

не було б „Самопомочі", 
ані українських кредитівок 
чи ощадностсвих спілок; 

не було б шкіл україно-
знавства поза звичайними 
годинами школи; 

не було б музичних інсти-
тутів, церковних та інших 
хорів, чи танцювальних ан-
самблів; 

не було б церковних брат-
ств і сестрицтв та інших 
організацій церковних, та 
світських; 

не існував би Украінсь-
кий Народний Союз та інші 
братські організації. 

Говорячи цифрами мину-
лого року в Америці і Кана-
ді добровільні вклали 150 
біл. дол. до економіки? Ра-
хуючи людей і час, це 80 
міл. дорослих добровіль-
ців, які жертвують 15 біл. 

годин офіційноî добровіль-
ної служби і майже 5 біл. 
годин добровільної служби. 

В українській громаді в 
1988 році УНСоюз дарував 
òколо півмільйона дол. ук-
раїиській громаді на науко-
ві, культурні, релігійні, брат 
ські цілі та на підтримку 
української молоді. Союзо-
ві відділи виконуючи са.мо-
стійио громадську службу у 
своїх місцевостях віддали 
тисячі годин прані у своі.х 
громадах і також жсртвува-
ли із своїх кишень тисячі 
долярів на релігійні, хари-
тативні та інші цілі. Було 
би трудно уявити собі Пів-
нічну Америку без добро-
вільних працівників, як так 
само важко було б уявити 
собі без них українські гро-
мади. 

В Америці і Канаді еконо-
мічна структура без зусиль 
добровільців була б інак-
шою. Держава не могла б 
вирівняти великого дефіци-
ту. Краîна була б пустим і 
непривітним місцем для 
життя. 

В українських громадах в 
Америці і Канаді духовне, 
культурне і громадське жнт 
ѓя майже не існувало б. 

Існування братських ор-
ганізацій в Північній Аме-
риці — так само конечне 
сьогодні, як і при КІНЦІ ми-
нулого століття. В цей са-
мнй çìюсіõ існування УН-
Союзу конечне для укра-
їнського суспільства. Беру-
чи під увагу теперішню си-
туацію в Північній Амери-
ці та зміни в Україні, існу-
вання УНСоюзу є таким 
важливим для українськоî 
громади тепер як і у 1894 
році. В той час новоприбулі 
імігранти-україниі заснува-
ли його, щоб забезпечити 
існування своєї культури 
серед нового і не завжди 
привітного оточення. 

Сьогодні ми потребуємо 
наùìý установу, наш УН-
Союз, щоб він допоміг ук-
раїнській спільноті зберег-
ти спадщину для свого тре-
тього і четвертого поколін-
ня і також, щоб бути гото-
вими допомогти нашим 
братам в Україні. 

Ось відповідь на запит 
„Хто нас, УНС, потребує?: 
„Українці по цілому світі 
потребують нас!" А в Пів-
нічній Америці нашою від-
повідальністю г запевнити 
його існування. 

Тому заòхочýемо всіх 
людей українського поход-
ження в Північній Америці 
давати Українському Народ-
ному Союзові таку підтрим 
ќу, яка йому належиться, і 
щоб він із своçї сторони 
підтримував українську гро 
маду в Північній Америці 
та по цілому світі. 

Андрій Воробець 
крайовий координатор 

братськоí діяльностѓі 

ДОРОГІ БАТЬКИ! 
ПОСИЛАЙТЕ ВАШИХ ДІТЕЙ 

ДО УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! УКРАЇНА 
НЕ МОЖЕ ВТРАЧАТИ СВОЇХ РІДНИХ 

ДІТЕЙ! БЕЗ УКРАЇНСЬКО Ï ШКОЛИ, 
МОЛИТВИ, КНИЖКИ, ЖУРНАЛУ, МУЗИКИ, 

ПІСНІ - НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОÏ 
ДИТИНИ. 

П. Хяридчак 

Д-Р ВАСИЛЬ БЛАВАЦЬКИЙ 
ПРОБУДИТЕЛЬІ ДІЯЧ 

ЛЕМКІВЩИНИ 

У 1926 році д-р Блавацький дав почин заснування в 
Сяноці Лемківського Союзу Кооператив центру для 
розбудови кооперації на Лемківщині, якого став дирскто-
ром, а опісля головою Надзірноî Ради. Цій справі, а 
зокрема праці кооперативного організатора, він пособляв 
не тільки своїм трудом, поїздками по селах, але й своїми 
матеріяльними засобами до часу, поки фінансову сторінку 
наладнав Ревізійний Союз Українських Кооператив у 
Львові . Д-р Василь-Блавацький був теж ініціятором 
заснування „Сільського Господаря", при чому також 
якийсь час втримував своїм коштом агронома, та допома-
гав провадити організаційну діяльність в цій ділянці. 
Завдяки д-р В. Блавацькому в Сяноці засновано Районову 
молочарню. Де він не мав змоги пробитись „Просвітою'`, 
там здобував станиці українського життя кооперацію, а 
де вона не мала доступу через існування русофільських 
кооператив, там приходив із „Сільським Господарем", 
врешті, заснував для сільської молоді „Луги". 

У Сяноці, va так званою зупинкою „Перèстанок", 
жила дуже талановита вчителька малярства і вишнвок 
Ірина Àòбрянська, хата якої була малим українським 
музеєм. Чудові експонати ноші, вишивок, знімки і ксрамі-
ка та звичаї із життя лемків прикрашували ввесь її дім. До 
експонатів Ірини Добрянської прибували нові збірки 
завдяки повної посвяти праці у збиранні експонатів, через 
артиста-маляра Льва Ґеца, о. Ст. Венгриновича і д-р В. 
Блавацького , якого молодший син Михайло віддав 
автограф швайцарського фізика Огюста Пікарда, який 
-votir.TnvtoBon л-п·`тогт·ìт ППЯГТОПЬОТÝýатмосферу, а після 

....^ши морські ìлибини, спускаю-О õ ч ^ · - " 

чись на батискатах до глибини 3,150 метрів. Він у 1930 
роках відвідував власників фабрики вагонів у Сяноці. 
Коли проголошено Акт відновлення Української держа-
ви 30-го червня 1941 року, приватний музей, який містився 
в хаті І. Добрянської, перенесено до замку, який збудував 
король Данило у Сяноці для свого сина Льва. 

Так Сяніќ став осередком не тільки Сяніцького повіту, 
але й дальших лемківських округ: Балигородської , 
Березівської, Динівської, Дуклянської, Короснянської, 
Ліської, Риманівськоî, Горлицьќòî, та Ново-Сандецької. 
Співтворцями відродження Лемківщнни було: нечисленне 
українське духовенство і свідоміше громадянство пооди-
ноких осель . Політична праця д-р В. Б л а в а ц ь к о г о 
зустрічала великі труднощі. З одного боку твердо вросле 
русофільство, а з — другого посилений тиск на всі ділянки 
життя адміністрашйноí влади окупанта. Кожна праця в 
таких тяжких умовах вимагала послідовности, витрива-
лости, такту, вирозумілости, зручности, а при тому гарту і 
рішучости у змаганні з противником. 

Як дійсний політичний керманич д-р В. Блавацький 
був головою Повітового комітету і членом Ширшого 
Народного Комітету. Він обминав одверту боротьбу з 
русофілами, щоб не обтяжувати собі ситуації. При 
самоврядних виборах ішов з ними на виборчі компромі-
си, щоб у той спосіб громадська самоуправа затримувала-
ся у своїх руках. Керував виборчою акціçю в 1928, 1930 і 
1935 роках, а в 1928 і 1930 роках сам кандидував до 
польського сейму. 

Д-р В. Блавацький був всюди, де потрібно було 
фопомоги, де була потоптана українська правда. Крім 
особистої активности в організуванні жіноцтва та в 
харитавній праці, допомагала йому його дружина, яка 
негайно після приїзду до Сянока включилася в громадсь-
ку працю. Вона була головою Союзу Українок в Сяноці та 
ініціяторкою влаштування Святомиколаївських імпрез 
для української дітвори, що раніше переводили русофіли. 

Коли в 1932 році в сяніцькій окрузі були спровоковані 
розрухи між нашими селянами, після чого наступили 
арештування і багато наших людей знайшлося в сяніцькій 
тюрмі, тоді в адвокатській канцелярії, що приміщувалася 
в будинку Народної Торгівлі на першому поверсі, багато 
наших людей знайшло допомогу і пораду як рятувати 

членів їхніх родин, чи односельчан. У 1932 році був 
переведений шкільний плебіцнст за українською мовою 
навчання. Окупаційна влада різного роду крутійствами і 
застрашуваннями заставляла людей складати деклярації 
польською мовою навчання, що мало місце в селі 
Яблониці Руській над Сяном, де учитель Ян Домбровсь-
кий зібрав під терором ряд таких деклярашй, які опісля в 
присутності радних села, на внесок пароха о. Дмитра 
Німиловича, був змушений кинути до гòріючої печі. 
Пригадати б також активного ухраїножера ксьондза Яна 
Бонќа, який в тому терèні при допомозі влади, всіма 
можливими засобами старався паралізувати українське 
життя. Його справа через канцелярію д-р В. Блавацького 
опинилася в міністерстві справедливости у Варшаві. 

Під час масових арештувань в сяніцькому повіті 
української активнішої молоді та громадянства під 
різного роду видуманими закидами, щоб в той спосіб 
тероризувати український визвольний чин, д-р В. Блаваць-
кий завжди ставав в обороні арештованих, без уваги на це 
чи буде за це подяка, чи якась скромна винагорода. Крім 
повної оборони, зорганізував у Сяноці харитативну 
допомогу для ув'язнених українців в сяніцькій тюрмі, яка в 
тому часі була переповнена нашою молоддю і старшим 
громадянçѓаòм. 

Щоб позбутися оборонця українських прав і справ на 
західніх теренах українських етнографічних земель, 
окупаційна влада піготовляла різного роду провокаційні 
штучки, щоб його арештувати. В 1932 році, під час 
„гарячих днів", коли діяли „наглі суди", влада вислала на 
його адресу велику посилку з нелегальною літературою. 
Коли листоноша знайшовся з провокаційним „подарун-
комл в канцелярії д-ра Блавацького, перед входом до неї 
стояла вже кількачленна група таємної поліції, щоб на 
„гарячому'` арештувати небажаного діяча українського 
народу. 

Але як добрий правийќ і знаменито òöознайомлений з 
усіма засобами ворога до наших активних людей, д-р 
Блавацький, що завжди вмів затримати рівновагу духа, і 
тут вийшов переможцем. Негайно, в присутності листоно-
ші, що приніс нелегальну літературу, він телефонічно 

(Закінчення на çтор. 3) 
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XIV семінар хорових диригентів 
Від 12-го до 27-го серпня 

ц.р., відбувся в Едмонтоні 
14-ий Семінар Хорових дири 
ґентів. В семінарі, якиñ був 
організований Українським 
Музичним Товаристом Аль 
берти, взяло участь 10 учас-
ників з Торонто , Тандер 
Бей, Вінніпегу, Едмонтону, 
Ст. Альберт з Бостону, 3-
СА. Цьогорічна програма 
навчання включала сліду-
ючі теми: 1. Диригування. 
Індивідуальні та групові 
заняття (лекційні заняття): 
майстри диригентського 
мистецтва про диригування 
як творчий процес; про де-
які особливості розвитку 
сучасного иак-онавського 
мистецтва. 2. Керування 
церковним хором. Побудо-
ва Літургії, обрядове зна-
чення п окремих частин у 
відповідному характері му-
зичної інтерпретації. 3. Ви-
роблення навичок у роботі з 
хором. 4. Хорознавство. 5. 
Робота диригента над пар-
титурою: теоретично-вико-
навський аналіз , основні 
музичні форми української 
хорової літератури. 6. Ук-
раїнська музика: слухання 
кращих зразків хорової , 
сольної, симфонічної, во-
каль но`сим фонічної музики. 
7. Деякі аспекти музикаль-
ної естетики. 8. Семінар-
ний хор: практичне дириґу-
вання з хором. 

Для відзначення року 
175-ліття з дня народження 
Тараса Шевченка, проф. Яр 
Славутич виголосив дві 
лекції: „Краса та співучість 
Шевчснкового слова" та 
‚‚Образотворчі традиції 
Шевченка в сучасній поèзіЃ. 
Цього року, як і попередньо 
ѓо, деякі диригенти мали 
нагоду працювати надурив 
ќàми з опер при участі двох 
фортепіянів. 

Всі семінаристи спільно 
відвідали літургії в право-
славній катсдрі Çв. Івана, де 
співав хор СУМЌ (дири-
гснт Ор¿ст Солтикèви ч), та 
в католицькій церкві Çв. 
ВасилÌя, де співав цсрков-
ний хор (диригент Єлиса-
вета Андсрсон), після яких 
відбулося обговорення обох 
літургій та спосіб їхнього 
виконання. В рамках Семі-
нарія хорових диригентів 
відбулася майстерня для 
хористів-спіаків. В цій май-
стерні взяли участь пооди-
нокі хористи — члени ед-
монтонських хорів: „Дні-
про", „Мережі", „Едмон-
тонського Чоловічого Хо-
ру", „Швайцарського Хо-
ру", церковних хорів Çв. 
ВасилÌя, Çв. Івана, Çв. Ан-
лрея. Майстерню перево-
див маестро В. Колесник, 
який особливу увагу звер-
Ftye на вокал, співацьке ди-
хання, опора звуку, співаць-
кий звук, артикуляція, атака 
звуку. Це вперше в Едмон-
тоні хористи різних хорів 
мали нагоду спільно відбу-
ти співанки для підвищен-
ня рісня вокального співу. 
Твори, над якими працюю-
ли семінаристи під час нав-
чання, а відтак диригували 
семінарним хором на за-
ключному концерті це: 
„Прелюдія" муз. Миколи 
Леонтовича — диригував 
Ярослав Буцьора (Вінні-
пег), „Не стій вербо" муз. 
Миколи Леонтовича — ди-
ригував Роман Лайкож(То-
ронто), „Ранок" муз. Івана 
Томашевського, сл. Воло-
димира Сосюри — диригу-
вала Оксана Родак (Торон-
то) , ‚‚осінь" муз. Федора 
Надененка, сл. Володимира 
Сосюри — диригував Ігор 
Коваль (Бостон, ЗÇА), 
‚.Сон" муз. Кирила Сѓèцен -
ка. сл. Павла Грабовсько-
го диригував Валеріян 
Маркевич (Едмонтон), Кон 

церт 24 „Возведох òчи мої в 
гори" Дмитра Бортнянçь-
кого — диригував Михайло 
Ватраль (Тандер Бей) со-
лісти: — Єлисавета Андер-
сон, Леся Чумер, Надія 
Корд, Тарас Слабий, Ігор 
Коваль, Роман Приîîма. 

Крім вищезгаданих тво-
рів були виконані уривки з 
опер при участі двох форте-
піянів: „Тарас Шевченко" 
Теоѓрія Майбороди (ІІ-га 
новеля) — диригувала Єли-
савета Андерсон (Ст. Аль-
берт), „Лісова пісня" Віта-
лія .Кирè#ка (уривок з ІІ-ої 
дії) диригувала Мирослава 
Загарія (Едмонтон), „Різ-
двяна Ніч" Миколи Лисен-
ка (уривок з Н-ої дії) з солі-
стами: Леся Чумер, Тарас 
Слабий, Андрій Ѓладишев-
ськин — диригувала Ірина 
Шмігельська (Едмонтон), 
„Ярослав Мудрий" Георгія 
Майбороди (картина сьо-
ма-Епілог) — диригувала 
Марія Дитиняќ (Едмон-
тон). 

Викладачем цьогорічно-
го семінарія були: маестро 
Володимир Колесник, від-
повідальний за програму 
навчання, Марія Дитиняќ, 
Ірина Шмігельська, Єлиса-
вета Андерсон. Концерт-
майстер — Ѓрент Гирст. 

Українське Музичне Това 
риство складає подяку упра 
ві Інституту Çв. Івана за 
тепле відн'ошення та опіку 
над семінаристами. 

Особлива подяка органі-
заціям: Братству Взаємної 
Помочі Çв. Івана, Дирекції 
Дому Молоді з складовими 
організаціями Ліги Визво-
лення України ÒЖ, Спілки 
Української· Молоді, Єпар-
хіяльній Управі Ліги Ук-
раїнських Католицьких Жі-
нок Канади. Жіночій орга-
нізації при православній 
церкві Çв. Андрея, І. та А. 
Бумбакам, Катерині Рожаќ 
за фінансові пожертви на 
покриття коштів цьогоріч-
ного семінарія. Ми глибоко 

, цінимо їхнє розуміння важ-
ливості праці цих семінарів. 

Кожного року в останній 
день навчання семінари 
відбувається загальна дис-
кусіяна година, під час якої 
кожний семінарист вислов-
лює свої думки відносно 
програми навчання, переве-
дення цієї програми, викла-
дання поодиноких предме-
тів, адміністративних íìро-
блем. Цього року ссмінари-
сти висловили своє признан 
ня відносно програми та 
навчання, були задоволені 
багатством матеріялу та 
нових інформацÌії відносно 
українськоî хорової музики 
та співу. Кожний збагатив 
своє музичне знання, свій 
хоровий репертуар, через 
аналіз хорових партитур 
старалися запізнати задум, 
ідею та зміст композиторсь 
кого твору, щоб своїм ви-
конанням з хором передати 
все переконливо слухачам і 
цим створити магічне коло-
художник-виконавець-слу-
хач, без якого не можливий 
успішний розвиток хорово-
го мистецтва. Кожний ви-
словнв бажання продовжу-
вати ці семінарі на май-
бутнє і по можливості бути 
знову учасниками цих семі-
иарів. 

Наступний семінар від-
будеться від 11-го до 26-го 
серпня 1990 року в примі-
щенні Інституту Çв. Івана, 
про ближчі інформації звер-
тайтеся: 

Ukrainian Choral Conductors 
Seminar 11728-97 Street, 
Edmonton, Alberta, T5G 2Y1 
Canada. 

Тел.: (403)474-9774 

Марія Дитиняќ 

Громадський Комітет у Філядельфії 
- впаштовує — 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
цñя вшанування 

60-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ОУН і 80-РІЧЧЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ та 30-РІЧЧЯ ТРАГІЧНОÏ ÇМЕРТИ 

сл. п. Степана Бандери 
в неділю, 15-го жовтня 1989 р. о ѓод. 4-ій по пол. 

в залі ЎÒЌЦентру 
при 700 Сідер Ровд, Ебінггон·Філядельфія, Па. 

Святочне слово виголосить д-р Аскольд Лозинський 
8 мистецькій частині участь беруть 

Солісти: Степан Шкафаровський І Òñ·нќа Гоймур 
Фортепіяновий супровід Галя Мазурок-Рай 
Декпяматорка: Дар ќа Наконечна 

В неділю, того ж дня о ѓод. 10-ій рано 
в Митрополичому Соборі при Френклін аул. 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА в иам(реннІ Українського Народу І 
ПАНАХИДА за ·сіх борців впавших за волю України 
Комбатанські і молодечі організації запрошуємо з пра-

порами 
Треба сподіватися, що українська громада Філядельфії і 

околиці численною участю в Митрополичому храмі і Акаде-
міì, гідно вшанує впавших борців з¾ волю України 

НАШОЮ ПРИСУТНІСТЮ У ВАШШҐТОНІ В СУБОТУ, 7-го 
ЖОВТНЯ Ц. P., ВШАНУЙМО НАШОГО ВЕЛИКОГО ГЕНІЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ПРИГАДАЙМО ПРО ПОБУДОВУ 
ПАМ'ЯТНИКА в ЙОГО ЧЕСТЬ В СТОЛИЦІ ЗÇА 25 ЛІТТОМУ! 

М. Чуйко очолив Об'єднання 
Колишніх Вояків ЎПА ЗÇА 

і Канади 

У днях 2-го та 3-го ве-
ÐЄСНЯ ц.р. в Рочестері, Н. 
И., в приміщеннях україн-
ської католицької церкви 
çв. Йосафата відбувся Xv 
Загальний ЗЋд Об'єднання 
Колишніх Вояків ЎПА ЗÇА 
і Канади. 

З ' їздом, у якому взяло 
участь 62 колишніх вояків 
ЎПА, в тому 5 представни-
ків Товариства Вояків ЎПА 
ім. ген. хор. Романа Шухе-
ви'ча Т. Чупринки $ЗÇА та 
Товариства Колишніх Воя-
ків ЎПА Канади та 45 го-
стей, провадила президія у 
складі: Модест Ріпецькиñ. 
голова і Степан Бабяк, гл-
ступник; Марія Ріпецька та 
Іван Лико, секретарі. 

Усний привіт зложили: 
голова Світового Братства 
ЎПА, а рівночасно голова 
Товариства Вояків ЎПА в 
ЗÇА Лев Футала та голова 
Товариства Колишніх Во-
яків ЎПА Канади Віктор 
Новак. Письмові привіти 
прислали: від Середовища 
УГВР — д-р Мирослав Про 
коп; від Краçвòî Управи 
Братства колишніх Вояків 
1-ої УД ЎНА в ЗÇА — Ро-
ман Гасцький, голова і Яро-
слав Закàляк, секретар; від 
Головної Управи Об'єднан-
ня колишніх вояків Україн-
ців в Америці Осип Груш, 
голова та Олександçр Білс-
вич, секретар та від Стани-
ці Братства колишніх Воя-
ків 1-ої УД ЎНА в Рочестері 
— Володимир Мотика, го-
лова та Степан Ольшанів-
ський, секретар. 

Господарем з'їзду була 
Станиця Рочсстеру, голова 
Іван Лялюк. Рочестерцям, 
членам Станиці, тим, що 
формально до псі не і ìа. л е` 
жать чи належать ло Ï о · 
париства. а ìàќ"òж óаìа-
тьом. З"ììоùї „угìівськоі 
родщш". належиться ìа-
служена поляка ìа весь 
той труд, який вложили в 
переведенні з'їзду. 

На слідуючу трирічну ка-
ДЄНЦІЮ вибрано ксрінні ор-
гани: Микола Чуйко, голо-
ва; Олександçр Білсвич і 
Степан Бабяк, заступники; 
Марія Ріпецька, секретар·, 
Іван Дмитриќ, скарбник; 
Осип Левицький, референт 
Суспільної Опіки. Контроль 
ну Комісію вибрано в скла-
ді: Катерина Лялюк, Ірсна 
Білевич, Володимир Даш-
ко. 

В суботу, першого дня 
з'їзду, перед і під час вечері, 
відбулися дві доповіді для 
учасників з'їзду та грома-
дянства: перша доповідь 
ред. Євгена üìтендери на 
тему видавничих справ ‚‚Лі-
топису ЎПА"; друга, гене-
рального секретаря УГВР 
Миколи Лебедя „Найнові-
ші події в Україні". Редак-
тор üìтендера дав за гал ь-
ний перегляд проробленої 
праці.(17 виданих томів). 
торкаючись фінансових, ад-
міністратнвних та видав-
ничих справ. Згадав про 
матеріяли до слідуючих 6-
ти томів, які, після невелн-
ких викінчень, можуть вко-
ротці піти до друку. Також 
говорив про зібрані споми-
НИ, які однак потребуватн-
муть більшого опрацюван-
ня. Усіх томів може винѓи 
до 50, або й більше. Ре-
дактор ìììтендера дужесмо-
ційно закликав всіх прнсут-
ніх взятися до збирання 
фотщів та шукання людей 
до праці. Зì`адав про різні 
проекти, які на його думку 
не такі то може і важливі, а 

знаходять ùìвидку підтрим-
ку в громаді. Повторив зна-
ну істину, що не записана в 
історії боротьба кане в за-
буття. Його доповнив адмі-
ністратор „Літопису ЎПА" 
Микола Кулик, згадавши 
про конечність кращого при 
міúдення для переховуван-
ня книжок. На цс також 
одинока відповідь — біль-
ше фондів, 

Другий доповідач, Мико-
ла Лебедь цікаво предста-
внв події, які останньо від-
буваються на Україні, ци-
туючи видання різних орга-
ні ìaìliîi чи комітетів. Наòсò 
бливу увагу заслуговує ци-
тата зі статті Василя Барля-
дяну „Під яким прапором 
вбивали наш народ", дру-
кувана також у „Свободі" ч. 
152 з 12-го серпня ц.р., де 
говориться про одеського 
художника, який на підпит-
ку оповідав, як то він, член 
КҐБ. з групою подібних до 
нього, переодягнені на воя-
ків ЎПА, брали участь у 
всяких звірствах для дискре 
дитації ЎПА в очах україн-
ського народу. 

В неділю 3-го вересня, 
після Богослужень вукраїн-
ській католицькій церкві çв. 
Йосафата та в українській 
автокефальній православ-
ній церкві çв. Покрови, були 
відправлені Панахиди за 
спокій душ воїнів ЎПА по-
ляглих за волю України. 
Під чад Панахиди о. мітрат 
Федір Коваленко, настоя-
тель УАПЦ сказав, відпо-
відно до часу, патріотичну 
проповідь. 

Після Богослужень всі 
повернулися на зàлю, де 
згідно з програмою далі 
продовжувалися наради. 

Також багато говорилося 
про створення одної комба-
тантської організації, тобто 
поєднання двох існуючих 
— Об'єднання і Товариства. 
Голосів ‚‚проти" такого 
об'єднання не було, та були 
різні „але". Дехто пережи-
вас двоподіл, як щось дуже 
неприродне, інші кажуть, 
що îаќèбýìиìç і у наших нарò· 
дів. нажне щоб була спів-
праця, а вона у нас, дякува-
ти Богу, є. Дехто побоюєть-
ся, маючи досвід з інших 
громадських організацій, 
що дорогий час і кошти 
підуть на довгі переговори 
чи писання статуту і на тому 
терпітимуть видавничі спра 
ВИ. Дехто питаѓться, чи були 
в нашій історії випадки, де 
розділені колись найменш 
„невинні" організації, схо-
дилися назад? Наука з того, 
думаємо, повинна бути од-
на çгàраймося на будуче 
не допòускати до поділів. 
Не знаємо як справа по-
сднання буде розвиватися, 
але хочеться вірити, що 
спільне видання „Літопису 
ЎПА", спільне переведення 
Світового З'їзду вояків 
ЎПА дна роки ѓому в Ню 
Йорќу, присутність голів 
обох організацій під час 
нарад на з'їздах (Михайло 
Бохно на з'їзді Товариства, 
а Лев Фу і ала ѓа Вік і ор 
Новак тепер Об'єднання) 
віщують дальìùý співпра-
цю. 

XV З ' їздÒЌë ЎПА ЗÇА і 
Канади відбувався на тлі 
виставки військової мсмо-
рабілії та української сим-
воліки Евстахія Загачевсь-
кого, якому належиться ве-
лнка подяка. 

М. Б. 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО їм. ШЕВЧЕНКА 
в НЮ ЙОРЌУ 

запрошує Чпотв й Українське Громадянство 
на 

дòñо·їдь на тему: 

ДРАМАТУРГІЯ 
ГРИГОРА МЕРІЯМÀ 

ЛУЖНИЦЬКОГО 
яку виголосить 

д-р ЛЕОНІД РУДНИЦЬКИЙ 
що відбудеться 

у СУБОТУ, 14-го ЖОВТНЯ 1989 р. о ѓод. 5-ІЙ вечора 
о домі НТШ, при 63 Четверта аз екю а Ню йорќу 

між 9 І 10 àýлицями. 

У Денвері вшановано 
священика-патріота 

У неділю, 28-го серпня 
ц.р., у просторій залі Лсй-
кзуд кантрі клаб зібралася 
численна, як на денвсрські 
маштаби громада, понад 
100 осіб, щоб віддати честь 
отцеві д-рові Павлові Баб-
якові з нагоди 15-го ювілею 
його священства. 

Отець доктор Павло Баб-
як народився 31-го січня 
1920 року у селянській роди-
ні в селі Павлуча Мала, на 
Поділлі. Народну школу 
закінчив у рідному селі. Тут 
він звернув на себе увагу 
пароха о. Юхновича своїми 
непересічними збідностя-
ми. За посередництвом о. 
Юхновича наш ювілят діс-
тав стипендію і закінчив 
гімназію (середню школу) у 
Львові. По закінченні се-
редньої школи о. д-р Бабяк 
студіював різні науки. Зга-
даю лише три ділянки. Юві-
лят почав теольогічні студії 
у Богословській^Академії у 
Львові, а закінчив у Німеч-
чині. В Америці закінчив 
бібліотекарський факуль-
тет. Студіював теж на філо-
софічному факультеті УВУ. 
Написав і оборонив док-
торську працю: ‚‚Жидівсь-
ка проблематика у творах 
Івана Франка". Ювілят пра-
цював у Болдерському Уні-
всрситеті як бібліотекар та 
професор. 

На заклик Патріярха Йо-
сифа, щоб абсольвенти те-
ології прийняли свячення, 
д-р Бабяк, вже жонатий, їде 
до Риму, і там 3-го червня 
1974 року дістає свячення з 
рук Патріярха Йоснфа. Не 
приймає окремої парафії. 
Офіційно працюç в універ-
ситеті, а в годинах вільних 
від праці займаçться ук-
раїнською школою у Дсн-
вері та допомагає парохові. 
Дуже гарно розповіла про 
це Голова Парафіяльної 
Ради, Ґаєцька-Винар у 
своєму вступному слові: 
‚‚Коли б не знайшла потре-
ба у Денвері заступити па-
роха або допомогти у від-
правах, отець вже тут, аж із 
Болдеру". 

Головний промовець на 
цьому відзначенні, мгр Лю-
бомир Колтунюк, оповів 
про життєвий шлях отця 
д-ра Бабякà. Він говорив, 
що ювілят був головою рс-
дактійної колегії „Ювілсй-
ного Збірника Парафії у 
Денвері", який фактично є 
історією парафії. Цей збір-
ник є піонерською працею, 
яка може послужити при-
кладом, як можна зафіксу-
вати історію парафії. 

Згодом попрошено до 
слова ювілятà, який почав 
його з гумором. Він гово-
рив, що був „злий", коли 
довідався, що Парафіяльна 
Рада, без його відома, при-
готовила цей 15-ти літний 
ювілей,.Алс коли він взяв до 
уваги TV, ЩО був рукополо-
жений, коли йому було 54 
роки та свій стан здоров'я, 
òдобрив святкування. 

Ювілят оповів, що при-

¾г ѓ$ 

Отець П. Баóнк 

близно рік тому він. на про-
хання Владики, ставлìаро-
хом у Денвері. Працюючи 
повні години s університеті 
в Болдері. який с на ЗО миль 
віддалений від Денвсру, та 
належно виконувати обов'я 
зки пароха через деякий час 
стало для нього нсможли-
вим. ‚.Я старався, але не 
міг". А тому о. Бабяк про-
сив Владику Іннокентія. 
щоб Владика зівльнив його 
від'обов'язків пароха. ..Цеє 
моя сповідь, — сказав Юві-
лят. — На моє місце прнй-
де тимчасово священик із 
місцевої, закарпатської па-
рафії о. Йосиф Гачко. Не 
роб і ть й о м у т р у д н о щ і в ! Я 
вже чув слова деяких лю-
дей: 'О. ми будемо ходити 
ло римо-католицької цер-
кви, яка є у нашій околиці"`. 
‚‚Сохранн Вас Господи", — 
сказав ювілят, щоб ви 
переходили до інших цер-
ков! Ви цю церкву збуду-
валн і ви маємо зберегти 
самобутність українськоî 
церкви згідно зі заповітом 
Патріярха Йосифа". До рс-
чі, отець Й. Гачко вìлправ-
ляє Службу Божу у наìпій 
церкві українською мовою. 

Перед розваговою частн-
ною програми ювілятові 
вручено два дарунки: годин 
ник та вишивану кольорат-
ку, яку вишила Анна Крав-
чук. У розваговііі частині 
проì рами у честь ювілятà 
були чотири пісні, внкона-
ні жіночим вокальним ан-
самблем під диригентурою 
Ярослава Нижника і при 
акомпаньяменті мгр Марії 
Вснжівськоí. Вірш у пошану 
ювілятà склав парафіянин 
Володимир Крушельннць-
кий. а дсклямував Місьо 
Винар Наймбільше оплес-
ків дістали діти за спів. 
‚‚Мноìàю літа", а особливо 
Тарас, Місьо і Роќ'сòлина 
Винарì за спів поеми В. Си-
моненка ..Виростеùì, ти сн-
ну" Перèл закìчненням про 
грами кілька слів сказав 
ново-призначсний адмініс-
тратор наìпої парафії. 

На зàвернìення Голова 
Парафіяльноì Ради, иоля-
кувала всім, які причини· 
лися л¢` ЦІçî усиÌпìноî проì-
рамн. 

Олександèр Лиско 

У РИМІ ЗУСТРІЛИСЯ Папа Іван Павлоìì ѓа Архисиис-
коп Кантерберрі Роберт Рапсі, прòиìпìни чотири дні на 
розмовах , обіцяючи об'єднати імп довго розділені 
Церкви. Одначе обидва заявили, що òóЧìиàìùìя в ньому 
часі не передбачається з уваги на ге, що Дні .пќанська 
Церква дозволяє на висвячення жінок до єпископського 
стану включно, а Католицька Церква цілковн го відкидає 
таку можливість. Все ж таки обидва духовні провідники 
виявили наді! на такі можливостìі в майбутньому, хоча 
обидва нèе спроможні вирÌìùити вина· наданої проблеми. 

ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ компаній виробництва ìçìçвізìи. 
Зеніт, продала своє виробництво комп'ютерів, З якого 
мала прибуток 1,4 бі.т.дол. минулого року, найбільшій 
компанії у Франції. Груп Булл, за 635 мі і аол. Цс стало 
великою несподіванкою для деяких аналітиків, але 
більшість з них передбачала цю велику іранçàќцÌю, 
спостерігаючи фінансові труднощі цќі компанії за останні 
три роки. .‚Щоб бути успìшною у 90-их роках треба бути 
глобальною, як Ай-Бі-Ь`м, Епл, Комñаќ, якою також 
збирається стати фірма Булл". — сказав аналітик Вілліям 
Лемпесіс. 

МАЄМО НА СКЛАДІ 

МАПИ УКРАЇНИ 
КубІйовича І Жуковського 

УКРАЇНСЬКІ й АНГЛІЙСЬКІ 
Наклад обмежений Ціна 25 00 доñ 

Замовляти у книгарні Свободи 

Мешканців стейту Ню Джерзі обòв'язує 
б% стейтового податку 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street. Jersey C i ty . N.J. 07302 

Д-р Василь Бпавацький... 
íЗакінчення зі crop 2) 

повідомив поліцію, щоб прийш`ли забрати собі .‚подару-
нок з отрутою", як небажану посилку, чим вибив з рук 
поліції протеќст, під яким вона мала його арештувати. 

З вибухом Другої світової війни д-р В. Блавацький 
допоміг перебрати по'сèлах Сяніччини і округи самоупра-
ву в наші руки і далі продовжував свою громадську працю, 
як в Лемківському Союзі Кооператив, ‚.Сільському 
Господарі", Українському Освітньому Товаристві і т. д. 
Він зреорганпував хори і точно й совісно виконував 
кожний навіть найдрібніший громадський обов 'язок. 
Орг`анізував допомогу для наших полонених, колишніх 
вояків польськоí армії. Був безпрстснсійним. вільним від 
усяких від'ємних амбіцій і упереджень, сповнений самовід-
речення із природи добрим. Був він першим українським 
старостою, поки німецька влада не завела своїх порядків. 

Його, як і кожного національно свідомого українця, 
тривожило заворожене сліпе коло нашої національної 
дійсности. Із своїми друзями праці розважав не раз прояви 
нашого сучасного національного життя, шукаючи розв'чз-
ки проблеми. Д-р В. Блавацький вірив у здорову конструк-
тнвну силу народу, шо вона зможе повернути стихію в 
рівне, чисте русло творчої праці. 

Д-р Василь Блавацький загинув трагічною смертю 20-
го березня 1944 року на 55-му році свого молодого ще 
трудолюбивого життя. У смутку залишив дружину, двох 
синів і дочку. Дружина його після Другої світової ВІЙÌ 
переїхала до Канади, поселившись в Едмонтоні, де і 
померла 25-го червня 1965 року. 

У неділю. 14-го травня 1944 року, сяиіцька церква 
виповнилась по береги. Перед тетрàñодом зібралося 
духовенство з апостольським адміністратором о. М. 
Малиновським у проводі. Церква горіла рясним світлом 
серед сяйва квітів, що символізували червону калину. Так 
молилися в Сянòùі 45 років тому сини українського народу 
за вічний спокій душі трибуна - оборонця автохтонних 
жителів західніх українських етнографічних земель. 

Ті, хто вийшов з тих земель, повинні брати ираклад 
від д-ра Василя Блавацького — нсструдженого діяча та 
організатора сьогодні розп'ятої Лемківщинн. Гак треба 
працювати спільно для добра свого народу, працювати 
;ìля об'єднання, а не для розз'сднання і розбиття і так вже 
змалілого нашого острівця ма чужій, хоч приватній землі. 

Вихідці з тих теренів, на яких працював д-р В. 
Блавацький. які опинилися в останніх роках під окупацій-
ною владою Польщі, повинні один одного шанувати, бути 
один до одного толерантними, вирозумілими — такими, 
яким був покійний, що найкращу частину свого молодого 
життя віддав для покращання жителів Лемківщинн. 
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ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ 

св. п. МАРІЇ КОЗНАРСЬКОÏ 
на Фундацію Енциклопедії Ўкра}ни зложили 180 00 дол.; в 
тому по 20.00 дол.: Білиќ Любомир І Люба, Зел èз Володимир 
і Яросла·в, Колцьо Володимир І È·генія, КриженÌèçьќà Ма-
рія, Òмçùінський Зенон І Ізоболля, Òмèùінський Омелян і 
Марія, Çсмќів Марта І Леся, Хоñç·чуќ Марія; по 10 00 дол.: 

мґр Домбчооський Роман і Люба, Лаба Стефанія. 
— · 

Опечаленій Родині пересилаємо щирі вислови нашого гли-
бокого співчуття. 

ЖЕРТВОДАВЦІ 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ÇМЕРТИ 
нашого Найдорожчого ТАТА 

бл. п. СТЕПАНА ПÈÏРЯНИКА 
буде відслужена 

П А Н А Х И Д А 
в неділю, 8-го жовтня 1989 року після Служби Божої, 

яка починається о год. 11-ій, в ù·рќаї ç·в. an. Петра І Павла 
в Ґлен Çлей, Н. й. 

Про молитви за спокій Душі Покійного просять: 
доньки — ГАННА СТРУТИНСЬКА з мужем 

АЛЕКСАНДРОМ 
НАТАЛÌЯ Ч Ì Ѓ И Ќ Ò 
І внуки 

Í Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями 
і Знайомими, що у вівторок, 3-го жовтня 1989 р. 

відійшов у Вічність наш Найдорожчий Муж, Батько і ДІдо 

бл. п. 
ДМИТРО ПÒТАШНИК 
ПАНАХИДА — в середу, 4-го жовтня 1989 року, о год. 

7-ій веч. в похоронному заведенні Маѓѓòçсо. 326 Parker Ave 
Clifton. N. J 

ПОХОРОННІ відправи в четвер, 5-го жовтня 1989 р. о г о я 
9-ій рано в ù·рќаї с · . Миќòлая в Паççèйку, Н. Дж., а опісля на 
цвинтар St Mary's, L·odi. N J 

У глибокому смутку: 
дружина — ОЛЬГА 
дочка — МАРІЙКА ШЕПАРОВИЧ з мужем 

ЮРІЄМ 
син — МИРОН ДОМАРАДЗ з дружиною 

МАРІЄЮ та дітьми ДАНОЮ І МИРОНОМ 
сваха — МАРІЯ ШЕПАРОВИЧ 

вфв 

Ділимося сумною ·ќтќою, що дня 2-го жовтня 1989 р. 
відійшов у ВІЧНІСТЬ наш Найдорожчий Муж І Батько 

бл. п. д-р вет. 
ВОЛОДИМИР КОПАЧ 

уродж. 6-го серпня 1910 р. у Львові 

ПАНАХИДА в середу, 4-го жовтня 1989 р. о ѓод. 7 30 веч. в 
Senko Funeral Home 213-215 Bedford Ave comer North 5th St., 
Brooklyn. N Y 

ПОХОРОННІ обряди відбудуться в четвер, 5-го жовтня 
19в9 р. о год. 9 X ранку у церкві св. Дух· , Бруклин. Н. й. на 
цаннтпр Holy Cross Cemeñtery, N Arlington. N, J. 

В тяжкім горі І смутку залишив: 
дружину — ІРЕНУ 
доньку — МАРТУ 
та ближчу І дальшу Родину а Америці, 
Канаді, Польщі і в Україні. 

' 



( 
С В О Б О Д А , ЧЕТВЕР, 5-го Ж О В Т Н Я 1989 Ч. 189. 

Окружний Комітет ВІДДІЛІВ УНСоюзу 
АЛЛЕНТАВН, Па. 

повідомляє, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 7 

НАРАДИ ОКРУГИ 
— відбудуться — 

в неділю 8-го жовтня 1989 р. о ѓод. 200 - їй по пол. 
в залі Українсько ì Католицько ì Церкви 

1826 Кеñглòѓе Avenue, Bethlehem. Pa. 

В нарадах зобов'язані взяти участь члени Управи Окружного 
Комітету, ВІДДІЛОВІ урядовці та делегати 31-òі Конвенції 

наступних В І Д Д І Л І В : 

44, 46. 47, 48. 124, 137, 143, 147. 151, 288, 
318. 369, 438 

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1 Відкриття 
2 Перегляд організаційноî праці Округи у 1989 
3 Доповідь 

головного предсìдника УНСоюзу д-ра ІВАНА О ФЛИСА 
4, Обговорення загапьних союзових справ 
5 Схвалення ппяну організаційноî праці на останні мснц і 

біжучого року 
6 Внески, запити 
7 Закриття нарад 

У нарадах візьме участь 

д-р Іван О. Флис, голòений предсìдник УНС 

А Н Н А Г А Р А С , почесний член Голо·ного Уряду УНС 

За УПРАВУ ОКРУГИ: 

Аннл Гар·е, ѓòпоза 
Стефан Муха, свнр. укр.1иови Ання Строт, секр. анг, мови 

Володимир ЗаЃводський, каснр 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
J ПООДИНОКІ ОСОБИ. 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих ПИСТІВ у тій справі не будеться 
відписувати 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ 
ДО 15 ДНІВ ВІД ДНЯ ПОЯВИ. 
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СОЮЗІВЌÀ · SOYUZlVkA 
Ùктчзìпкдп Psjfbor^l А " " fcçlwlo 

І—оотчзто`Рв j·"^ood 

A l „ Х А Х , Кот4ìопксол. N.Y. mió 
Q I 4 - 0 2 0 - 5 0 4 I 

І ПРИЙДІТЬ НА КОНЦЕРТ 
І П Р О В Е Д І Т Ь ВЕЧІР 

на СОЮЗІВЦІ! 
Український, міжнародньо-визнаний 

КАМЕРНИЙ ХОР 
з Варшави, Польща, 

дасть 2 çвúî 

КОНЦЕРТИ 
на Союзівці 

в дня× 10-го і 11-го жовтня 1989 р. 

Ми радо послужимо гостям кімнатою, ь¿черею, 
гостинним прийняттям після концерту та сніданком за 
оплатою 42.70 дол. аід особи, на один концерт. Ця су-
ма включає 15% додатковоì оплати за обслугу та 7% 
податку. 

Сума ця не включає оплати за квиток концерту. 
УПРАВА СОЮЗІВКИ a 
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Скористайте з виїмково доброî нагодиÏÏ 
П Р И Й М А Є Т Ь С Я 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1990-ий рік 
який цього року виходить накладом 

15 тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь украінськийì 
загап з Вашою установою, Вашою професійноюì 

обçпýѓою, чи Вашим підприємством 

ЏІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

Одна сторінка 
П ІВ сторінки 
Чверть сторінки 
Одна восьма сторінки 

590 00 
50 00 
33 00 
20 00 

Реченець замовлення оголошень 
продовжено до 15-го жовтня 1989 р. 

Належність проситься надсилати: 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street · Jersey City, N.J. 07302 

МАЄМО ЩЕ НАÇКЛАДІ 
КНИЖКИ 

Амтоменко-Даоидович, Борис: 
ЯК МИ ГОВОРИМО 
За редакцією 
К Церкевича і В Павловського 
Науково-Дослідче Т-во Українсько ì Термì-
нолопі. Ню Йорќ — Філядельфія. 1980, 285 çтор. 
Ціна $20.00 

Архиелископ Михаіл; 
ПОЯСНЕННЯ ТРУДНИХ МІСЦЬ ВІД ІОÀНА 
(Симфонія се Письма) 
Торонто, 1956. В-во Перемога. 
Буенос-Айрес, 243 çтор. 
Ціна . ,. ....` 55.00 

Бережний, Іван 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Початќи граматики ч 1 
Торонто — Детройт. 1974. друком Юнìверсап 
Славіќ Прìитерç, Дітройт, 64 çтор 
Ціна ! , $ЗÒО 

Брик. Олександèр: 
П'ЯТЬ ПЕРЕД ДВАНАДЦЯТОЮ , 
Віннìлеґ. 1974. друком В-ва Попюляр Прìитерç. 
Торонто. 219 çтор 
Ціна $бÒÒ 

о Вояковський. Николай: 
ТРАВНЕВІ ПРОПОВІДІ В ЧЕСТЬ 
ПРЕЧИСТÒІ ДІВИ МАРІЇ 
Видавництво і друкарня Я. Л ìщинського, 
Скенектедì. 1965, 109 çтор. 
Ціна ,. S5.00 

Dragàñ, Àñtin 
OUR UKRA'NIAN CARDINAL 
Published by UNA and Svoboda Press. 
Jersey City. 1966 
Price $7 00 

HIS BEATITUDE PATHIARCH JOSYF 
CONFESSOR OF THE FAITH 
Edited by Stephen Oleskiw 
Printed by Ukrainian Publishers, 
London. New York. Toronto. 1984. pages 63 
Рѓосе $5.00 

ІСКРИ РОЗУМУ 
Зібрав, переклав з інших мов і впорядкував 
Іван Барчук 
Том І 
Накладом Християнського Видавництва ‚.Дорога 
Правди". Вінніпег, 1975. друком Попюляр 
Прìитерç. Торонто. 592 çтор. 
Ціна S12.00 

Катран. В : 
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКО ì МОВИ 
Частина І 
Фонетика і морфологія 
Манѓàим, 1946, 167 çтор 
Ціна S2.00 

Ккяжинський. Юрій: 
НАРИС ІСТОРІЇ РИМСЬКОî ЛІТЕРАТУРИ 
Мюнхен. 1967. з друкарні Логос. 271 çтор 
ÙÎна S10.00 

о Лумецький. О І.: 
ÌСУÇ З НАЗАРЕТУ 
Міт чи Спаситель 
Накладом автора. 1981, Мец. Страсбург. 
Мюнхен, з друкарні Ціцеро в Мюнхені. 420 çтор 
Ціна s S10.00 

Лучишин, Іван 
ПРО СУСПІЛЬНУ МОРАЛЬ 
Мюнхен, 1974, з друкарні Петра Белея, 
накладом Нестора Білого. 32 çтор 
Цна 11.00 

Нитченко, Дмитро: 
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ і СТИЛІСТИКИ 
Видавництво ‚‚Ластівка", Мельборн, 1979. 
друк М К, Аделяйда, 136 çтор. 
Цíна $бÒÒ 

Рабій. Юліян: 
САМБІРСЬКА БОГОРОДИЦЯ 
Монографія 
Ютіка. 1970. накладом Комітету будови 
ЎЌЦеркви їм çв. Володимира в Ютицì, 78 çтор 
Ціна S5.00 

Радзикевич, Володимир 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКО Ï ЛІТЕРАТУРИ 
Том І 
Давня і середня доба 
Випуск ч. Ill 
В-во .‚Батьківщина" в Дітройтì. друком 
Українського Прометея. 127 çтор 
Ціна $5.00 

Федорèиќò. Євген: 
СТИЛЕВІ ШУКАННЯ 
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 
Видання НТШ, 3-во ‚‚Молода Думка". Торонто 
Ню Йорќ, 1975, з друкарні оо Василіян, 
Торонто. 57 çтор 
Ціна S2.00 

Филипович, Павло: 
УКРАЇНСЬКА СТИХІЯ 
В ТВОРЧОСТІ ГОГОЛЯ 
Славістика ч 13 
Накладом Т-ва .‚Читальня Просвіти". Вінніпег, 
1952. друком Трідент Прес. 31 çтор 
Ціна 52.00 

Форденко, І : 
ВІД СТАЛІНА ДО ДАЖБОГА 
Накладом автора. Чикаго, 1980. 164 çтор 
Ціна $4 00 

Церкевич. К і Павловський, В : 
ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКО Ï МОВИ 

Науково-Дослìдне Т-во Українськоî Термінології, 
Ню Йорќ. 1982. 285 çтор 
Ціна $15.00 

Svoboda Book Store 
ЗО M o n t g o m e r y Street, Jersey C i ty . N.J. 07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі обòв'язує додати до ціни 
б% продажного податку 

Українці чикагської ме-
трополії, як також багато 
неукраїнців з цікавістю че-
кали на традиційні Україн-
ські Дні, що їх кожного 
року організує УККА, Від-
діл Іллиной. 

Урядження такої імпрези 
вимагає дуже багато праці, 
цілого штабу відданих пра-
цівників, точного плянуван-
ня, поважного фінансового 
вкладу. 

Українські Дні — це ім-
преза на якій зустрічаються 
люди, що не бачилися рока-
мн. Тут приходить наша 
молодь і дітвора, що ба-
чить. як росте й могутніç 
українська г·ромада, це до-
брий спосіб показати сусі-
дам, а àпершу чергу ñòліти-
кам, ‚.Юкі повер" та спону-
катн їх більше числитися з 
нами. Сьогодні, коли чим 
раз більше приїздить на-
ших рідних, відвідувачів з 
України, Українські Дні — 
цс гарна нагода показати 
їм, що ми не відчужилися, 
не розплилися в чужому 
морі, а живемо далекою, а 
так близькою Україною та 
як можемо поширюємо між 
американським довкіллям 
правду про неї. по її полі-
тичні амбіції та про її красу. 

Тогорічні Українські Дні 
89, 17-ті з черги, відбули-

ся в Сміт Парку, що міс†и-
ться в серці Українського 
Села — української околи-
ці, зараз коло українських 
церков, шкіл, молодіжних 
організацій, музеїв, фінан-
сових установ і ресторанів. 

В Чикаго відбувся 
український фестиваль 

Через ніч виросла на розло-
гій площі оселя з шатрами, 
станками, кухнями, вслн-
кою сценою із системою 
озвучення. 

В суботу. 9-го вересня, 
важкі чорні хмари зависли 
над площею та надіями ор-
ганізаторів. Весела музика 
дещо прояснила атмо¢фе-
ру, грізні хмари кружляли 
мов зграї птахів та час від 
часу ñокроплював дощ. 
який таки не встиг настра-
шитн та розігнати відносно 
численну публіку, що по-
дивляла мистецьку програ-
му та з запалом випробову-
вала продукти різних кулі-
нарннх станків. 

В неділю, 10-го вересня, 
цілий день світило ласкаве 
сонце та вже від полудня 
цілі річки людей почали 
напливати на площу і ви-
творилася специфічна фе-
стивальна атмосфера. 

Інтенсивна, різноманітна 
мистецька програма була 
на високому рівні. Виступа-
ли позачикаґські артисти й 
миçтці та місцеві таланти. 
Програмою вела популяр-
иа Марійка Чичуда , яка 
прекрасно вив'язалася h 
свого нелегкого завдання, 
за що їй належиться прн-
знання і щира подяка. Про-
тятом суботи й неділі від-
булися три концерти. Ба-

гато радостн и ùдірі ОІІЛСС-
ки збирали діти, члени Шко-
ли Українського Народно-
го Балету при осередку 
СУМ ім. М. Павлýіùќòвà в 
Чикаго і Школа Українсь-
кого Народного Балету ..Іс-
кра". .‚Чайка" і „Світанок" 
при г ì àрафі î çв . Йосифа. 
Завзяття, снтузіязм і не ма-
ла кількість вроджених та-
лантіз були великою насо-
лодою для глядачів, а в 
першу чергу для щасливих 
родичів, дідів, братчиків, 
сестричок і приятелів. При-
ємно було почути популяр-
не сопрано Ганни Марн-
нець. що обдарувала публі-
ку загально улюбленими 
піснями. Присутні вітали 
рясними оплесками відо-
мий квартет „Лідан". скріп` 
лений спонтанним і непля-
нованим виступом прскра-
сного сопрано милої гості з 
України, яка своєю поста-
вою і голосом полонила 
публіку. Правдивими пер-
линамн програми фестнва-
лю були балетні ансамблі 
çумівсьќòѓò танцювально-
го ансамблю ‚.Україна" під 
мистецьким керівництвом 
Евѓена Літвінова та Таншо-
вального Ансамблю ..Гро-
мовиця" при парафії свв. 
Володимира і Ольги в Чи-
каго, під мистецьким керів-
ництвом Рòќеали Дикої-Пн-
липчак. Обі ці. широко відо-

Редагус Омелян Твардовськнй 

УСК Ню Йорќ — „Тнркіш 
Гìавèр" С.К. 4:1 

Після серії товариських 
зустрічей, в яких провідник 
дружини Стефан Ковален-
ко, випробовував нових 
футболістів, в неділю, 17-го 
вересня ц.р., УСК відбув 
перші лігòві змагання з ту-
рецьким футбольним клю-
бом, з яким виграв високим 
вислідом 4:1. Якщо йдеться 
про згадані товариські зу-
стрічі. то в них наша дружн-
на здобула такі висліди: 20 
серпня ремісувала з клю-
бом Іст Бранзвик 2:2, 27-го 
серпня виграла з Ню Бранз-
вик, Н. Дж. 2:0. 10-го ве-
ресня ремісувала з Сілвср 
лейќ 3:3, 12-го вересня за-
знала поразки з Ќвінç 
Юнайтед 0:1. 

У звітовнх змаганнях 
УСК виявився вповні піл-
готованим до сезону клю-
бом, який дальше внсту-
патиме в 3-ій дивізії Космо-
політальноí ліги. Вже до 
перерви наші футболісти 
вели 3:0, що його здобули 
Сантос, Коваленко і Гупа-
ло. В другій половині при 
рівнорядній грі обидві лру-
жини теж здобули рівно-
рядні голі. Після того, як 
Роман Гупало підніс вислід 
до 4:0 суперники зуміли 
здобути свого почесного 
Голя, встановивши кінцевий 
рахунок 1:4 для УСК-у. В 
складі УСК-у виступали: 
Марсело, Отто, Валдовіно. 
Джак, Сабаляйскас, С. Ко-
валенќо, Павльо, Вілсон. 
Єске, Д. Сантос. Гупало. 
Нуч, Літсйський, Нюгоф. 
Елісон, Сільва, Роча. Àяла. 
Марсіò. Провідник і тренер 
Стефан Коваленко. 

УСО „Тризуб" — „Бàерн" 
С.К. 2:3 

В неділю, 17-го вересня 
ц.р., ‚‚Тризуб" відбув другу 
з черги в цьому сезоні зу-
стріч, в якій цим разом з 
німецьким ќлюбом ‚‚Бàерн" 
програв мінімальним ви-
слідом 2:3. В цих змаганнях 
наші футболісти мали тех-
нічну перевагу, але супер-
ники виявилися завзятіши-
ми і більш наполегливими в 
грі, завдяки чому зуміли 
вирвати цю перемогу. Сла-
бо теж заграв наш воротар, 
який зробив дві грубі по-
милки, що закінчилися го-
лями. Вже в другій хвилині 
наша дружина вела 1:0, що 
його з гарної акції нападу 
здобув В. Діксон. Одну хви-
лину пізніше німці провели 
контрататаку, яку закінчи` 
ли вирівнянням рахунку 1:1. 
Ще перед перервою „Ба-
ерн" успішно використали 
корнеровий коп, з якого 
здобули ведення 2:1. Після 
перерви „Тризуб" перейняв 
ініціятиву і в 48-ій хвилині 
створив під воротами „Ба-
срн" критичну ситуацію, 
але м'яч із стрілу Діксонà 
пролетів понад, поперечку 
воріт. В 65-ій хвилині німці 
піднесли вислід до 3:1. Ви-
слід зустрічі устійнив Фан-

фаро, який з карного стрілу 
здобув для „Тризуба" чер-
гового голя. Резервà „Три-
зуба" програла з рсзервою 
‚‚Бàерн" 0:2. 

УСО „Тризуб" -
„Àмеріќà" С.К. 6:3 

В чергових першенçьких 
змаганнях Мейджор дивізії 
пенснльванійської ліги, що 
відбулися в неділю, 24-го 
вересня ц.р., „Тризуб" здо-
був цінну перемогу з клю-
бом „Àмеріќà". До цих зма-
гань наша дружина висту-
пнла в значно підкріплено-
му складі з новим ворота-
рем М. Ґамбоя та досвідче-
ними спортовцями Г. Чи-
ном і 1. Вамбахом. На про-
тязі тієї зустрічі „Тризуб" 
мав значну перевагу, хоч ще 
дещо позначилися незігра-
ність новобранців з рештою 
дружини. Ведення для „Три 
зуба" 1:0 здобув Фарфаро у 
8-ій хвилині. В 15-ій хвили-
ні суперники вирівняли 1:1. 
Після дальшої швидкої і 
цікавої гри в 25-ій хвилині 
МекВілліямс з вільного стрі 
лу здобув для нашої дружи-
ни ведення 2:1. Цей же фут-
боліст в 30-ій хвилині вста-
новив вислід половини — 
3:1. Образ гри не змінився й 
після перерви. Вже в 50-ій 
хвилині оборонці „Амері-
ки" підкосили змагуна „Три 
зуба" на карному полі і 
суддя призначив карний 
стріл з якого Фарфаро під-
ніс рахунок до 4:1. В 60-ій 
хвилині заÌснувало непоро-
зуміння під воротами „Три-
зуба", в якому Фраєт за-
мість воротареві післав 
м'яч у власні ворота — 4:2. 
Кілька хвилин пізніше су-
перники несподівано закін-
чили свою контратаку чер-
говим голем 4:3. В кінцевій 
фазі зустрічі на початку 
МекВілліямс, а пізніше Дік-
сон, остаточно устійнили 
вислід зустрічі 6:3. 

Резервà „Тризуба" пере-
могла резерву „Àмеріќà" 
вислідом 2:1. Голі для „Три 
зуба" здобули Форостяк і 
Дармограй. Чергові змагай 
ня на „Тризубівці" відбу-
дуться з клюбом „Копа 82" 
22-го жовтня ц.р. 

Я · К . 

УСВТ „Ч. Січ" — Галедон 
С.К. 1:0 

В неділю, 24-го вересня 
ц.р., відбулися гри другої 
рунди 1-ої дивізії Гарден 
Стсйг ліги. „Ч. Січ" зустрі-
ла у себе в дома ќлюб Галс-
лон в складі якого виступа-
ють кіпька колишніх профс 
сіоналів, між іншими — два 
футболісти з в ідомого в 
ЗÇА „Космос". Велика біль 
шість спортовців цього клю 
бý це черкеси, вихідці з СС-
СР. Якщо йдеться про пере-
біг цих змагань то пройшли 
вони на нижчому рівні. „Сі-
човики" виступили без кіль-
кох чільних футболістів 
(Джонса, Куцини, Конті), 
які з різних причин не змог-

ли взяти участі в ігрі. Не 
зміг через серйозну конту-
зію коліна, в минулому тиж 
ні, виступити в грі Ромійо, 
який цим разом виконував 
ролю асистента тренера. 
Отже, наша дружина грала 
в десятку і, не зважаючи на 
згадані труднощі, подолала 
суперників, хоч і мінімаль-
ним вислідом 1:0. В повному 
складі цей вислід був би 
значно вищий. Суперники 
виявилися тільки тінню ко-
лишньої слави, вони зааван 
совані технічно, проводили 
гарні й продумані акції, але 
якщо йдеться про швнд-
кість і фізичні сили то під 
цими оглядами не витрнму-
ють критики. Єдиного, пе-
реможнього голя для „Ч. 
Січі" здобув Сабрій з подачі 
Борука. Чергові змагання у 
себе на площі Фарчерс Ґров 
„Ч. Січ" має визначені в 
слідуючі неділі: 8-го жовтня 
‚‚Кікерс" Трентон, 22-го 
жовтня „Вісла" С.К., 12-го 
листопада „Гейзлет Гир-
рікейнс" С.К. 

Склад ‚‚Ч. Січі" в цих 
змаганнях: Хамуляк, Двор-
ський, Наýмèиќò, Бріснза, 
Муніз, Я. Твардовськнй, 
Сабр ій , Васнлак, Бòрук, 
Торій. 

Ю. Семенќò першýиòм 
шахового турніру 

Мюнхену 

Як і вминулих роках, в 
1989 році відбулися шахові 
першенства в столиці Бава-
рії, Мюнхені в різних віко-
вих групах. Приємно, що 
честь українських шахістів 
гідно захистив в цьому тур-
нірі відомий наш шахіст, 
автор і політичний діяч 
Юрій Семенќò. Виступив-
ши в клясі сеньйорів Юрій 
Семенќò здобув перше міс-
цс, грамотою датованою — 
28 липня 1989 року. 

Ґратулюємо нашому бра-
вому переможцеві! 

(от) 

Любов Ќòленська 

ПОТОЙБІЧ 
РУБІКОНУ 

ОПОВІДАННЯ, НОВЕЛІ. 
НАРИСИ. ДРАМА 

Мистецько офорипвння 
Любоçñàвà Ѓýціл·òќа 
Тверда обклаѓдинка 

Ційà $15 ÒÒплюс S2 00за пересилку 
Зауовляти 

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

Мешканців стейту Ню Джерзі обо-
в'язує б% стейтоеого податку. 

МАЄМО НА СКЛАДІ 

ПРАВОПИСНИЙ 
СЛОВНИК 

Г. ГОЛОСЌ ЕВИЧА 
Близько 40.000 спів, видання 
дев'яте. Ню йорќ. 1966, çтор. 
451. Цìна 15.00 доñ за примір-
ник і один доñяр за пересипќу. 
Мешканців стейту Ню Джерзі 
обòв'язує додати до ціни б% 

продажного податку. 

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

мі мистецькі одиниці, гар-
монійно себе доповнюють, 
мають свій характер і стиль 
та могли б бути прикрасою 
не одної вслнкоміської сце-
нн. „Україна" своçю моì`ут-
ністю. спонтанністю і ди-
сципліною, а „Громовиця" 
своєю елегантністю і гра-
ціозністю тримали žìужс 
численну ÌІ снтузіястичну 
ѓìубѓìікý в ììòсìÌÌімомý за-
хоплснні й збиþàли заслу-
жсні бурі оплескÌи. Чикаì-
ська публіка вже не раз чула 
вокальне тріо „Троянда" з 
Тòрон та в складі: Михайло 
Курій, Лавра Прокоповнч 

альтò і Орися Лубинсь-
ка сопрано. Ç`ѓçпан ÌÌІќà¯ 
фарОВСЬКИЙ, соліçѓ нюііорк-
СЬКОÏ опери іì сходяча ìîрка 
на співацькому с.ч ìір'ì ще-
лро зá×öплен) ìññліку 
своїм голосом і інìçpìipera-
цісю улюблених ýќраîнçь-
кнх пісень. 

Українські Дні 89 від-
відалн стçі'н òвиìí секретар і 
кандидат па посадника 
Джім Едґер і П. Батлср 
..алдермен" української око 
лиці, які вітали зібраних та 
підкреслили вклад україн-
ської громади в роìвиѓòк 
культури етнічних груп. 

За успіх цілòі Ìмìірçìи 
належиться признання і по-
дяка ìмирçÌòàом) коміте-
гові під проводом ніж. ()рс-
ста Бараниќà. Всім ìим. які 
працювали на слав) ýкраїн-
ської громади, належиться 
щире спасибі. 

М. X. 

¾ѓ-
-^ÏРАШІНІНГІІ·ШІ 

?6 First AventK· 
Tel (?1?) 473-3550 

New York. N Y 10009 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

Н А ПРОДАЖ 

ЩО БДЖОЛЯНІ ПРОДУКТИ 
МАЮТЬ І НА ЩО ВОНИ 

ПОМАГАЮТЬ. 
МЕД. скріплює серùе шоб не бу-

ло атаку (уда`ру) ПЕРГА ба^онима. 
скріплює найтòиші судини (катлл-
ри). щоб ие було удару мозгу 
(строк) Також лічить простату 
ПРОПОЛІС нищить ШКІДЛИВІ баќте-
pìi, щоб не було тстряка Бджолн-
ме МОЛОЧКО відмолоджуç ЛЮДИ· 
му Так п це вичитав і це все вживаю 
Як мèиì було 50 років, to я вже ^уо-
ся старим Тепер моìї буде за три· 
роки сто років і о иуюся тепер кра-
що. як мав 50 років Мучуся иекаю-
ся, всім радо помагаю Бджілки — 
Божі мушки були ма тім çоìт і БОМІПЬ-
ионìв років скорше Мі· люди Вони 
більше знають Пишіть за іх лро-
дуктами Одна порція $ЗОÇЮ дві 
порцìі S50 00 

MYRON SURMACH 
169 W Saddle River Rd 
Saddle River N J 07-Ї58 

Toì (201)327-6072 

НА П Р О Д А Ж 
машини до наñрàви взут-
тя.Телефонувати по 6-ій веч 

518 - 732-7430 

НÈ ІЛ ' W A N T E D 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
по опіки 2-річною дитиною І до 
пè ѓќо í домашньої праці в 

Мàиѓèтèні, Н. Й. 
Тел.: (212)628-7116 

по 7-ій веч. 

Р О З Ш У К И 

ПОШУКУЮ 
Інж. Василя Коваля та його се-
стру Анну Лянґ останньо пере-
бувала у Монтреалі. Канада шу-
кає: кузинќа Марійка, донька 
МаксимаБандрівського Прошу 
писати: 

MARIA TATUNCHAK 
5226 N 11th St 
Philadelphia. PA. 19141 

· FUNERAL DIRECTORS · 

П Е Т Р О ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

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

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakoview Avenue 

CLIFTON. N J 
Phone (201) 772 1880 

Funeral Directòì 

Chapels available throughout 
the Metíüpcí.un Area 

Г 


