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Людина, що відкрила 50 фальшивок 
у виказџі І. Дем'янюка 

Д. Ленер (зліва) і d-p М. Драган із побільшеними 
знімками вишколу політичної поліції у Травніках. Ця 
поліція різнилася одностроями і відзнаками від відділів СС. 

Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 
К у з ь м о в и ч ) , — Коли на 
процесі І. Дем'янюка в Єру-
салнмі прийшли вкінці до 
голосу оборонці, одним із 
головних їхніх свідків був 
фахівець для розпізнавання 
фальшивих документім з 
Америки Вілліям Флинн. 
Він привіз зі собою десятки 
документів, якими перско-
нував, що ви казка — голов-
ний оскаржуючий доказ , 
поруч із зізнаннями п'яти 
уцілілих із концентраційно-
го табору в Треблінці, с 
фальшива. Але судді відки-
нули його докази та навіть 
не дозволили їх показати. 

Подібна доля зустріла 
німецького журналіста Ді-
тера Лснера, який поруч із 
своєю журналістичною пра-
цсю в Баварії займається 
історичн'ими ` науковими 
працями і відкриванням фа-
льшивих картин та доку-
ментів. Він так зацікавився 
справою І. Дем`янюка та 
головним доказовим мате-
ріялом процесу — виказ-
кою, шо з власної ініціятиви 
розпочав просліджування її 
і у внсліді своїх розшуків 

видав у 1987 році книжку 
п.н. „Не свідчи ложно", в 
якій на 123-ох сторінках 
подає крок за кроком усі 
фальшивки цього „докуме-
нту". 

Цю його книжку мали ми 
в редакції негайно після 
того, як вона' вийшла дру-
ком, отож коли маємо нес-
подівано нагоду зустріти ї! 
автора.на^м подвійно цікаво 
робити з ним інтерв'ю та ще 
його матірньою мовою. 

Д. Ленер — молода енер-
гійна людина,приходить до 
нас озброєний не тільки 
своєю книжкою, але й деся-
тками знімок, побільшень 
документів та іншим пере-
конливим матеріялом, що 
виказка І. Дем 'янюка це 
ясна фальшивка. 

Власне кажучи,нас про це 
не треба переконувати, але 
нас цікавить,як його докази 
вплинули на тих, які рішали 
долю І. Дем'янюка і його 
оборонців. 

Д. Ленер розповідає, що 
він їздив до Єрусалиму, був 
на процесі та мав нагоду 

(Закінчення на crop. 4) 

Актив Дітройської Округи 
УНС влаштував зустріч 

Дітройт (Р.Л.). — Уира-
ва Окружного Комітету 
УНС в Дітройті зорганізу-
вала тут літню пікнікову зус 
тріч в суботу, 16-го липня 
ц.р., на відпочинковій оселі 
„Діброва" біля міста Брай-
тон. До участи були запроше 
ні управи відділів та члени 
Окружного Комітету разом 
зі своїми родинами. Не зва-
жаючи на загрозливу ре-
кордовою спекою і вогкіс-
тю погоду, на зустріч при-
було понад пів сотні гостей. 

Зустріч розпочалась спіль 
ним обідом. 

Ділову частину зустрічі 
відкрив голова Округи і го-
ловний радний УНС Роман 
Татарський, який привітав 
присутніх та розказав про 
свою участь в річних нара-
дах Головного Уряду УНС 
на Союзівці. На цих нара-
дах ухвалено високі дота-
ції на стипендії студіюючій 
молоді, на відкриття інфор-
маційного бюра у Вашін-
ітоні та на інші важливі 
потреби багатогранної ді-
яльности — разом на суму 
одного мільйона дол. Це, 
радив голова, треба наголо-
шувати під час присднува-
ння нових членів, вказуючи, 
що УНС перевищує інші 
забезпеченеві установи що-
до ціни і якости забезпсче-
ння а рівночасно є джере-
лом підтримки найкращих 
починів українських науко-
во-освітніх, культурно-тво-
рчих та репрезентативних 
кіл. 

В кількох попередніх ро-
ках мережа відділів УНС 
була організатором висту-
пів у ЗСА і в Канаді україн-
ських хорових та танцю-
вальних ансамблів з Ав-
стралії, Польщі ѓа Брази-
лії. Всі виступи гостей увін-
чались успіхом, даючи зво-
рушливі години культурно-
мистецького і патріотично-
го піднесення та прищеплю-
ючи українській молоді лю-
бов до культурної спадщи-
ни їхніх батьків та праді-
дів. 

Дітройська Округа добре 
вив'язується зі своїх зав-
дань і за це. сказав голова, 
на окрему подяку заслуго-
вують: довголітній скарб-
ник і організатор господар-
ських справ Ярослав Ба-
зюк, голова Контрольної 
комісії та часто господи-
ня прийнять Оля Марущак, 
щедрий влучними дописа-
ми пресовий референт та 
редактор конвенційної кни-
ги Василь Папіж. заслуже-
на організаторка поїздок на 
Союзівќў Стефанія Федик, 
енергійний і докладний ск-
зекутивний містоголова д-р 
Олександер Серафин і при-
кладний містоголова та виз 
начний організатор нових 
членів д-р Атанас Слюсар-
чук. 

Ведення другої розваго-
вої частини зустрічі голова 
Р. Татарський передав д-
рові О. Сарафинові. Цю 

(Закінчення на crop. 4) 

Менор коледж знов 
влаштовує фестиваль 

Дженкінгавн. Па. -—-Vr— 
раїнський фестиваль Менор 
Джуніор коледжу відбудеть 
ся тут цього року в неділю. 
2-го жовтня. 

Фестиваль з різнородною 
програмою триватиме від 
полудня до 6-ої год. вечора. 
В програмі братимуть 
участь майстри українсько-

У Римі відбувся 6-ий З'їзд УПСО 

Частина учасників з'їзду з Архимандритом Л. Гузаром. 

Рим (М. Галів). — У рам-
ках ювілейних святкувань 
Тисячоліття Хрнщення Ру-
си-України відбувся, 11-го і 
12-го липня ц.р', 6-ий З'їзд 
Українського Патріярхаль-
ного Світового Об'єднання 
(УПСО) у Римі, в залі Укра-
їнського Католицького 
Університету. 

Голова УПСО інж. Ва-
силь Колодчин, відкриваю-
чи з'їз;уіривітав делегатів, а 
в першу чергу генерально-
го вікарія Патріярха, Архи-
мандрита Любомира Гуза-
ра, і водночас просив його 

провести молитву. Архн-
мандрнт Любомир Гузар 
висловив кілька думок до 
сучасної ситуації УКЦсрк-
ви. Говорив про конечність 
допомоги отцям у Римі, бо 
вони нс спроможні внкона-
тн на них покладених обо-
в'язків. Згадано світлу па-
м'ять Патріярха Йосифа та 
тих, що відійшли у вічність, 
серед них бл. п. Богдана 
Лончину. Також підкресле-
но потребу єдностн в УК-
Церкві, щоби можна було 
більше успішно вести пра-
цю. 

На пропозицію Олексан-
дра Пришляка вибрано Пре 
зидію з'їзду у складі: Ва-
снль Марќусь — голова. 
Роман Кравець і о. Роман 
Ганкевич — заступники го-
ловн. Василь Никифорук і 
Василь Дідюк — секретарі. 
В. Марќусь подякував за 
вибір і довір'я та запропо-
нував прийняти запропоно-
ваний уступаючою упра-
вою УПСО порядок нарад, 
який прийнято без змін. 

(ЗШКІНЧФНМЙ на crop. 4) 

то-шгродного мистецтва, 
танцювальні ансмаблі, му-
зичні групи. Очевидно, ат-
ракціями буде мистецький 
ярмарок, їзда повітряним 
бальоном, їзда гелікопте-
ром, розваги для дітей та 
українські страви. Вступ 
для дорослих 3 дол., для 
дітей І дол. В разі дощу. 
фестиваль в ідбудеться в` 
будинках коледжу. За інфор 
маціямн слід телефонувати 
на число: (215)885-2360. 

Фестиваль спонзорус Сту 
дійний Осередок Українсь-
кої Культури, який недав-
но святкував 10-ліття своѓї 
ДІЯЛЬНОСТІ!. 

В програмі Фестивалю 
виступить український тан-
шовальний ансамбль „Во-
лошки". Мистецький ксрін 
ник Андрій Пап провадять 
групу 40 танцюристів з ре-
пертуаром понад40 танців з 
усіх областей України. ..Во-
лошкн" виступають по ці-
лій Америці, виступали в 
Канаді і на святкуваннях 
100-ліття Статуї Свободи. 

У фестивалі візьмуть га-
кож участь: українська тан-
цювальиа група парафії св. 
Михаїла з Фреквиллу. Па.. 
25 танцюристів цієї групи 
виконають багато тралити 
них українських танців. Гру 
па виступала під час однќі 
інавгураційної гостини пре-
зидента Роналда Регена v 
Вашінгтоні. Танцювальний 
ансамбль СУМА .‚Весна" і 
філядельфії. який, існує віл 
1985 року, члени цієї групи, 
у віці від 5 до 20 років, 
виступають під керівшшт-
вом Галини Козак: Адмі-
ністратором школи танців і 
ансамблю є Юрій Голіней 
Виступить також школа 
танців .‚Волошки" цеучні 
двох``вищих ступенів школи 
ансамблю ‚‚Волошки" піл 
керівництвом Ніни Пацов-
ської; вони виступали на 
різних українських і неук-
раїнських імпрезах; група 
танцюристів парафії св. Ан-
нн з Воррінгтону, Па. вис-
тупають під керівництвом 
Карен Юбінскі; цю ганцю-
вальну групу заснувала у 
1979 році Лінда Черн и 
Вормінстсру, яка є членкою 
українського танцювально-
го ансамблю „Волошки" і 
колишня вчителька у школи 
„Волошки"; дитяча співоча 
група із Філядельфії піл 
керівництвом професора 
Зої Маркович виконає укра-
їнські народні, релігійні і 
традиційні пісні. Ці діти 
виступали `на інтернаціо-
нальних фестивалях і цср-
жовннх імпрезах. 

КОРОЛЬ ГУССЕЙН 
ЗРІКСЯ ЗАХІДНЬОГО 

ПОБЕРЕЖЖЯ ЙОРДАНУ 
Лмман. Йорданія. — У 

неділю, 31-го липня ц.р.. 
король Йорданії Гуссейн 
повідомив, що він зрікаєть-
ся в користь Палестинської 
Ви $вольної Організації оку-
лованого тепер Ізраїлем 
західнього побережжя ріки 
Йордану', яким управляв 
його гассмітський рід від 
1948 ло 1967 року. В про-
мові Гуссейн недвозначно 
заявив, що. ..визнаючи ба-
жання ПВО. як єдиного ле-
гального речника палестин-
сьќого народу і його бажа-
мня відлучитися від нас та 
створити незалежну палес-
гинську державу, ми зріка-
гмось в їхню користь ЦІЄЇ 
іериторії. 

Промова викликара різ-
ного роду спекулювання 
серед дипломатичних кіл 
Близького Сходу, а зокре-
мн арабського і жилівсь-
кого світів, з огляду на тс, 
шо досі короля Гусссйна всі 
уважала, як посередника у 
замиреннях між Ізраїлем та 
арабськими країнами. 

ВашІнгтон сприйняв цю 
нитку також з н с надто 
великим захопленням. Сск-
рсгар Державного департа-
менту Джордж Шулп у реа-
кціі цієї вістки відразу за-
янив. шо ..король Гуссен 
мусить бути ііартнером у 

будь-яких мирових персго-
ворах з Ізраїлем" з огляду 
на тс . що Йордан ія має 
найдовшу границю з Ізраї-
лем. а якщс^ колись буде 
мир між Ізраїлем і його 
арабськими сусідами, то 
Йорданія мусить бути вклю 
чена у переговори про ньо-
го". 

Деякі речники Дсржавно-
го департаменту твердять, 
що вони мають свої сумні-
вн про тс чи Гуссейн на-
справді відрікся прав до цієї 
землі, радше підозрівають, 
що цс його тактичне потяг-
нсння щоби зробити натиск 
на ПВО. бо цим потягнен-
ням він також припинив 
всяку економічну допомогу 
для арабського населення 
західнього побережжя Йор-
ларну. Отже перед світом 
ПВО мусить зайняти якесь 
конкретне становище су-
проти палсстннців в цій 
частині, а в першу черг`у 
припинити заворушення, 
що вже тривають майже 
вісім місяців. І якщо дійде 
до переговор ів , то ПВО 
мусить також стати їх рів-
ноправним співучасником. 
Але чи захоче Ізраїль пе-
реговорюватн прямо з 
ПВО? Досі Ізраїль відмов-
лявся від будь-якої участи 
ПВО в переговорах. 

У СВІТІ 
ПІСЛЯ'ДВОТИЖНЕВОЇ перерви, викликаної наказом 
сандіністського уряду, вийшло чергове число провідної 
опозиційної газети країни „Пренса". Великий заголовок на 
першій сторінці повідомив: „'Пренса' повертається до 
народу!". Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх 
справ Нікарагуа Рене Вівас викликав редактора газети 
Крістіну Чаморро і попередив її, що „Пренса" не повинна 
порушувати прийнятНзакотпі.-тгМи допускаємо можли 
вість існування опозиції, - сказав Р. Вівас, — але опозиція, 
в свою чергу, повинна дотримуватися зконів". „Пренса" 
була закрита після надрукування репортажу про грубий 
розгін мирної демонстрації в місті Нандаймі . Після 
розгону демонстрації 39 осіб, в тому числі кілька лідерів 
опозиції, були заарештовані. Всіх їх чекає суд. Досі ні 
одному із заарештованих не було дозволено зустрічатися з 
адвокатом. 

ТАСС П О В І Д О М И В , шо плянусться реорганізація 
Спілки кінематографістів СССР, яка об'єднує людей, так 
чй інакше зв'язаних з виробництвом кінофільмів. У 
майбутньому в СССР не буде єдиної творчої організації, а 
появляться групи, що об'єднують людей однієї професії 
режисерів, артистів, сценаристів і критиків. Нові форму-
вання в якійсь мірі нагадують „гільдіГ. що існують в ЗСА. 
Спілка кінематографістів була першим в СССР ‚.творчим 
об'єднанням інтелігенції, метою якого було насаджувати 
так званий „соціялістичний реалізм". За прикладом цієї 
Спілки були створені об'єднання письменників, композн-
торів, художників, журналістів. 

ПОЛЬСЬКА ЩОДЕННА газета „Політика" опублікува-
ла повний текст доповіді Нікіти Хрущова про злочини 
Сталіна. Доповідь була прочитана на закритому дасіданні 
делегатів XX з'їзду партії. Уже за кілька тижнів по досі 
невідомих каналах текст доповіді попав на Захід і давним-
давно перестав бути секретним. Однак доповідь 
досі не була опублікована у відкритій пресі ні 
Совєтського Союзу, ні п східньоевропейських сателітів. 
Польща стала першою країною „табору соціялізму", де 
промова Хрущова доведена до відома ‚‚трудящих". 
Наклад „Політики" — 400,000 примірників. Ця газета 
вільно продасться у Совстському Союзі і інших кому-
ністичних країнах. 

ПОСАДНИК ВІДНЯ Гельмут Цильк прийняв рішення 
про місце, де буде поставлений пам'ятник жертвам 
фашизму, а також назвав його автором скульптора 
Альфреда Ґрдлічку. Справа про пам'ятник довгі роки 
викликала суперечки. Дискусії йшли як про місце, де він 
повинен стояти, так і про те, кому зі скульпторів доручити 
його поставити. Учасники дискусії пропонували поставити 
пам'ятник або на площі Морцина, де знаходилося гестапо, 
або на площі Шварценберга, на якій уже стоїть пам'ятник 
оов'стським воякам. Однак посадник Відня вирішив, що 
пам'ятник жертвам фашизму буде встановлений на площі 
Альбертіна позаду оперного театру. Автором монумента 
посадник назвав А. Ґрдлічку, з яким місто підпухало 
договір ще у 1983 році. Рішення вибрати місцем пам'ятни-
ка площу Альбертіна викликане тим, що в оперному театрі 
загинули сотні австрійців, які переховувалися там у 1945 
році від повітряних налетів. 

ЯК П О В І Д О М Л Я Є СОВЄТСЬКЕ пресове агентство 
ТАСС, з ініціятиви „Літературной Газети" в державному 
банку СССР відкрито конто, на яке всі бажаючі можуть 
вносити пожертви на спорудження у Москві пам'ятника 
жертвам сталінських репресій. У промові на XIX партійній 
конференції Міхаїл Горбачов коротко згадав про спору-
дження подібного пам'ятника, відзначивши при цьому, що 
на XXVII з'їді КПСС „справа не була практично виріше-
на". Цікаво, що закликаючи до „відновлення справедлн-
востн щодо жертв беззаконня", совстський генсек не 
назвав їх ‚.сталінськими". 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА охорони здоров'я 
Індії Бріджендра Кумар повідомив, що минулого четверга 
11 мешканців Ню Делі померли в результаті захворюван-
ня холерою. Зареєстровано 1,106 випадків захворювання. 
Всього від початку місяця, коли були зареєстровані перші 
випадки холери загинуло 466 осіб. Індійські медики 
пояснюють виникнення епідемії сильними дощами, що 
привели до виходу з берегів рік і водоймищ. Маси води 
змішалися з відходами каналізаційних систем і отруїли 
значну частішу питтошж Джерсл. 

Відзначили Тисячоліття 
в університеті Нотр Дам 

Свята Літургія в головній церкві Норт Дам університе-
ту. Служить о. митрат М. Бутринський. Проповідував 
о. проф. А. Чировський. Дияконував о. Андрій Онуферко. 

Мішавака. Інд. Остан-
німи місяцями у великому . 
католицькому університеті 
Нотр Дам в І ндіяні відбувся 
ряд дуже успішних імпрез 
для відзначення 1000-ліття 
Хрнщення Русн-України. 

В березні ц.р. відомий 
американський науковець. 
Ярослав Пелікан, внголо-
сив доповідь про Українсь-
ку Церкву перед 250 студен-
тами і професорами, які 
виповнили авлю головної 
бібліотеки. 

У квітні понад 1,500 бого-
мольців взяли участь у Свя-
тій Літургії, що її прекрасно 
відспівав хор парафії свв. 
Володимира і Ольги з Чн-
каго під керівництвом мгр 
Наді Савин. Службу Божу 
очолив о. митрат Маріян 
Бутринський в головній 
церкві університету. Пропо-. 
в і дўва в о. проф. Андрій 
Чировський. який дуже вмі-
ло нав'язав євангельську 
тему до історії і сучасного 
положення Української 
Церкви. 

У суботу. 25-го червня, 
відбувся концерт украінсь-
кої церковної і світської 
музики в найбільшій універ-
снтетській залі, Вашінггон 

Голл. На концерті виступив 
відомий український пра-
вославний хор з парафії св. 
Андрія з Блумінгдсйлу. 
Хор. під орудою д-ра Ва-
силя Трухлого , отримав 
овації від вдячної публіки 
на кінець концерту. 

Всі ці імпрези відбулися 
завдяки праці о. Петра Ґа-
ладзи та парафіяльних ко-
мітетів трьох парафій, яких 
він обслуговує у Мішавака, 
Інд., Гренд Репідс, Миш„ і 
Форт Всйн, Інд. 

З парафії в Мішавака, що 
знаходиться всього чотири 
милі на схід від університе-
ту. доложнлн великих зу-
снль Василнна і Свген 
Верб`янські . Кейт і Іван 
Касараб та дружина о. Ґа-
ладзи, Оленќа. 

Крім пожертв від парафій 
як таких, ювілейний ко.мі-
тет отримав поважні по-
жертвн від двох відданих 
парафіян у Ґрснд Репідс. 
Стефан Рнндюк зложив 
2.000 лол. а Анна Марчук — 
1,000 дол. в пам'ять покій-
ного мужа Дмитра. У 
Гренд Репідс головою па-
рафіяльноі ради є Ярослав 
Богач. 

(Закінчення на crop. 4) 

В АМЕРИЦІ 

П А Н Е Л Ь Е К С П Е Р Т І В остеріг Крайове управління 
аеронавтики і дослідження простору, що буде потрібно 
кращих і точніших предсказань погоди, якщо хочуть 
оминути аварії під час випущення міжпростірних ракет. У 
своєму докладному звіті, який, до речі, був фінансовиќй 
Крановим управлінням аеронавтики і дослідження 
простору, панелісти дійшли до висновку, що управління не 
придбало й досі останніх технологічних апаратів для 
предсказування погоди. 

У Ч И К А Г О В О Р О Ж Н Е Ч А МІЖ неграми і жидами 
дійшли до таких розмірів, що провідники обидвох громад 
вирішили організувати ряд зустрічей у церквах і синагогах 
для полагодження цих проблем. Дуже замітними стали ці 
події віл квітня ц.р., коли виявлено, що один з асистентів 
чикагського мейора Юджіна Соєра, негр, виголошував 
анти-жндівські доповіді у головній кватирі фанатичної 
негритянської організації п.н. Чорна нація Ісляму від 
серпня 1985 до листопада 1987. В цих доповідях негр Стів 
Коќлі між іншим, твердив, що „жидівські лікарі заражу-
ють негритянських немовлят вірусом АІДС" і остерігав 
перед міжнародною жидівською змовою ‚‚керування 
світом". 

П Р Е З И Д Е Н Т Р О Н А Л Д Реген готується номінувати 
Ніколаса Бренді, який є довіреною людиною віцепрезн-
дента Дж. Буша. на пост Секретаря державного скарбу 
на місце Джеймса Бейкера. я`кий відходить, щоби переиня-
ти провід президентської кампанії Дж. Буша. Внсоко-
поставДені урядові чиновники заявили, що єдиною пере-
шкодою в його номінуванні може бути настоювання 
державного секретаря Джорджа Шулца. щоби на той пост 
іменувати його заступника Джана Вайтгеда, однак 
сумніваються в тому, щоб президент Р. Реген дався в тому 
переконати, особливо проти волі таких людей як. Д. Буш, 
Д. Бейкер та кількох інших високих дорадників Білого 
Дому. m 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ Федеральна адміністрація летунс-
тва підписала контракт з фірмою Ай-Бі-Ем для виготов-
лення нової складної та дуже вибаслнвоі системи контро-
лювання летунського руху. Домовлення підписано к^З.6 
біл. одне з найдорожчих в історії Федеральної адміністра-
ції летунства. Ця модерна запроектована технологія 
улегшнть а заразом і уточнить, працю тим, що контро-
люють повітряним рухом. Нова компюторна система має 
на меті уживати вперше кольорові позначення летунсько-
го руху, уточнювати предсказання погоди і в свою чергу 
зможе міняти запроектовану заздалегідь дорогу даного 
літака щоби об%іпнути бурю чи іншу небезпеку. Ссстема 
повинна бути готова вже в ранніх 1990-их роках. 

У ВАШІНГТОНІ СЕНАТ і Палата Репрезентантів 
одобрилн два окремі законопроекти допомоги фармерам 
котрі потерпіли через посуху. Департамент сільського 
господарс гва і Коні ресове бюджетне бюро обрхували, що 
законопроект Палати Репрезентантів коштуватиме 4 біл. 
дол., а законопроект Сенату обраховують на 7 біл. дол. 
Спільна Комісія для розгляду цієї справи мусить узгіднитн 
розбіжності, а тоді Конгрес могтиме голосу ви і н ш и ніш 
мжкяморосктом. ЩШ. 
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Чи замирення у Перській затоці 
і звільнення закладників? 

У січні 1979 року перемогла революція 
сильної і популярної касти іранських духовни-
к ів, ‚ .аятоллів", поведена проти шаха Рези 
Паѓлеві. Шах був примушений залишити Іран і 
скористав із готовости Америки, що їїбув вірним 
союзником, дати йому політичний азиль. До 
влади дійшов в Ірані аятолла Хомейні, який 
зразу же проголосив ‚‚святу війну" проти всіх, що 
не визнають фанатичної віри в Аллаха. Це так 
звані мусулманські „фундаменталісти", настав-
лені на накинення своєї супремації всьому 
мусулманському світові. Америка стала в очах 
нових правителів Ірану ‚ ‚царством сатани" , 
ворогом число 1. Ворожість супроти Амери-
ки проявилась у насильному захопленні амери-
канської амбасади і в'язненні всього американ-
ського дипломатичного корпусу протягом 44-ох 
тижнів. Ворожість супроти мусулманських 
країн, але арабського світу (іранці —ўце нащадки 
античних персів) проявилась у війні проти 
найближчого сусіди — Іраку. Близько дев'яти-
ліуня війна Ірану й Іраку коштувала життя 
мільйонів людей, військовиків і цивільних, та 
вкриття румовищами обох тих країн. Іран числом 
населення (коло 45 мільйонів осіб) трикратно 
сильніший за Ірак. Проте Іран опинився у війсь-
ковій і політичній та економічній ізоляції, бо по 
стороні Іраку заявився арабський світ і демокра-
тичний Захід. Торпедування Іраном арабських 
нафтоналивних` кораблів з обширу Перської 
затоки довело до зосередження у тому обширі 
могутньої американської морської фльоти, яка 
запевнила безпеку мореплавби по тамошніх 
відкритих водах. 

Від 1979 року не вдалося теократичному 
режимові Ірану ані накинути свій фанатизм й 
верховну владу іншим мусулманським країнам, 
ані перемогти Ірак і скинути тамошного прези-
дента Саддата Гуссейна, що його ненавидів 
аятолла Хомейні. Названий іракський президент 
має 45 років і приятелює з єгипетським прези-
дентом Сўні Мубараком та савді-арабським 
королем Фагдом. Ірак вивозить свою нафту 
суходільним шляхом, тому незалежний від вод 
Перської затоки, — Іран втратив великі зиски'з 
експорту нафти головно до Японії. Замість 
обіцяного народові раю на землі — режим 
аятоллів довів до економічної скрути із півголо-
довим станом та з заборгуванням країни на 40 
більйонів дол. 

Аятолла Хомейні відкидав уперто всі спроби 
замирення з Іраком, зокрема резолюцію Ради 
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з минуло-
го року, відому під числом ,,598". Несподівано 
20-го липня цього року 88-літній аятолла Хомей-
ні погодився припинити війну проти Іраку на базі 
цієї резолюції Ради Безпеки ОН. Ірак негайно 
прийняв до відома заяву Ірану і на знак своєї 
лримирливости відкликав військо із зайнятого 
кусня території Ірану. Генеральний секретар ОН 
Перез де Куеяр заповів, що полетить до Багдаду 
і Теграну, щоб у тих столицях Іраку й Ірану 
виготовити офіційний акт перемир'я. Іракзапро-
понував безпосередні переговори з Іраном, — 
іранські ‚.фундаменталісти" покищо противля-
ться, мабуть, для ‚‚збереження обличчя". 

За коментарями „Ню Йорќ Таймеў" ці остан-
ні події в обширі Перської затоки — це гірка 
програ аятолли Хомейні, тим паче, що Рада 
Безпеки ОН відкинула скаргу Ірану проти ЗСА з 
приводу злощасного зістрілення в дні 3-го липня 
ц. р. іранського пасажирського літака, при чому 
загинуло 290 осіб: Рада Безпеки висловила 
тільки ‚‚жаль" з приводу втрати життя невинних 
пасажирів і членів залоги та вдоволення, що ЗСА 
самі заявили готовість дати родинам загинулих 
грошове відшкодування. 

Щоб вийти із політичної й економічної 
ізоляції — відповідальні представники фану 
запропонували й Америці злагіднення відносин. 
Президент РеГен негайно заявив, що Америка 
готова піти назустріч бажанню Ірану, але 
відкинув концепцію, щоб Америка ‚‚на знак своєї 
доброї волі" звільнила заморожені тут іранські 
депозити в заміну за звільнення дев'ятьох 
американців схоплених в Ливані терористами, 
звеличниками аятолли Хомейні Реґен стоїть на 
принциповому становищі, що не можна піддава-
тися шантажеві терористів. Але шанси звільнен-
ня цих дев'ятьох американських ‚‚закладників" 
зросли, бо йдуть переговори дипломатичними 
каналами. Американська преса стверджує, що 
правильною була політика ЗСА із встановлен-
ням своєї ‚ ‚ присутности" в обширі Перської 
затоки, бо це у вирішній мірі спричинилось до 
прогри іранських фанатичних аятоллів. 

На жаль, ця наша давня 
приповідка — з пісні слова 
не викинеш — не переводи-
ться в життя. У співаќнках, 
у виданнях пісень часто 
зміняють слова, без розум-
ної причини. 

Понад 100 років тому О. 
Кониський написав релігій-
ну пісню, що стала немов 
нашим церковним гимном. 
Ним закінчували наші цер-
ковні відправи довгі літа. 
Цей гимн починався слова-
ми: ‚‚Боже Великий, Єди-
ний. Русь-Україну храпи!" 

Одначе після Першої сві-
тової війни пропустили сло-
во „Русь" і почали співати 
‚‚нам Україну храни", або 
„всю Україну храни". Це 
дуже дивна і незрозуміла 
справа, бо Русь — це наша 
давня назва, з-перед 1000 
років. Слово „Україна", хоч 
було відоме вже за княжих 
часів (потім за козацьких 
часів його вживали в козаць-
ких думах),ввів Тарас Шев-
ченко до літератури, і вже 
майже 15 років вживають 
його загально чимраз біль-
шс. В Галицькій Україні і на 
еміграції почали вживати 
слово „Україна" загально 
щойно підчас Першоїсвіто-
вої війни. Але ми не маємо 
причини бокувати від нашої 
давньої назви „Русь", бо 
майже всі народи мали 
якусь давню назву, іншу від 
сучасно'ї. Жиди звалися то-
му три тисячі літ юдеями 
(тепер ізраїльтянами), іран-
ці звалися давніше персами, 
німці звалися германами. 

Іван Дурбак 

З ПІСНІ СЛОВА НЕ ВИКИНЕШ 
французи — галійцями, ес-
панці — іберійцями, італій-
ці — римлянами, швайцарці 
— гельветами. Навіть тепер 
на швейцарських поштових 
значках є напис „Гельве-
ція". Шведів і норвегів зва-
ли в ік інгами, в а р с н г а м и 
(варягами); поляків — ляха-
ми, росіян — москалями. 
Інші народи не соромлять-
ся своїх давніх назв, і ми 
теж не повинні уникати на-
шої давньої назви, хоч її 
присвоїли собі москалі . 
Проф. Михайло Грушевсь-
кий написав велику „Істо-
рію України-Руси", всі ук-
раїнці визначають святоч-
но ІООО-ліття християнства 
Київської Руси-України. 

Наш відомий поет Роман 
Купчинський, на прохання 
Отців Василіян, написав 
слова до релігійної пісні, що 
стала немов нашим другим 
гимном: 

„Боже Великий, Творче 
всесвіту. 

На нашу рідну землю 
споглянь, 

Ми були вірні Твому 
завіту. 

Вислухай нині наших 
благань"... 

Проте з невідомих при-
чин замінено слово „всес-
віту" на „всесильний", і так 
тепер співають цю пісню зі 
зміненим словом. Автор 

ПІСНІ протестував, але це 
нічого не помогло. Викину-
лн слово з пісні і заступили 
його іншим, проти волі 
автора! 

У 1979 році в Ню Йорќу 
коштом д-ра Галини По-
дюк-Клюфас. доньки усу-
суса д-ра Івана Подюка. пере 
видали „Стрілецькі пісні" 
укладу Ярослава Яросла-
венка. видані у Львові впер-
ше в 1929 ропі. Вже в першій 
пісні є зміни від орнгіналь-
но'го тексту. Надруковано 
„Ой, у лузі", коли цю пісню 
співали в українському теат-
рі у Львові в історичній 
драмі . .Сонце руїни" — 
„Ген. у лузі". Ця пісня ста-

'Ла гимном українських січо-
них стрільців. її співала вся 
Україна у 1918-20 роках. 
Одначе у третій строфі над-
руковано помилково „роз-
почали стрільці січовії з 
Москалями тан". хоч усусу-
сн співали „з ворогами тан" 
Також у четвертій строфі с 
зміни. Надруковано ..Як 
новіѓ буйнесенький вітер, як 
полине спів", а мас бути „з 
широких степів". 

У другій пісні ..Ой. 
видно село" надруковано: 

Вийди, вийди, вийди. 
вийди, та мерщій ло вікна", 
а стрільці співали: „чнм-
скоріше до вікна". 

При цій добрій оказії вар-

то пригадати, що українські 
пісні часто починаються віл 
таких слівець, як: „о". ..гей" 
і „ой", але не треба їх міша-
тн. Деякі релігійні пісні по` 
чинаються від „о", наприк-
лад: ‚.О. Мати Божа, до 
`серця Твого". „О. хто. хто 
Миколая любить". „О. спо-
магай нас. Діво Маріє", та 
інші. На щастя, ніхто не 
замінюѓ початкового „о" на 
„гей" чи „ой"! 

Найстарші наші військові 
пісні починаються від виѓў 
ќу „гей", як наприклад. 
. .Гей. на горі там женці 
жнуть", пісня про Дорошен-
ка і Сагайдачного; і ко'заць-
ка пісня з половини XVII 
століття „Гей. не дивуй-
тесь. добрії люди" постала 
на пам'ятку переможного 
бою отамана Псребийно-
са-Крнвоноса з поляками в 
1648 роцї. 

Автор них рядків мав 
нагоду в половині вересня 
1919 року переходити як 
козак Київської Дивізії ога-
мана Юрка Тютюнника Ки-
ївшину. Між селами Дашів і 
Сороки, на с ѓ е т видніли 
високі могили, в яких були 
поховані поляки іі козаки. 
Отаман Тютюнник піднісся 
на коні і сказав приблизно 
такс: „Тут. у 1648 році, 
відбувся переможний бій 
козаків з ляхами, шо в ньо-
му полягло 700 ляхів. Заспі-
ваймо козацьку думу про 
цей бій!" Попереду кінної 
сотні їхали три бандуристи. 

(Закінчення на стор. 4) 

На провесні цього року у 
Гюстоні. Тсксас. у готелі 
Ві̀ н д ѓ а м відбулася річна 
конвенція Федерації пасічни-
ків ЗСА — 450 делегатів з 
п'ятидесяти стсйтів і конг-
ресмен „Кіка" де ля Ґарза 
з Тексасу. голова Агрнкуль 
турної комісії конгресу (ве-
ликого приятеля пасічни-
ків). який тількищо вернув 
ся з поїздки до Японії) їз-
див з конгресовою дслега-
цією у справі збільшення 
імпорту американських фар-
мерських продуктів до Япо-
нії і в д о в ш о м у доклад і 
подав рсвсляційні віломос-
ті про захитану пасічничу 
індустрію Японії, яка з року 
в рік спадаг. через брак 
робітників і нектару. 3-по-
між десяти держав світу-з 
найбільшою кількістю ву-
ликів-роїв і продукції меду 
Японія с на о с т а н н ь о м у 
'місці. 260,000 вуликів дали 
останнього року 6,000 мет-
ричних тонн меду (30 відс. 
менше як у 1986 році), усьо-
го п'ятнадцять відс. запот-
ребуваиь клієнтів, які 
річно споживають 37.000 
метричних тонн меду. Кон 
сумція рік-у-рік зростає на 
10 відс. і дальше буде зрос-
тати. Японці є великі люби-
телі меду, головно ясного (з 
липового нектару), що його 
спроваджують з ЗСА і Ка-
надн (Квебек) і платять вп-
сокі ціни сьогодні 30 дол. 
за фунт. Споживають дуже 
багато меду не лише до 
їдження, напитків. але і до 
харчових-яринних приправ 
і до печива, в псресічі 2.25 
фунта річно на особу і є на 
другому місці у світі після 
Західньої Німеччини (2.75 
фунта на особу), тому імпор 

Андрій Бук 

КОНВЕНЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ 
ПАСІЧНИКІВ ЗСА 

тують найбільше з Китаю. 
ЗСА і Канади і є на третьо-
му місці, після Німеччини і 
ЗСА. щодо імпорту меду. 
Останнього року імпорт 
зріс на 30 відс. Крім меду 
споживають також багато 
інших бджільних продуктів 
головно пилќў (поллен) і 
прополісу, які дає бджола 
— „Божа муха", як її наз-
вали давні народи. 

Під час конвенції обгово-
рено стан пасік по стейтам, 
який останнього року змсн-
шився на 8 відс. найбільше 
аматорських пасік на 10 
відс. (200,000 на всіх 225,000 
пасік), сезонових на 7 відс і 
комерційних на 5 відс. через 
кліматичні умовний, недуги 
ворогів-шкідників бджоли: 
гнилець, скунс, медвідь. а 
останніх два роки кліш „вар 
ров". які здесяткували а.ма-
торське пасічництво (голов-
но медвідь). Але. не зважаю 
чи на це. продукція зросла 
на ІЗ відс. (225 мільйонів 
фунтів через кращий в псре-
січі збір меду з вулика-сім-
десят фунтів з вулнка( ми-
нулого року —j ̂ шістдесят 
фунтів). Кліщ ‚Гварроа" у 
двадцятьох стейтах ЗСА iw 

трьох провінціях Канади 
спричинив більйони до.ія-
рів шкоди комерційному 
пасічництву через заборо-
ну імпорту иуклеарних роїв 
бджіл, молодих маток і 
бджільних продуктів з ЗСА 
і Канади, а з Канади пере-
віз вуликів на південь ЗСА 

для зимівлі і запилювання 
овочевих дерев, ярини і зер-
нових. Ќваран тайну, до гру. 
дня минулого року продов 
жено ДО КІШЏ! липня ц.р.. а 
останііьо до кінця грудня 
ц.р. Попередніми роками 
Канада імпортувала річно 
біля 700.000 молодих роїв і 
маток, а останнього року 
всього 210.000 (найбільше 
до Альбертн) з Австралії і 
Нової Зеляндіі. через збіль-
іпені кошти транспорту . 
Найбільше поширена неду-
га шкідника бджільництва, 
паразита кліща ..варроа" в 
європейських країнах, особ 
лнво в Німеччині і Австрії. 
Де па ота мент рільництва 
подає., що недугу паразита 
кліща вдалося зльокалізува 
ти', в деяких стейтах зниши-
ти. Останніми роками ве.іи-
кі спустошення пасікам роб-
лять чорні мед вед і. Раніше 
їх було менше. їх ловлено і 
відставлювано в більш ізо-
льовапі місця, у Њо Йорќ 
стейт до Аліронлак. Остан-
ньо нюйоркськиіі департа-
мент рільництва подав, т о 
в Кстскіл горах-лісах їх до 
400 штук і в стейті напали-
знищили соѓні пасік, район 
Кетскнл 65 насік, а в Ґрін-
ковті (тут лежить Гантер з 
околицею) 38 пасік. У Ган-
тері з околицею на п'ят-
надцять українських пасіч-
ннків аматорів, протягом 
останніх двох років мелвелі 
напали на дев'ять і знишили 
шість пасік. Раніше їх не 

вільно було стріляти, віл 
двох років дозволено, в часі 
ловів, а останньо дозволено 
нищити в любий час. оскіль 
ки роблять школу. 

Побіч поданих шкідників 
пасічництва, які зменшу-" 
ють стан вуликів і продук-
цію меду ц.р. від трьох міся 
ців посуха і висока темиера-
іура в центральних, віл півл-
ня до півночі і серелньоза-
хідніх стейтах,знищить не 
лише збір зернових, голів-
лю худоби, курей і риб. але і 
ярини. ово'чів (запнлюван-
ня) і меду ул інших продуќ` 
тів бджоли, через брак нек-
тару (найбільше нектару 
при 70 ступенях Фаренгайта 
і 70 відс. волоіости) і инд-
ку. Ціни на мед і блжільні 
продукти зростуть. 

На конвенції порушено 
також справу державних 
субсидій і низьковідсотко-
вих позичок ;іля пасічників, 
що їх у наступному ропі 
припинять. Рішено вилину` 
ти на стейтових конгрес` 
менів. щоб ло цього не до-
пуститн. Делегати вілвіда 
ли автобусами більшу пасі-
ку в Новасотї. яка цього 
року обходить сторіччя сво-
го існування, і ѓрима{ вули-
ки з двома матками, які 
дають більш) продукцію 
меду. Під час бенкету виб-
рано з-поміж 11-ти канди-
датів з різних стейіів коро-
леву меду на 1988 рік-дів-
чину-пасічника С. Донаго з 
Тексасу. і принцесу Ф 
Гарт з Теннессі. Жюрі мало 
багато мороки, бо всі кан-
дидатки були вийнятково 
гарні і висококваліфіковані 
пасічнині. 

(Закінчення на crop. 4) 

† Богдан Левицький 

По чапи 
(У 44`ту річницю бою під Бродами вояків 1-ої УД ЎНА) 

На широкій долині, де 
кінчаються Медоборські 
узгір'я, а починається Голо-
і орськс Пасмо, розкинуло-
ся село Почали. Галицьке 
село, з гарною посеред села 
мурованою церквою у вінку 
старезних лип та ясенів. За 
селом пливе повільно-ліни-
во б о л о т и с т и й потічок, 
береш якого обтикані похи-
лнми вербами з косистим 
віттям. Зі східньо-доліш-
ньої сторони, себто від сто-
рони села Білий Камінь, 
простягаються зелені мла-
ковинні сіножаті, а з захід-
ньої. горішньої сторони 
широкі поля спілої колоси-
стої пшениці та жита. 

Кінець липня 1944 року. 
Час жнив. Сонце жарить 
своїм промінням. Але не 
виходять із села женці та 
косарі на доспілі лани. Не 
дзвонять серпи та коси. Ко-
лосся висипається на пні. 
Однак, у селі та в околиці 
довкруги нього незвичайно 
панує рух. Йде бій... 

Бій із червоною больше-
вицькою навалою, що свої-
мн полчищами вже загор-
нула широкі простори Ук-
раїнн. а тепер посягає по її 
рештки. І на цих рештках 
українських земель ставить 
ось уже два тижні чоло 
большевикам Перша Укра-
їнська Дивізія. 

В тяжкій завзятій бороть-
бі з переважаючим чиссль-
но та технічно ворогом. 
Дивіз ія від кількох днів 
відступає, починаючи від 
міста Бр'оди аж до села По-
чапи. Тут проходить кінце-
ва стадія змагл. бо Дивізію 
оточили большевикн своїм 
перетнем. Центром того 
смертельного персѓня є се-
ло Почапи. 

Ворог, бачучн наше без-
вихідНе положення . рішив 
20-го липня остаточно злік-
відуватн „українських бур-
жуазно-націоналістичних 
запроданців", як називало 
нас московське радіо. 

Почавши від четвертої 
години ранку нас обстрілю-
валн то з літакової зброї, то 
артилерійським огнем. Во-
рожа піхота, шо розложи-
лася довкруги, час від часу 
виграє на „максимах" та 
обкидає нас гранатометни-
мн стрільнами. До наступу 
большевикн не йдуть, тіль-
ки маркують, шо ми є ото-
чені. в безвихідному поло-
женні, шо нам лишаѓться 
або полон, або смерть. Ба-
гато з наших вже полягло, 
багато докінчувало своє 
вояцьке життя, в церкві та 
на церковному цвинтарі, де 
примісі ився санітарний 
пункт 

Багато ранених, стогиу-
чи з болю, качаються в 
судороі ах серед спілої лше-
ниці. Комашня цілими роя-
мн обсілаѓ їхні не обмиті та 
не сповиті рани. 

Побіч мене лежить, „око-
навшись". старший десят-
ник Павло Савчук, що за-
лишив десь там удома кіль-
ка малих діток. Він молить-
ся. шепочучи слова молит-

ви приблідлими устами, 
приготовляючись на смерть. 
Ось чую шепче: „Боже, 
прийми мою грішну душу, а 
ти Рідна Земле, моє тіло". 

Зрештою, хто з нас тоді 
не моли вся ? Часом у серці 
спалахує надія, бажання 
видістатнся з цього пекла, 
потім знову здається, що 
все намарне. . . Рій думок 
проноситься в голові. Одна 
з них. немов розпеченим 
цвяхом припікає мозок: 
„не здатися живцем ворого-
ві!" 

Знаємо всі, шо мусимо 
йти на прорив, на рішаль-
ний бій. щоб вирватися з 
цих смертельних кліщів. 
Очікуємо на приказ. Кож-
ннй з нас свідомий, шо при-
ходить найрішучіший мо-
мент: або-або... О дванад-
цятій годині світ.чяні ракети 
заповідають, що наступ по-
чинається. Вони-ж рівно-
часно вказують відтинок, 
на якому маємо проломити 
ворожі позиції. На обрії 
появляється кілька наших 
танків, що промощують нам 
дорогу. Наступ іде в на-
прямку залізниці та шоси. 
що рівнобіжно пробігають 
у підніжжі горбовиння з 
міста Перемишлян в сто-
ронуЗолочева. Піднімасмо-
ся і йдемо кількома лавами. 

Большевицька піхота роз 
починає протинаступ. Наші 
два танки, поцілені з проти-
панцерної зброї вже стоять 
в огні. Уся залога в них 
гине. 

Однак, нішо нас не здср-
жує, бо ми бажаємо, або 
смерти. або волі... Йдемо, 
йдемо вперед. Залишають-
ся тільки ті, кого вже навіки 
пригорнула земля. Вислу-
хав Бог і молитву Савчука: 
„Рідна Земле, прийми моє 
тіло"... 

Пшеничний лан кінчасть-
ся і перед нами простяга-
ється широка сіножать. По 
протилежній стороні сіно-
жаті за залізницею та доро-
гою горби вкриті молодим 
лісом. На ньому горбі 
большевнцькі позиції. На-
ше завдання — проскочити 
через ту сіножать під гра-
до.м куль. Траса довга — 
понад кілометр. Поле від-
крите , ворог бачить нас 
усіх, як на долоні. 

Піднімається перша лава 
і бігом кидається пробігти 
сіножать. Большевикн всією 
силою воі ню кулеметів та 
гранатометів косять наші 
ряди, застеляючи трупами 
зелену долину. 

Багато, багато залиши-
лося на тій „сіножаті смср-
ти" під селом Почапамн. 

Все ж таки під нашим 
натиском большевикн роз-
скакуються. Частину з них 
навіть беремо в полон. 
Після семигодинного бою 
досягаємо узгір'я і входимо 
в село Залісся. 

Тут коротенький відпо-
чинок. відпруження нервів і 
думка: невже ж ми за пер 
стенем смерти? 

(Закінчення на стор. 4) 

Микола Галів 

СВЯТКУВАННЯ У РИМІ 
І . 

Багаточисленна українська діяспора (біля 8,000 осіб) з 
усіх усюдів українського поселення, серед яких були не 
тільки українці католики, але й православні 'та інші 
українські віровизнання, прибула до Вічного Міста 
Риму, щоб разом, як один український народ зі Святішим 
Отцем Папою Іваном Павлом II — гідно, достойно і 
величаво відзначити унікальну і неповторну дату, що її 
довершив тисячу років тому Рівноапостольний Святий 
Володимир Великий у водах Дніпра Київської Руси-
України. Немає слів, якими можна б передати 'цю 
надзвичайну і унікальну велич та атмосферу цього 
великого святочного насичення. Це ж був поднвугідний. 
глибокий вияв українського релігійно-церковноі о і 
національного „я". Це було так виразне і наявне, що не 
може бути і найменшого сумніву. Тут ўднях від 1-го до 12-
го липня 1988 року зібрались не тільки ті члени великої 
української родини,що тому сорок чотири і більше років 
покидали у пожежі, горіючу Україну, перед наступом 
найбільшого тирана світу Сталіном, але й ті, що не бачили 
України, що вже родились на нових місцях українського 
поселення, себто українська молодь. 

Велика участь зорганізованої молоді — Пласту і 
СУМ-у. як також багато молоді, що не належить до 
українських молодечих організацій була наявним запев-
нням живучости українського християнства далеко, 
далеко поза межами України. Щоб відчути всією повно-
тою ці почування і збагнути цю радісно-святочну атмос-
феру треба було бути безпосередньо учасником цих 
неповторних подій і пережити ці зворушливі й захоплюю-
чі історичні хвилини. Це вперше в історії Вічного Міста 
Риму, у Тисячоріччя Хрищення України зібралось такс 
велике число українців, які святочно Й величаво закривали 
оце перше Тисячоріччя українського християнства і ? 
вірою Христової Правди відкривали друге тисячоліття. 

Це була гідна і достойна релігійно-цсрковна, і 
виразним українським національним підтекстом маніфес-
тація української діяспори поза Україною. Загально 
скажемо, що був заступлений ввесь український політич-
ний, науковий, культурний, громадський і мирянськнй 

світ, це включає українські екзильно-державні і політичні 
центри, партії та організації наукові установи, громадсь-
кі організації та різні установи. Ні більше, ні менше була 
заступлена географічно-політично і релігійно соборна 
Україна. 

Усі вони прибули, як українські паломники, щоб у 
Вічному Місті Римі скласти глибокий доземний поклін 
Святителеві України Рівноапостольному Святому Воло-
димирові Великому та водночас поклонитись гробам 
українських святих у Римі. Довершували українські 
паломники це величаве відзначення хрищення України 
духово посднуючи його з українським народом на 
батьківщині з свідомістю, що він неспроможний цього 
зробити, бо історично окрадену Україну заставили 
мовчати. До нас долетіли вільні й відважні слова Євгена 
Сверстюка: „Це не дата, а свято — всенародне і всесвітнє,,^ 
бо від цієї благословенної події починається наше духовне 
народження і наше самоусвідомлення, як живої гілки на 
вічному дереві життя духовного..." До цього змістовного 
схоплення Є. Сверстюк говорить: „Бож, що інакше 
можуть значити слова Марії, зомлілої від болю. ци-
тує тут Сверстюк Тичину: 

Хриспюс воскрес? -—- не чула 
Не відаю, не знаю. 
Не буть ніколи раю 
У цім кривавім краю. 

У цих словах ми чуємо голос всього українського 
народу, які долетіли до нас з Володимирської гірки в 
Києві. Це цілющі слова для нас, ваших братів у розсіянні. 

Широка українська громада у вільному світі зібралась 
у Вічному Місті-Римі, щоб в імені всього українського 
народу, всіх його поколінь, проголосити цю радісну 
благовість нашого християнського ставання у древньому 
городі Києві у центрі Христової Церкви, серед вільних 
народів світу. І справді 1988 ювілейний рік нашого 
хрищення став, немов дзвоном, що скликає народ до 
храму Божого, зібрав нас паломників, так численно понад 
всякі сподівання. Відколи Рим, ще стільки не бачив 
українських паломників, як у ці липневі дні 1988 року. 
Прибули українські паломники з далекої Австралії , 
Південної Америки — Аргентини, Бразилії, Венесуелі, 
Північної Америки — Канади і ЗСА, країн Західньої 
Европи: `'Англії, Австралії, Бельгії, Голляндії, Франції, 
Еспанії, Західньої Німеччини, Норвегії, Швеції, Польщі, 
Чихо-Словаччини, Румунії, Югославії й Італії. 

Пресова конференція 

Напередодні офіційного започаткування 1000-ліття 
Хрищення Руси-України, у четвер..8-го липня ц. p.. о 12-ій 
годині дня, у готелі Колюмбус , відбулась пресова 
конференція присвячена цій даті. У конференції взяло 
участь багато українських й чужинецьких журналістів, як 
також деякі запрошені гості, що властиво нічого не мали 
спільного з журналістикою. Кожний учасник конференції 
отримав окрему течку з вщповідними інформативними 
матеріялами про нашу Українську Католицьку Церкву у 
вільному світі і Совєтському Союзі. Інформації були 
подані італійською, німецькою й англійською мовами. До 
цих матерілів були залучені світлини Папи Івана-Пав.іа зі 
св. п. Патріярхом Йосифом і з життя катакомбної 
ЎЌЦеркви. 

Пресову конференцію в імені Патріярха Мирослава-
Івана відкрив його канцлер о. д-р Іван Дацько італійською 
мовою. Н а с т у п і виразно підкреслив з якої нагоди 
влаштовано пресову конференцію та представив головних 
референтів. Після цього попросив до слова Владику 
Андрія Сапеляка з Аргентини для з'ясування проблемати-
ки. шо була на порядку дня. Організатори, однак, не 
передбачили, що на пресовій конференції не виголошусть-
ся довгих рефератів, чи проповідей, але подається короткі 
експозе, бо для ширшого з'ясування були приготовані 
відповідні інформації , які кожний учасник отримав. 
Владика Андрій італійською мовою насвітлив широку 
панораму історії нашої Церкви з підкресленням катакомб-
ної ЎЌЦеркви, відмінність Української від Російської 
Церкви, питання відкритости, перебудови та можлнвос-
ті легалізації катакомбної Церкви. Коротке і змістовне 
експозе англійською мовою сказав Владика Роберт зі ЗСА 

Парма. Підкреслив значення тисячоліття українського 
християнства, яке, українська діяспора зібралась у Римі, 
щоб разом з Папою Іваном-Павлом II відсвяткувати. У 
доповненні до інформації був висвітлений фільм — 
Фрагменти з життя катакомбної ЎЌЦеркви в Україні, до 
якого подано, італійською й англійською мовами, 
пояснення. Присутні журналісти і телевізійні репортери 
ставили запити, з яких випливало, що їх найбільше 
цікавили проблеми катакомбної Церкви, можливості 
легалізації, а саме тепер, у час „відкритости" і „перебудо-
ви". Відгук в італійській й іншій чужинецькій пресі був 
широкий і прихильний. 

Продовження буде. 
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ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ТИСЯЧОЛІТТЯ 
ХРИЩЕННЯ УКРАЇНИ В МІННЕАПОЛІСІ 

Як і всюли в українській 
ліясиорі. гак і в Міннесоті, 
зокречта н Міннеаполіс і . 
ювіле{ї І(ЮО-ліття Хрищен-
НЯ України у великій мірі 
причинився ло збільшення 
активності! гр'омади. Вже 
ЛОВШИЙ час вірні місцевих 
церков посилено підготов? 
лаються ло відзначення 
цього великого свята укра-
інського народу. 

В українській католиць-
кій парафіїсв. Константнна. 
де парохом г о. ми ґрат л-р 
Степан Кнаи. вже в лютому 
19X6 рокч оформився -35-
члснний комітет, очолений 
скіскуіияою. ло якої ввій-
шли л-р Михайло Козак 
і олова, л-р Іван Дорощак 
— заступник. Анна Іванок 

секретар. Ла'н Ррко 
скарГ)ішк. Дмитро Татарин 

організаційний, Анлрея 
Джелм пресова референ-
іка. С`іаннслав Орловський 
і ЮрійЛуішк мистецько-
імпрезові референти. 

Тому ню Хрішіення Ук-
раїни ( історичною спалши-
ною всіх україниів-.чристи-
ян, комі те і постановив на-
в`язати зв'язок з представ-
пиками православних і гва-
нтельськпх Церков Метою 
ціѓї іннііяіиви було BHIOTO-
вления ироірами. щоб крім 
парафіяльних святкувань 
відбу їй також всеукраїн-
ське ек) мснічнс відзначення 
ціѓї великої історичної по-
лії. Перші кроки в цьому 
напрямі пройшли з снтузія-
змом і загальним захоп-
ленням. Були конкретні 
пропозиції створенітя об'сд-
наною хору, спільні Моле-
бні в українських і неукра-
їнських церквах, виставка 
ікон тощо. Ллє. на жаль, 
восени 19S7 року думки змі-
нилнся. У православній гро-
малі перемогла ілея обмс-
жи і и це загальноукраїнське 
свяю ІІ.ІІ.КИ ло відзначення 
..Тесячоліітя уведення нра-
вославноі вГрн в Україні". 
Це рішення підтверджено 
виставленням такого само-
іо змісту илякатів перед 
своїми церквами. 

Хоч пеіі неро?сулний крок 
вніс деяке замішання'і роз-
чаруваиня в громаді, цс не 
СІІОВІЛЬНИЛО праці комітету 
парафії св. К'онстангина. 
Рппетго продовжувати ігїд-
готовлепня ювілею Хрнше-
ння під іагальноукраїнсь-
КІІ.М кличем.. І нсячо.ті гтя 
Хришсиня України", Для 

Нова церква св. Константний в Міннсаполісі. на лійці старої, ўбудованої у 1913 році 
пертими українськими поселенцями. 

інформації своїх і чужих. 
перед церквою виставлено 
великого розміру таблицю, 
на котрій зображені симво-
ли українського хрисгиян-
ства: собор св. Софії в Кисві 
і собор св. Юра у Львові, з 
написом українською і анг-
лійською мовами „Тнсячо-
ліття Хрещення України". 
Захоли`Ми місцевої У країн -
ської кредитової коопера-
тиви подібні таблиці з та-
ким самим написом вистав-
лено також на кількох роз-
лоріжжях міста. { 

Комітет зразу звернув 
увагу на посилену фальши-
ву пропаганду російської 
режимної і нережнмної цер-
ков і їх намагання перекона-
тн неиоінформований світ. 
що в 988 році було Хрйщсн-
ня не українського, а росій-
ського народу і початок 
російської православної ві-
ри. Завдяки старанням ко-
мітету ‚появилися в місце-
вих часописах роз'яснюва-
льні статті. В ..Міннеаиоліс 
Crap Трібютт" піл заголов-
ком ..Росіяни крадуть ук-
раїнське Тисячоліття", а в 
лігцсзіяльному римо-като-
лнцькому часописі під дов-
гим заголовком ..Кремль 
вилаѓ великі суми грошей. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІНСІ і виіжджає на виклики домів 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 

Профілактика яаоріб ясен І іубіа Лікування І протезування, Косме-
тичнв стоматопо'ія Приймається тільки за попереднім домоапеииям 

Адреса у Мангеттені 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave . Room 1803 
New York. NY 10020 

Адреса у Квінсі 
105 37 64th Avenue 

Forest Hills. N.Y. 11375 
(718)459 0111 
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ІВАН ДЕМ'ЯНКЖ ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ: 

ВИ ЗАСУДИЛ И . ЛЮДИНУ Я ЌА С ЗОВСІМ НЕВИННА; 
НЕВИННА ОСОБА" 

' Я НЕ Є ІВАН ГРОЗНИЙ' І НАЙСПРАВЕДЛИВІШИЙ 
с в і д о к с С А М БОГ; ЯКИЙ ЗНАС ЩО Я НЕВИННИЙ." 

`'МЕНІ ЦЕ НЕНАЛЕЖИТЬСЯ. Я НЕВИННИЙ. НЕВИН-
НИЙ. НЕВИННИЙ - І БОЃС МЕНІ СВІДКОМ" 

ТОМУ ЗВЕРТАЄМОСЯ З ПРОХАННЯМ ДОПОМОЖІТЬ 
ЗАХИСТИТИ НЕВИННУ УКРАЇНСЬКУ ЛЮДИНУ СВОЇМИ 
МОЛИТВАМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОЖЕРТВАМИ -
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щоб переконати нспоінфор-
мований світ, іцр Росія, а не 
Україна була хрнщена в 
988 році". Вислано також 
ряд листів і протестів ло 
часописів, журналів і орга-
н ha цій. де появлялися нсві 
рні інформації. Вислано по-
ляки законодавцям, котрі 
виступають в обороні Ук-
раїнських Церков. Написа-
но прохання до президента 
Р. Регсна стати на захист 
віруючих в Україні. Також 
поведено успішну кампанію 
серед сенаторів і конгрес-
менів стеПту в справі під-
тримування резолюції Дс-
Коттсіні і Ліпінското проти 
знищення Церков українсь-
кого народу. 

Коли в місцевому католи-
пькому коледжі св. Томи 
проросійські кола взялися 
організувати триденний 
енмпозіюм . .Тисячоліття 
навернення св. Володнми-
ра". комітет, вбачаючи од-
ностороннс ттасвітлення цієї 
історичної події, різко про-
иротесгував проти цього 
перед архнспнскопом. ор-
танізаторами і в студентсь-
кому часотіисі ..Аквін". Хоч 
після багатьох оправдань 
спонзорів ця історично не-
об'сктнвна імпреза відбула-
ся. вона не була вдалою 
чрез малу кількість учасни-
ків. 

Перед початком святку-
вань „Тисячоліття" в Моск-
ві. заходами пресової рефе-
рентури вислано до всіх 
місцевих часописів, радіо і 
телевізії спеиіяльний пресо` 
вий пакет. До пресового 
повідомлення, в котрому 
інформовано про узурпа-
цію Хрншсння Київської 
Руси Російською Правосла-
вною Церквою, залучено 
також заяви українських 
спископів. промови Папи 
Іватта Павла II до українців, 
декларацію українських 
митрополитів в Канаді, мс-
моріял Кардинала Люба-
чівського і його брошуру 
п.з. „Чи дійсно в 988 році 
відбулося Хрншення Росії?" 
інформації Державного де-
партаменту про пересліду-
вання Української Католи-
цької Церкви та ряд інших 
історичних матсріялів. Вня-
внлося. шо ці заходи таки 
мали певніш успіх. У пресі 
замінено вислів .‚Хрищення 
РосіЃ' на ..уведення христи-
янства на території Совст-
ського Союзу". 

Ідучи за закликом україн-
ської церковної ієрархії. 
СКВУ і Крайового коміте-
ту Тисячоліття. 29-го трав-
ня. в день української єдно-
сти. змовлено в церкві св. 
Константнна молитви в на-
мірсттні українського наро-
ду. а в полуднє цього дня 
дзвоненням церковних 
дзвонів 1,000 секунд сн.мво-
лічно сповіщено, шо І988 
рік це ювілей Хрншення 
українського народу. Про 

v чцю релігійну демонстрацію 
повіло м и л а телевізійна 
станція ч. 11. 

Для духовного оновлен-
ня вірних своєї парафії, рс-
лігійну програму виготовив 
о. митрат Кнап. Започатку-
вав її спископ Михайло 
Грснчишин. генеральний 
секретар синодального ко-
мітсту для відзначення Ти-
сячоліття Хрншення Укра-
їнн. На порозі ювілейного 
року. 6. 7 і 8-го грудня відбу-
лися в церкві триденні мо-
лнтви з відповідними духо-
вннми науками, а від 2! до 
28-го лютого о. Себастіян 

Собол успішно провів місі-
йні рсколекції. На закінчен-
ня цісї місії, в заповненій 
вірними церкві відбулося 
відновлення хресних обітів. 

Завершенням відзначен-
ня першої половини ювілей-
ного року була прокляма-
ція, шо п проголосив 28-го 
червня губернатор стейту 
Міннесота Рудольф Псрпіч. 
В цій прокляманії він гово-
рнв про Тисячоліття Хри-
шення України і великий 
вплив цієї події на розвиток 
культури українського на-
роду. Він висловив україн-
ням признання за їхній 
вклад у світову культуру і 
закликав всіх громадян Міи-
несотИ прилучитнся до свят-
кувань українців, тим біль-
шс. шо в цьому році припа-
дас також 75-ліття першої 
української церкви в цій 
частині Америки. 

Саме тому, шо в серпні 
мннас 75 років від заснуван-
ня парафії св. Константнна. 
відзначення цісї події відбу-
деться в той сам день, що і 
свято Тисячоліття Хришен-
ня України. В неділю, 21-
го серпня. Владика Іннокен-
тій Лотоцький відслужить 
Благодарствснну Св. Літур-
гію в сослуженні багатьох 
з а п р о ш е н и х на це свято 
священиків. Небуденною 
подіє`ю нього дня буде вис-
вячення в ліякони студента 
Богословії колегії св. Йоса-
фата в Римі Івана Грицька 
Цей майбутній священик 
народився в Міннесоті. вже 
третього покоління україн-
ського роду. Завдяки сгара-
нням о. мнтрата Кнапа вш 
вже раніше вивчив укроін-
ську мову і рішився стати на 
службу українській Церкві. 

Цього самого дня. по ио-
лудні в готелі Гілтон відбу-
деться святочний бенкет 
Бенкет заплянований на 400 
осіб. Запрошено багато цер-
ковних і політичних достоіі-
ників. Головним иромон-
цсм буде Владика Єфрсм 
Кривий, спископ Бразилії. 
У розваговій програмі вис-
тупить знана в мистецькомч 
світі співачка українською 
роду Джой Брітан. 

Крім шс декількох імп-
рез.заплянованнх для про-
пагування тисячоліття ук-
раїнського християнства, 
програму ювілейного року 
закінчиться пізно восени 
Перед зверненою до голов-
ної вулиці стіною парафін-' 
льного музею ім. Пагріяр-
ха Йоснфа Сліпого було 
поставлений і посвячений 
пам'ятник Володимирові і 
Ользі, святим української 
Церкви. 

Для закріплення в історії 
цих урочистих подій ўкраїн: 
сьќого, поселення в Мінне-
соті, підготовляѓться про-
пам'ятна книга. В ній буде 
багато інформант пр'` 
Хрищення наших предків і 
їхню віковічну боротьбу $а 
збереження своѓї віри Буде 
багато фотографій з життя 
парафії св. Констангина 
Ця книга буде гідним відлзс-
ркалснням багатогранної 
праці українських посе.тен 
ців і їхніх нащадківў Мінне-
соті. 

Завдяки глибокому пат-
ріотнзмові і жертвенносп 
громади відзначення Тися-
чоліття Хрищення України 
і 75-ліття першої укаїнсь-
кої церкви в Міннесоті від-
будеться урочисто І ІМЦО-
зантно. Це свято гідно за-
репрсзентуг українців пере і 
своїми і чужими. 

Величавий концерт в честь 
Тисячоліття Хрищення України 

У неділю, 5-го червня у 
вінніпезькій залі „Сентені-
ял" сталася небувала подія: 
українці католики вінніпсзь 
кої архиепархії відзначили 
ЮОО-ліття Хрншення Ук-
раїни-PycH величавим кон-
цертом вміло підібраної 
клясично-церковної та ге-
роїчно-романтичної музи-
ки. 

Талановиті українські 
композитори, мало знані на 
Заході через підяремний 
стан в Україні, здивували 
чужинців своїм музичним 
талантом, як про це пише в 
рецензії на концерт музич-
ний критик Г. Р. Каррабр у 
місцевому англомовному 
щоденнику „Фрі Прес". 

У виповненій по самі бе-
реги залі „Сентеніял" кон-
церт пройшов надзвичайно 
врочисто, величаво, святоч-
но з повним респсктом 
до великої історичної дати 
— Тисячоліття Хрищення 
України. Фахово дібрані 
музичні твори наших велн-
ких композиторів Д. Борт-
нянського. М. Лисенка. С. 
Людкевича, А. Гнатишина 
стали окрасою цього небу-
вадого у Вінніпезі концер-
ту. 

Українська громада вдя-
чна організаторам цього 
унікального концерту. Ка-
жемо унікального, бо, ма-
6jTb, вперше в історії кон-
цертів релігійної музики 
І70-особовий хор викону-
вав музичні твори в супро-
воді симфонічної оркестри. 
Славна вінніпезька симфо-
нічна оркестра успішно су-
проводила хор під вправною 
батутою маестра Енгбрех-
та. 

Та, як довідуємось, най-
більше праці у пілѓотові 
згаданого концерту припа-
ло на долю скромного, та-
дановнтого організатора і 
диригента Юрія Гнатюка. І 
його титанічна праця увін-
чалася повним успіхом: з 
кільканадцяти невеликих 
церковних аматорських хо-
рів українських катодиць-
ких парохій йому вдалося 
створити і .‚відшліфувати" 
монолітний хор з 170 осіб! 

Програма концерту скда-
далася з двох частин: перша 
— з хорової та виступів 
наших славних піяністів 
Люби та Іренея Жуків. Хор 
виконав „О. Канадо", ‚‚От-
ченаш", „Пойте Богунашо-
му, пойте" та „Богородице 
Діво" — урочисто і бсздо-
ганно!.. ' 

'Друга частина складала-
ся з виступу хору Тисячо-
ліття та 52-особовоїсимфо-
нічної оркестри. Вона супро 
воджувала також знаного у 
Вінніпезі соліста-барнтона 
Я. Щура. 

Про цей концерт є згадка 
у місцевій українській пресі, 
але нас зацікавило в його 
програмі щось іншого: у 
програмі академії`не згада-
но майже нічого про її нев-
томного диригента, який у 
великій мірі спричинився 
особисто, як диригент Хору 
тисячоліття і талановитий 
організатор, до успішности 
відзначення цісї важливої і 
великої дати. 

На наш погляд, скром-
ність у данному випадку не 
може мати місця. Ось. 
власне, тому ми вирішили 
провести інтерв'ю з маес-
тром Ю. Гнатюком, щоб 
українська громада довіда-
лася дещо більше про тих 
людей, шо пропагують ук-
раїнську культуру, живуть 
для неї, працюють віддано і 
захоплено на цій так „мадо 
вдячній" ниві. 

Отож ми звернулися до 
Юрія Гнатюка, щоб він де-
що розказав про свій гвор-
чий шлях і організацію хо-
РУ-

І. Лобода: — Ви, як вете-
ран-диригент. довгі роки 
працюєте з хорами. Чи не 
могли б Ви розказати про 
ваші початќи у Львові? 

Ю. Гнатюк: — Перед Дру 
гою світовою війною я на-
лсжав до Гуцульського ан-

самблю пісні і танцю, керів-
ником якого був у той час 
славний диригент Барнич. 
У І940`році ми виїхали з 
ансамблем у турне по Ук-
раїні і кавказьких республі-
ках. Наш ансамбль мав над-
звичайний успіх. Нас прий-
мали дуже гостинно і з за-
хоплснням! У той час я вже 
був заступником Барнича. 
Пригадую, у зв'язку з неду-
гою Барнича, мені прий-
шлося диригувати хором у 
Харкові. Цс були незабутні 
хвилини у моєму житті! 
Виступ у Харкові, як зрсш-
тою і ціла поїздка, була 
великим тріюмфом! Ми 
привезли з собою подих 
„музичного вітру" і скзо-
тичних гуцульських танців 
із землі князя Данила Ррма-
новича 

І. Лобода: — Було б ціка-
во довідатися про Вашу 
працю, маестро, так би мо-
вити. „на хліб насущний" у 
Канаді. 

Чи ви ще й тепер дирнгує-
тс якимось церковним чи 
світським хором? 

М. Гнатюк: Прибувши 
в Канаду, я влаштувався в 
Манітобському університе-
ті, як директор друкарсько-
го відділу. В останніх роках 
був я головним ре даќто-
ром, відповідальним за уні-
верситетські друки для всіх 
факультетів. Будучи члс-
ном Всеканадськоїасоніяції 
директорів університетсь-
ких друкарень, був внбра-
ний президентом тієї асо-
ціяції. Одночасно я прова-
див хори молодіжні, сту-
дентські, церковні, а також 
мішані чи однородні. Довгі 
роки я є постійним дирнген-
том церковного, хору війні-
пезької української като-
дицької церкви Св. Покро-
ви. хор якої у свій час дохо-
див до 70-ти співаків. Він 
знаний також у Вінніпезі з 
виконання церковно-музнч-
них творів українських ком-
познторів: Бортнянського. 
Всдедя. Кошипя, Вербнць-
кого. Гнатишина та інших. 
Між іншим, наш хор внко-
нав на Шевченківському 
святі музичний твір „Радуй-
ся, ниво нсподитая". а та-
кож була награна і видана 
плат івка Служби Божої . 
Свого часу я диригував ук-
раїнським студентським хо-
ром Манітобського універ-
ситету. з яким ми виїздили 
на гастролі до Міннеагїолі-
су, Едмонтону. Торонто. 

І. Лобода: — Хто. крім 
Вас. був заангажований у 
ку.тьтурно-мнстецькій час-
тині для підготови до ЮОО-
ліття Хрншення України. 

Ю. Гнатюк: Коордн-
натором наших заходів був 
Василь Матвіїв. Він зробив 
заходи у справі організації 
міжпарохіядьннх хорів. 
Початќи буди тяжкі і скром 
ні. (Було притягнено до 
участи десь близько ЗО осіб) 
Одначе ситуація поправн-
лася у зв'язку з відвідинами 
Вінніпегу Папою Іваном 
Павлом II. З т о ю часу хор 
зріс до 230 співаків! 

І. Лобода: Хор Тися-
чоліття під Вашою батутою 
був запрошений Ватикаиом 
узяти участь у відзначенні 
Тисячоліття в Римі. Ка-
жуть, що Папа Іван Павло 
II особисто зацікавився Ва-
шим хором. 

Ю. Гнатюк: Так, це 
правда, що про наш хор 
знають у Римі. Щодо на-
ших виступів: у Римі у Ба-
зиліці св. Петра і Павла хор 
співав у Св. Літургії. В про-
грамі святкувань наш хор 
мав п'ятихвилинний виступ 
у Папській Авлі (заді на 35 
тисяч осіб!). Також в одній 
із церков Риму хор мав 15-
хвилинний виступ на кон-
церті церковної музики. 

І. Лобода: Щиро дя-
кую Вам. маестро, за цікаве 
інтерв'ю. Бажаємо Вам си-
дн, витривалості! і дальших 
мистецьких успіхів! 

1. Лобода 

Росте рід Ракочих-Крушельницьких 

Е К О Н О М І Ч Н И Й ЗРІСТ В Америці дещо послаб у 
весняному се юні. а натомість інфляція зросла, згідно з 
урядовими даними. Виявляється, що національний 
валовий продукт країни зріс тіллкн на 3.1 відсотка від.І-т о 
квітня ло 30-го червня ц.р.. а сподівання буди далеко 
більші. Причиною слабшого зросту була посуха в країні, 
яка зменшила гуртовий збут країни, а в гой сам час. ціни за 
харчі, одяі і продукування енергії значно зросли. 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ повідомили, що у 
дев`ятнкраїнному змаганні молодих людей у віці 18 до 24 з 
ділянки географії, яке перевело Крайове географічне 
товариство, американці здобули останнє місце. Учасники 
змагань на контурній карті світу мали індентифікувтн 16 
місць: ЗСА, СССР. Японію. Канаду. Францію. Мехіко. 
Італ ію. Швецію. Великобританію, Південну Африку. 
ЗахіДню Німеччину. Єгипет, В'єтнам. Центральну Амери-
ку. Перську затоку і Тихий океан. З дев'ятьох країн, які 
брали участь є наступні висліди, базуючись на 16-ох 
точках: Швеція 11.9. Західня Німеччина 11.2. Японія 
— 9.5, Канада — 9.3. Італія 9.3, Франція 9.2. 
Великобританія — 9.0, Мехіко — 8.2. і ЗСА 6.9. 

Д.і.ч відомого українського гокеіста Михася Кру-
ше.њницького з едмонтонських „Ойлерс`` цей рік був 
подвійно щасливим: його дружина знов здобула чашѓ 
Стен.іі. тобто примат у професійному гокею. а 2-го 
травня його дружџна Арета, з дому Рак#ча, вродила 
сина. На фото вгорі — щасливі молодята із сином 
Андрієм Михасем Романом і нашою Стўилі. На грудях в 
Андрійка число 26. під яким виступас Михась а дружині 
..Ойлерс". 

'- т 

Спільний Молебень 
у карпато-руській церкві в Сан Дієґо 

В рамках святкувань юві-
дею Тисячоліття Хрищення 
України, українці в Сан 
Дієґо. у порівнянні до кіль-
кости нашої громади, зло-
жилн значні суми до Комі-
тету Тисячоліття, на Гар-
вардський . проект і на 
проект Бортнянського. По-
жертви продовжуються. 

Вже відбулися два спільні 
Молебні, в яких взяли 
участь православний, като-
лицький і карпато-руськнй 
священики зі своїми вірним. 
Громада дійсно співпра-
цюе у тому внйнятковому 
році. Третій спільний Моле-
бснь відслужили священики 
29-го квітня у карпато-русь-
кій церкві. Молебень від-
правилн о. Йоснф Ріделла 
- священик карпато-русь-
кої церкви, о. Андрій Мики-
та — священик української 
католицької церкви, о. Грн-
горій Волковинський — з, 
української православної 
церкви, о. Михайло Кури-
ло. священнк-емерит і о. 
Михайло Діяз - лейтснант-
команлор. капелян марн-
нарки. 

Молебень служено різнн-
ми мовами англійською, 
староруською і українсь-
кою. Частину, яку відмо-
вляв о. ДІяз. дяки місцевої 
церкви співали ио-англійсь-
ки. частину, яку співав о. 
Ріделла. парох місцевої 
церкви, співали по-англій-
ськн. а частину, яку співали 
священнки-українці о. Вол-
ковинський. о. Микита і о. 
Курило, співав по-українсь-
кн хор. зорганізований маес 
тром Сергієм Гейзлером на 
терен і Сан Дієґо. Він і дири-
гент цього хору. 

Маестро Сері ій Гейзлер г 
також диригентом хору в 
українській православній 
церкві в Сан Дієґо. Отець А. 
Микита говорив про Тися-
чодіття по-українськи, а о. 
И. Ріделла по-англійськи. 
Оба парохи висловили ра-
дість і вдячність, що грома-
да спільно святкує цей вий-
нятковий ювілей Тисячоліт-
гя Хрншення Руси-У'країни. 
Це були хрещені наші пра-
діди русичі, яких володіння 
доходили далеко на захід 
від сьогоднішніх кордонів і 
далеко на південь за Карпа-
тами чи від Карпат. Висло-
вилн надію, що украї'нський 
нарід, який через довге 
тисячоліття з вірою в Бога 
пережив багато світлих ча-
сів. а ще більше тяжких з 
жорстоким знущанням над 
ним, в новому тисячолітті з 
Богом переможе і буде 
вільно молитися у своїй 
Батьківщині. 

По Молебні у залі карпа-
то-руської церкви був при-

готованиіі святочний^ обід. 
Проводив програмою на 
обіді інж. Ярослав Снснн. 
За почесним сѓодом `засі-
дн отці М Діяз, А. Микита, 
Й. Ріделла. М. Курило і Г.' 
Волковинський Обід роз-
почато .моли твою ..Отче 
наш", якл відспівав sop. 
Святочну трапе іў благо-
словнв о. Ріделла, яку ири-
готовили йото парафіяни. 
Я. Сисин познайомив при-
сутніх зі ‚священиками за 
головним сѓолом, розказу-
ючи. які парафії вони обслу-
говують чи яку іншу працю 
виконують. По обілі і ко-

. ротки.м словом виступили 
майже всі священики. Пер-
шим говорив о. М. Діяз. Він 
подивляв і співчував укра-
їнцям та висловив надію, 
що правда переможе і Укра-
їнська Церква буде відь-
ною. 

Від православної ірома-
дн говорив Одександер 
Скоп. Він сќаків, шо юрдий 
за Сан Дігго, що. мабчть, 
жадна інша громада не від-
значае великого ювідею гак 
спільно,- як не ( у нас Ви-
словив надію, що воно $ав-
жди так буде. О Михайло 
Курило в казав,на хрншення 
України, як на найбідьшу 
подію в історії нашого на-
роду. З християнством, з 
церквою розвинулось ду-
ховне. культурне і наукове 
життя народу ..3 Ботом і 
церквою наш нарід иеремо-
же". — сказав він. О. Андрій 
Микита згадав свої зустрічі 
з підкарпатськими русина-
ми, коли він шсічнав їхньо-
го священика водній } пара-
фій. Сказав, шо на південь 
від Карпат і на північ с гой 
самий нарід, розділений не 
так Карпатами, як нашими 
в о р о г а м и Ѓому сп ільно 
працюймо і допомагаймо 
собі. Останнім говорив о. 
Иосиф Ріделла. Він дяку-
вав всім, які взяли так 
численну участь у Молебні і 
обіді. Дякував п. Сисииові 
за ведення програмою, ди-
ригентові і хорові і тим. що 
приготовили обіл Радий, 
що великий ювілей в його 
парафії відсвяткоаано так 
г`арно. 

Виступив хор. Він н укра-
їнськнх строях презентував 
ся чудово. Хор відспівав 
три пісні: ..Хваліть Госпо-
да", „Живи. V'країно" і ..Бо-
же великий, ѓднини`'. 

О. М. Діяѓ молитвою іа-
кінчнв це вдале свято. На 
закінчення господар о Йо-
снф Ріделла попросив, щоб 
для всіх` заспівати ..Многая 
літа". 

Олексам дер Герега 

Гості і мешканці Ваилдіуду і Кейп Мей, Н. Дж. та околиці! 

ФАРМАЦЕВТ 
РОДІОН ФОЛИС 

українець, який с власником ДВОХ АПТЕК, а яких обслу-
жать Вас усіма фармакологічними, медичними, косметич-

`ними предметами. 
ДОСТАВА ДАРОМ 

Вайлдауд: 
SPATZ PHARMACY. 4516 Pacific Avenue. Wildwood N J 08260 
(609)522-7224 

Кейп Мей: 
FOLIS PHARMACY. 3850 Baysnore Road. North Cape May. N.J 08204 
(609)886-2716 " 
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Людина... 
і Закінчення зі сюр. 1) 

говорити з оборонцями 
його книжка, як і інші його 
аналізи, включені у вілќлиќ 
оборонців ло Верховного 
сулу, який вже зложений і 
який мас початися в грудні 
цього рок% 

Ллє Д. Лснср відмічуѓ у 
розмові з нами, шо віл часу, 
коли появилася його книж-
ка. з якою він поїхав до 
Є`русалиму; судді почали 
помітно менше цікавитися 
питанням, чи,виказ ќа І. Де-
м'янюка справжня чи иідро-
б ієна, і старалися легкова-
жити П значення, а КОЛИШ-
ній директор ОС'І Аллен 
Раѓн навіть сказав, що ви-
K.J $ќа не ( важливою. , 

Л. Ленер (Lehncr) витягає 
О-шу знімку за другою і пока-
іус нам у нобільіиенні усі мо-
жливі фальшиві місця, почн-
наючи віл того, що виказка.' 
якч А Раѓн ліс тав із совст-
ськи.х архівів, зроблена на 
офсеті, а в часі, коли вона 
мала бути виставлена, зна-
чиіь в 1943 „році, офсету 
німецьке військо не вжива-
;ю. 

З інших помітних фаль-
ІИИ80К. він вілмічус у розмо-
ні І мами гакі справи, які 
саме німцеві легше було 
вілкрити. як кому іншому. 

Він показўе, що на виказ` 
ці можна бачити печатки 
лвох німецьких установ, які 
ніколи не могли стояти од-
ѝл побіч другої це печаг-
ка поліції, а по нижче неї 
печатка політичного стар-
шини відділів СС. 

Гакож бачимо виразно у 
побільшенні, що голова І. 
Дем'янюка с прикріплена 
ло іншого тулуба, і що піл-
писаний на виказні німець-
кнй старшина Тойфель, 
який видавав мундир та 
інші речі, був підписаний у 

ранзі, на підставі німецьких 
документів, вже на два міся-
ці раніше, а нього нового 
ступня на виказці не можна 
знайти. 

Ллє наш гість не хоче нас 
перемў чувати подробицями 
і відкликається до своєї кни-
жкн, де можна знайти всі ці 
докази, які він довгою ира-
цею віднайшов. 

Зі здивуванням довідуе-
мося. шо цю книжку про І. 
Дем'янюка він видав влас-
нн.мн коштами і її можна 
купити у подорожному 
агентстві в Клівленді Дже-
рома Брентара. який допо` 
магас соткам осіб із Схід-
ньої Европи і особливо до-
помагає 1. Дем'янюќові та 
заплатив кошти подорожі 
нашого гостя до ЗСА. 

Вступ до книжки'написав 
Ніколай Толстой, шо був 
історичним експертом на 
процесі І. Дем'янюка. який 
також зазнав великого ро$-
чарування,будучи на пропе-
сі в Єрусалимі і про це писав 
у англійській пресі 

Нас цікавить,чому Д. Ле-
нер так зайнявся справою І. 
Дем'янюка. що посвятив їй 
стільки часу, уваги та влас-
ного гроша. Коли він відпо-
відає на це доволі провока-
тивнс питання, нам стає 
дещо соромно. Він каже, шо 
у процесі І. Дем'янюка не 
йдеться лише про знищення 
одної людини, але про зни-
шення доброго імени .всіх 
вільних українців, що є ціл-
лю совєтської верхівки, на 
вудку якої пішов А. Раєн та 
інші. Він був надт}о модо-
дий, щоб особисто пережи-
ти Другл` світову війну, але 
факти йому, як історикові, 
добре відомі. Він хочеборо-
нити історичну правду, до-
казуючи цілу систему фаль-
шування її,— як це виказа-
лася на цьому процесі. 

Його праця дістала прнз-
нання німецьких істориків 

Відзначили.. 
(Закінчення зі crop. 1, 

Професор Ярослав Пелікан (посередині) в оточені (зліва) 
І Джана Ван Ешена, директора Інституту дослідження 
І середнь'овіччя, о. Петра Га.шдіи. Ярослава Стрі.њбиць-
` кого, першого радного н парафії в Форт Веіін. та Іавана 

Кас араба, першого радного в парафії в Мішавака. 

З Форг Всйну, де першим 
радним є Ярослав Стрїль-
бииькнй. іложили більші 
пожер ѓви :(-р Олсксандер 
Стрільбицькиіі та д-р Во-
лоднмнр База лі. 

У парафіях в Мішавака 

та Гренд Рспідс відбулися 
також дуже успішні бенкети 
з нагоди Тисячоліття. На 
бенкеті в Мішавака промо-
вляв місцевий конгресмен 
Джан Гайлер та два місцеві 
латинські єпископи. 

І ЧК ЗВАНА КОНС`УЛЬСЬКА ізраїльська група у складі 
шести дипломатів прибу`ла з ГОЛЛАНДІЇ у Москву. Фор-
мадьио завданням групи є обстеження пустого примішен-
нн колишньої амбасади Ізраїля на вулиці Большая 
Орлинќа, звідки 18-го червня 1967 року, після зірвання 
іиплома гичних відносин, були вислані 32 ізраїльські 
іипломати. Не зважаючи на те. що будинок пустує, уряд 

1 іраї.ія щороку виплачує Совєтському Союзові 100,000 
долярів ренти. На летовищі Шсреметьєво ізраїльських 
дипломатів зустрічала велика група журналістів. Відпо-
тдаюч'и на запитання кореспондентів, керівник делегації 
Мерон Ґордон заявив, що група приїхала в СССР з 
найкращими намірами. Ні М. Ґордон. ні інші ізраїльські 
інпломагн не `приховували, що їх головною мстою є не 

оі ляд пустого приміщення амбасади, а аналіза процедури 
видачі в'їзних віз амбасадою Голляндії. шо робить це від 
імени Ізраїля. Цікаво, що Ґордон і ще трос дипломатів 
колишні совстські громадяни, які емігрували у свій час в 
І фаіль. Всі вони вільно говорять по-російськи. 

д-ра Йоганнеса Гоффма-
на. шо написав йому два 
листи із великим признак-
ня.м за-акуратність його 
доказів. 

Д. Ленер є автором вслн-
коі історичної праці про 
системи зброї років 1730 до 
1830. що признана за одну 
із найкращих і оѓ о роду. 
Значить він не лише журна-
ліст, але й дослідник, який 
як може шукає за історич- . 
пою правдою. 

Чи знайде він підтримку ( 
і зрозуміння в українській І 
громаді' Досі Д. Ленер є в і 
контакті з д-ром М. Драга- І 
часі перебування в ЗСА. І 
Разом вони відвідують не 
лише редакції різних газет. 
але також відвідали совєт-
ськнй консулят. де їх ирий-
няв один і урядовців. Ленер 
заявив, шо s добі і ласности 
совстські ЧИННИК'И ПОВИННІ 
зацікавитися тим. чому 
КҐБ-пофальшувало виказ-
ку 1 Дем'янюка. Алеурядо-
вспь порадив йому зверну-
гися до совєтської амбаса-
ди у Вашінгтоні з цією спра-
вою, на що йому Ленер від-
повів. шо він не політик, а 
науковець і ѓому не хоче 
вмішуватися у політичні 
аріумснти. 

Про відвідини німецько-
ію науковця і журналіста 

появилися статті в ‚.Ню 
Йорќ Ситі Тр ібюн" та в 
..Новом Руссом Словс". 

Треба лише надіятися, 
що докази Д. Ленера, які він 
нам паї ля дно подав і які є в 
руках оборонців, будуть ще 
одним переконливим мате-
ріялом,на який зверне увагу 
Верховний суд. І варт було 
б його книжку перекласти 
українською мовою. 

АКТИВ... 
(Закінчення зі crop 1) 

частину розпочав В. Папіж 
чиганням гуморески у фор-
мі листа емігранта, який 
тверду дійсність прикрашує 
високими намірами, надія-
ми та ілюзіями. Гуморсс-
ку про ролю одягу жінки 
серед мужеського і жіночо-
го товариства відчитала 
Оля Марущак. Окрушннн 
життя, або жартівливі хви-
лини з життя-буття відчи-
тав д-р А. Слюсарчук. Де-
кілька пісень із звугозапи-
су відіграв д-р О. Серафим. 

На закінчення цісї діло-
вої, дружньої і веселої зус-
трічі. присутні обмінялись 
новинами про свою союзо-
ву працю і успіхи в біжу-
чому році. 

Established 1920 

KOBASNIUK TRAVEL INC. 
157 Second Avenue, New York. V.K 10003 

(212)254-8779 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
СВЯТКУВАННЯХ 1000-ЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА 

УКРАЇНИ 
які відбудуться у ЧЕНСТСХОВІ, Польща 

та 
групово відвідати українську громаду у ПЕРЕМИШЛІ 

Подорож під протекторатом їх Ексцеленції Владики ВАСИЛЯ Л О С Т Е Н А 
та духовним проводом о. П А Т Р И К І Я ПАЩАКА, ЧСВВ 

S L O V I A N K A І SEPTEMBER М 8 , 1988 

WARSAW 
CZESTOCHOWA 
PEREMYSHL-Jaroslaw 
KRAKOW 
WARSAW-Lowicz 

September 8- 9 
9-12 

12-14 
14-16 
16-18 

LUFTHANSA from NEW YORK $1,650 

TOUR FEATURES LUFTHANSA ROUND TRIP FUGHTS PRIVATE BUS IN 
POLAND - FIRSTCLASS HOTELS - DAILY BREAKFAST - DINNER AND 
FOUR LUNCHES - GUIDED SIGHTSEEING - CZESTOCHOWA CELEBRATIONS 
TRANSFERS - BAGGAGE HANDLING - TAXES - TIPPING POLISH VISA 
FEE HANDLING - KOBASNIUK ESCORT SERVICES FROM NEW YORK 

S L O V I A N K A II SEPTEMBER 7-21, 1988 

MILLENNIUM CELEBRATIONS 
and VISITING RELATIVES 

WARSAW 
CZESTOCHOWA 
POLAND visiting relatives 

September 8- 9 
9-12 

12-21 

LUFTHANSA from NEW YORK $1.250 

iOUR FEATURES LUFTHANSA ROUND TRIP FLIGHTS 
SFPT ? ; ; SERVICES AS SLOVIANKA , 
SEPT 12 71 VISIT RELATIVES OWN ARRANGEMENTS 
SUBJECT POLISH VISA REGULATIONS 
POLISH VISA FEE AND HANDLING IS INCLUDED 

REGISTRATION UNTIL AUGUST 6, 1988. ITINERARY 8. PRICES SUBJECT TO CHANGE. 

TO: KOBASNIUK TRAVEL INC.. 157 Second Avenue - New York - New York 10003 

Enclosed is $250 00 per person DEPOSIT for SEPTEMBER 7. 1988 D SLOVIANKA I Q SIOVIANKA 

NAME!) ?) 

ADDRESS : Z.pCode 

TELEPHONE Home: Business 

My U.S PASSPORT Valid to. No 

SMOKER: C YES D NO REQUESTING at additional cost О SINGLE ROOM 

DOMESTIC FLIGHTS D fromrto: 

AIRFARE7U.S. TAX to be charged ол my CREDIT CARD NO.: NAME OF CARD .. 

І аг, NOT a U.S. citizenD 

З пісні... 
(Закінчення зі crop. 2) 

т о почали співати і грати 
„Гей. не, дивуйтесь", а за 
ними підхопили пісню всі 
козаки. Степовий вітер пові-
вав великим українським 
прапором, по степу розно-
сився широко гучний спів 
Думи про героїчну козацьку 
перемогу. Це була незабут-
ня хвилина для всіх учасни-
ків тог о сонячного осінньо-
го дня. 

Коли в 1903 році в Гали-
чині оснували спортово-по-
жежне товариство молоді 
..Січ", то його гимном ста-
л.і пісня .Л`ей, там на горі 
Січ іде", що стала дуже 
популярною серед молоді. 

Стара козацька пісня по-
чннасться ..Гей. гук, мати, 
гук. де козаки йдуть"; а 
відома чумацька пісня по-
чннасться словами: „Гей. 
ходив чумак сім літ по До-
ну". 

Одначе, найбільше на-
иінх пісень починається від 
слівця ..ой". 

Одна з наших найстар-
иіих пісень, дума про По-
члівську Божу Матір з XVI 
століття „Ой. зійшла зоря 
вечоровая над Почаївом 
сѓала", і дума про Морозен 
ќа починається із слів: „Ой, 
Морозе, Морозенку" (XVII 
століття). Загальновідома 
народна пісня з часів геть-
мана Богдана Хмельннцько-
го ..Ой, не ходи Грицю" — 
можна сказати — очолює 
багато народних любовних 
переважно сумних пісень, 
що починаються від „ой". 
як наприклад „Ой. звідси 
гора". „Ой. місяцю, міся-
ченьку". „Ой. не світи міся-
ченьку". Історичні пісні -
..Ой. v полі могила", „Ой. 

горе тій чайці, часчці небо-
зі" любив Тарас Шевченко і 
часто їх співав під час нрий-
нять на його честь. Так як і 
пісню „Забіліли сніги". 

Деякі стрілецькі пісні по-
чинаються від „ой", наприЌ' 
лад , ‚‚Ой, у полі верба". 
„Ой. видно село". „Ой, там 
при долині". „Ой, впав стрі` 
лсць" . „Ой, чого ж ти зажу-
рився, стрільче молодий". 
„Ой, та зажурились стрі-
льці січовіЃ й інші. 

І веселі пісні починають-
ся від ,!ой". як наприклад: 
„Ой. на дворі метелиця". 
„Ой, що ж то за шум учи-
нився", „Ой. під вишнею", 
„Ой. ходила дівчина беріж-
ком" та інші. 

Ці початкові слівця ма-
ють своє призначення і їх не 
можна самовільно заміню-
вати іншими. 

При цій нагоді варто прн-
гадати, що визначний наш 
поет Богдан Лспкий напи-
сав поему на смерть січово-
го стрільця, що почннасть-
ся словами „Видиш, брате 
мій". Але початкове діесло-
во „видиш" чомусь заміни-
ли на „чусш", і так тепер 
співають. 

До Другої світової війни 
у Львові Товариство ўкраїн-
ських письменників і журна-
лістів ім. І. Франка перево-
днло часто мовні дискусійні 
сходини, де обговорювано 
різні мовні розбіжності й 
непорозуміння та устійню-
вано вживання у пресі слів. 

Чи не добре було б, щоб і 
Спілка Українських Жур-
налістів Америки влашто-
вували мовні дискусії, щоб 
устійнитн вживання сумнів-
ннх слів у нашій періодиці, 
щоб усі писали більш-менш 
тим самим правописом і 
за тими самими мовними 
принципами. 

у РИМІ... 
(Закінчення зі crop. 1) 

З'їзд привітали: Олег Гна-
гюк з Польщі, який у свос-
му виступу висловив цікаві 
лумки. Романа Навроцька 
привітала з'їзд Товариства 
Се. Софія. Крім цього з'їзд 
вітали поодинокі члени кра-
ііових і- окружних това-
риств: Володимир Кальва-
ровський. Юрій Венгльов-
ськнй, Василь Пасічняк, Ми 
хайло Василик. Роман Кра-
вець іі інші. 

Вибрано комісії. До Вери-
фікаційної комісії вибрано: 
Ігора Гайду. Івана Равлю-
ка. Мирона Гладишовсько-
го. Миколу Щупляка й Ок-
сану Бережницьку. До Резо-
лющійної:. Мирослав Ла-
бунька. Юрій Венгльовсь-
кнй. Рома Гайда. Микола 
Галів. Ілля Дмитрів. Воло-
днмнр Кальваровський, Бо-
гдан Климовський, Леонід 
Руднинький. До Статутової 
комісії увійшли: Василь Па-
січняк, голова Юрій Вен-
гльовськнй. Сидір М. Ти-
мяк. Михайло Марунчак. 
Кирило Мнтрович, Михай-
ло Василик. Номінаційна 
комісія: Олсксандер При-
шляк. Михайло Марунчак, 
Ярослав Гаврих. Сидір М. 
Тнмяк і Юрій Вснґльовсь-
кнй. 

З'їзд вирішив протоколу 
із попереднього з'їзду, що 
відбувся у Торонто , не чи-
тати з огляду на час. але 
щоб його переглянула Вери 
фікаційна комісія і подала 
звіт . Голова уступаючої 
Управи У ПСО В. Колодчин 
подав широкий, загально-
внчерпуючий звіт з діяльно-
сти. Його звіт був надруко-
ваний. Звітодавець вказус 
на недоліки й досягнення у 
праці. Нагадав болючу 
смерть голови УПСО Б. 
Лончини та всі з цим усклал-
нення. Підкреслив успіш-
ний конгрес мирян, що від-
бувся минулого року у Римі 
і про перелачу понад 60,000 
підписів Папі Іванові Павло 
ві II у справі визнання иа-
тріярхату ЎЌЦеркви та під-
нсссння до лику святих Слу-
гу Божого Митрополита 
Андрея Шсптицького. Зга-
лав про відбуті наради, зус-
трічі, засідання, які прово-
дила Управа УПСО. Зогля-
лу на тс. що не було секре-
таря і скарбника, то В. Ко-
лодчин також звітував про 
їхню працю. 

За редакцію журналу „Па-
тріярхат" подав звіт Мико-
ла Галів. Він коротко пред-
ставив працю редакції та 
відмітив, які існують труд-
нощі . Відзначується орак 
співробітників, а зокрема 
серед молодшої генерації. 
Хоч у редакції є багато 
членів, але одні з них вже не 
спроможні давати актуаль-
ний матеріял, а інші могли б, 
але водночас мають таке 
велике переобтяження інши-
ми громадськими й гїрофс-
сійно-науковими працями, 

що не можуть собі з усім 
упоратись. У великій мірі 
редакційна праця спочиває 
на головному редакторові. 
При цьому відмітив, що д-р 
Володимир Пушкар перей-
шов тому кілька тижнів 
операцію і з тих причин не 
міг приїхати та подати звіт 
з адміністрації журналу. М. 
Галів, підкреслив, що під 
оглядом фінансовим жур-
нал покищо не має жадних 
труднощів, але завдяки то-
му, що ніхто не одержує 
винагороди за свою ‚працю. 

Короткий звіт з праці 
склав Леонід Рудницький. 
який веде і є відповідаль-
ний за дві радіопередачі. 
Одна з них є призначена для 
пересилання в Україну. Він 
також займався розсипкою 
листів у справі ЎЌЦеркви 
до церковних достойників і 
державних мужів. 

Після звітів членів Упра-
ви. короткі звіти з праці 
склали голови крайових 
управ. Звіт з переведеної 
контролі подав 1. Гайда, 
який підкреслив, що Упра-
ва УПСО вела справно пра-
цю і подав внесок на уділен-
ня абсолюторії. Після цьо-
го відбулась дискусія,у якій 
взяли участь: Микола КуШ-
пета. Василь Пасічняк, Іван 
Равлюк, Михайло Марун-
чак, Ілля Дмитрів. Василь 
Марќусь, В. Дідюк й інші. 
Дискутанти вказували на 
різні проблеми і їх трудно-
ші на місцях. На закінчення 
дискусії з'їзд рішив уділити 
уступаючій Управі абсолю-
торію з признанням. 

Оксана Бережинцька по-
дала в імені Верифікаційної 
комісії звіт з перевірки ман-
датів. ствердивши шо на 
залі є 29 умандатованих 
делегатів, а також подала 
звіт з перевірки протоколу з 
попереднього з'їзду УПСО. 
ствердивши що у протоколі 
не знайдено жадних недо-
тягнень і запропонувала з'їз-
дові прийняти протокол із 
попереднього з'їзду. Про-
позицію прийнято. 

Михайло Марунчак по-
дав звіт в імені Номіна-
ційної комісії, яка запро-
понувала наступний склад 
керівних органів: інж. Ва-
силь Колодчин — голова. 
(ЗСА) Мирослав Лабунька. 
(ЗСА) Роман Кравець (Ан-
глія), о. Роман Ганкевич 
(Канада) і Юрій Венгльов-
ський (Австралія) — заступ-
ники голови, Володимир 
Баран і Василь Папіж (ЗСА) 
— секретарі, Зиновій Стель-
мах (ЗСА) — скарбник, Яро 
слав Гаврих (Англія), Ілля 
Дмитрів (Англія), Михайло 
Василик (Аргентина), Ми-
кола Когут (Бельгія), Воло-
димир Кальваровський (Ні-
меччина), Оксана Береж-
ницька, Рома Гайда, Ва-
силь Марќусь, Василь Ни-
кифорук, Олсксандер При-
шляк, Василь Пасічняк, Лео-
нід Рудницький (всі із ЗСА) 
— члени ради, редактор 
журналу — Микола Галів і 
адміністратор журналу — 

Конвенція... 
(Закінчення зі crop. 2) 

Під час конвенції влаш-
т о в а н о щедро виставку 

. різного роду медів і носків 
із усіх стсйтів і судді-зна-
токи меду винагородили 
трофеями і стяжками де-
сять родів меду, від водяно-
ясного до кремового кольо-
рів, два роди воску нату-
ральиого чистого (ясного) і 
натурально жовтого та про-
дано на скору руку меду за 
1,300 д о л . для покриття 
видатків вибору королевої 
меду та влаштування вис-
тавки. Під кінець конвенції 
вибрано новий заряд Федс-
рації пасічників на черговий 
рік,що її оуолив новий прс-
зндент Р. Вілбанкс із Клак-
стону. Джорджія. та обгово 
рено боротьбу з кліщем 
„варроа". який дуже шко-
днть пасічній індустрії, бо 
нищить всі продукти бджо-
ЛИ. ЯКІ ДуЖЄ ПОТрІбнІ ЛЮДИ' 
сьќому організмові, голов-
но мед, не лише як дієтично 

Почапи 
(Закінчення зі стор. 2) 

Негайно за нею проходить 
друга думка: тепер ворог 
буде старатися зловити в 
поспіху тих, що вже з нього 
вирвалися. 

І дійсно большевики 
пісня кількагодинної перер-
ви вночі знову закрили от-
вір, який ми пробили наши-
ми тілами. Тієї ночі був ще 
один прорив. Скільки ще 
після того було проривів і 
на яких відтинках — ще досі 
ніхто не оголосив. Наша 
група продирається лісами, 
полями та дібровами через 
село Ворон яки, Жуків, Ду-
наїв, Фирлиїв до Рогатина, 
а звідтіль через Стрий на 
Карпатську Україну до села 
Велике Середнє та Гойдиш, 
де збираються розбитќи 
нашої Дивізії. З чотирнад-
цяти тисяч зібралося коло 
дев'яти сот. По тяжких пе-
рипетіях з німецьким ко-
мандуванням. яке почало 
добачувати в нас зрадників, 
ми почали поповняти ново-
зорганізовану дивізію. Але 
це вже інша сторінка історії 
Першої Української Дивізії 
ЎНА. 

Володимир Пушкар (ЗСА), 
Мирон Барабаш, Михайло 
Бойчук. Мирослав Глади-
шовський, Богдан Климов-
ський, Ярослава Ломага. 
Григорій Порохівник, Гри-
горіЙ Якимець (Канада) — 
члени ради, Леся Храплива-
Щур (Канада) - пресова 
референтура, Степан Ссмс-
нюк (Франція) — члени; 
Контрольна комісія: Ігор 
Гайда (ЗСА) Сидів М. Ти-
мяк (ЗСА). Кирило Митро-
вич (Франція). Іван Равлюк 
(Англія). Константин Бри-
ковнч (Канада) . Анатоль 
Ромах (ЗСА); Товариський 
суд: Михайло Марунчак 
(Канада). Микола Кушпета 
(Канада). Микола Щупляк 
(Англія), Антін Хлопецький 
(Аргентина). Юрій Буцяк 
(Англія). Микола Кунинсь-
кий (ЗСА). Запропонований 
склад Управи УПСО з'їзд 
прийняв. Доручено новови-
браній Управі випрацювати 
бюджет. Мирослав Лабунь-
ка подав звіт з праці Резо-
люційкої комісії. Він подав 
поодинокі точки резолю-
цііТ; які прийняв з'їзд: вони 
будуть опрацьовані і зреда-
говані Резолюційною комі-
сією і після цього п`одані до 
загального відома. 

У вівторок, 12-го липня, у 
пообідніх годинах, відбувся 
панель на тему „Перспекти-
ви мирянського руху". Пане 
лісѓами були: Юрій Вен-
гльовський, Ярослав Гав-
рих, Микола Галів, Роман 
Кравець, Василь Марќусь і 
Леонід Рудницький. Моде-
ратором був Миросла'в Ла-
бунька. Панелісти, які мали 
до диспозиції п'ять хвилин, 
висунули цілу низку мпрян-
ських проблем. Після цьо-
го відбулась рсчева диску-
сія. 

На закінчення голова Пре 
зидії, В. Марќусь подякував 
усім делегатам за активну 
участь у з'їзді, побажав го-
лові й нововибраним чле-
нам Управи УПСО успіхів у 
праці і попросив до корот-
кого заключного слова го-
лову Василя Колодчина. 
Архимандрит Любомир Ѓу. 
зар провів молитву і на 
закінчення всі учасники за-
співали Молитву за Па-
тріярха. 

лікуючий, але продовжує вік 
людини, бо збільшує енер-
гію і продуктивність. Він не 

' шкодить людині, особливо 
правдивий з пасіки, а не 
бизнесовий переварюваний 
гірський — темного кольо-
ру. багатий на мінерали 
(залізо). Не можна спожива 
ти багато меду хворим на 
високу цукрицю і дітям до 
одного року життя, як ствер 
дали два роки тому Амс-
риканська академія контро-
лі недуг і Адміністрація спо 
живаиня харчів і ліків. За-
боронили давати дітям мед 
сам чи з м о л о к о м , бо в 
ньому є певного ролу баќте-
рії. які послаблюють нср-
вову систему, що спричи-
нює слабість рук і ніг, коли-
вання голови в шиї. за ник 
голосу піл час плачу дитн-
ни. На 500 випалќів спо-
живання меду, щоп'ята ли-
тина занедужувала на цю 
недугу. При споживанні ме-
ду, пилку і прополісу треба 
згадати і про бджолину от-
руту - жало, яке є найкра 
щим ліком'прогн рака. Па-
січннки. які дістають уколи 
жала (не раз сотню і біль-
ше) ніколи не вмирають від 
рака. а. споживаючи весь 
час багато продуктів бджо-
ли, доживають гарного віку 
(90 і більше років: М. Сур-
мач. Й. Іванчук. Г. Щур) 
під час коли пересічний вік 
людини у ЗСА 76 років 
Тому, споживаймо, якнай-
більше меду і інших продук 
тів бджоли (вона дійсно 
„Божа муха"), вони дуже по 
трібні людині: лікують і 
продовжуть вік. 

k —†ЂіРАШіІіітт І 1 9 Ц 
pe^irst Avomic 

. fe l і?І?) 473-3550 
ВСІ ШКІЛЬНІ КНИЖКИ ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ в АРЦІ. На складі 
книжки ВСІХ вмдявммцта. Одвржи-
т# на слідуючий день післг т#п#фо-

иічмого мммл#иия. 

# НА П Р О Д А Ж j " 

Мѓис пнтік)Тк. шо и імсм.ию u 29 
ло.іаріа. Числіть: 100 капеўльок проао-
л-'cj. ціна його SI8.00. 100 капс}лмж 
чистого бджоляного молочка Я5 00. 
100 капеўльок ж гашень корінь жаѓѓга 
$15 00. Два фунтом! слоік блжолавиЯ 
перш Я0 00. Цеііціні. щоВамм)сітшб 
ііп.іітити в „гелі ѓторЃ' або в аптаві, 
вќию вони їм мають. Це оголоаагяявв 
витніть собі і приліпіть на аилиім инві. 
шоб )иали, де ці чудові ліки декммвш 
дістати. Пишіть. 

9 SEKYICE Ф 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines A 

equipment 
JACOB SACHS 

251 W 9fflh St 
New York. N Y; 10025 
Tel (212) 222 6683 

7 days a week 

^TUNERATDIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
ЛЎІС НАЙГРО - директор 

Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОІ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
а окопмці Ню йорќу, вилючвю-
чм цвинтарі: се. Духа в Гаміттои-
бургу. Н. й., са. Андрія в Баанд 
Бруку. Н. Дж.. Пайм Буш а К#р-

гомксоиі та Ѓпан Спай, Н. й. 
МИ пропонуємо особисті поспу-

ги та порааи у Вашому aout 
За двомовним представником 

слід телефонувати, 
IWAN HURYN 
P.O. Box 121 
Hamptonburgh. NY 10916 
(914) 427-2684 
BOHOAN REKSHYNSKYJ 
45 East 7th Street 
New York, N.Y. 10003 
(212) 4776523 

UKRAINIAN { Q f NATIONAL 
FUNERAL " SERVICE 
Управа Українського 
Національного Цвинтаря-
Пам'ятника та мавзолею 
полагоджуе всі справи 
пов'язані з похороном і пс-
хованнам в ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave. SE 
Washington. ОС. 20746 

Tel (301)568 0630 
MAIL: PO Box 430 

Dunkirk, MD 20754 




