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ПОЧАЛИ В1ДЗНА ЧА ТИ 
ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА 

Філядсльфія (М.Н.). – 
Тут у православному соборі 
св. Володимира, в неділю, 
!7–rO ССрПНЯ Ц.р. ФІЛЯДСЛЬ" 
фійськиЙ Деканат Украінсь" 
коі Православної Церкви в 
ЗСА розпочав святкування 
ІООО”річчя Хрищення Украї 
ни. 

Багато вірних прибуло на 
не свято й з інших місцевос 
тсй. Всі чекали перед хра^ 
мом на Блаженнішого Вла" 
дику Мстислава, MHTpono– 
лита УАПЦв ЗСА та АрхИ" 
спнекопа Філадельфії. О 
10:30 ранку загули церковні 
дзвони, вітаючи Владику, 
який у супроводі почоту 
наближався до церкви. 

При дверях храму Вла" 
дику вітав голова ЦсркоВ" 
ного комітету Й. Підгурсь" 
кий щирими словами та 
хлібом, а діти – квітами. 

Урочисту Літургію в пере 
повненому соборі очолив 
Митрополит Мстислав, fio– 
му сослужили священики 
Філядельфійського Декана" 
ту. Могутньо співав хор, 
підсилений хористами — 
гостями з інших парафій, 
диригував Д”р С.Савчук. 

По торжественній відпра" 
ві освячено воду в пам'ять 
акту хрищення з Дніпрі біля 
Києва !4–ro серпня (н.ст.) 
майже тисячу років тому. 

Вітаючи вірних. Владика 
Мстислав з притиском віД" 
мітив, що Москва naMara– 
сться присвоїти собі ювілей 
Тисячоліття . Відомо ж, що 
на півночі, в лісистих npoc– 
торах, де пізніше створилО" 

ся московське князівство, 
в ті часи поклонялися поган 
ським богам. 

Владика з любов'ю піД' 
креслив, яку велику ролю у 
відродженні Української 
Православної Церкви взага 
лі, а на поселеннях зокрема, 
відіграли жінки. МинулО" 
го року Об'єднання npaeoc– 
лавних Сестрицтв у ЗСА 
подало думку поставити 
пам'ятник св. княгині Ольги 
на цвинтарі св. Андрія nep– 
возванного. Як відомо, кня 
тиня Ольга прийняла хрис" 
тиянство ще за 30 років до 
хрищення РусИ'України. 
Вона була відданою хриС" 
тиянкою і завдяки їй багато 
бояр та освічених людей 
приняли Христову віру і 
згодом вони стали опорою 
КНЯЗеВІ ВОЛОДИМИРОВІ В ЙО" 
го заходах навернення на 
християнство. Владика з 
гордістю запевнив, що na– 
м'ятник св. княгині Ольги 
буде воздвигнений у Hac– 
туиному році. 

Філядельфійська телеві" 
зійна станція русло ч. 10 
фільмувала вхід до церкви 
Владики Мстислава і epo– 
чнету Службу Божу. Увечо" 
рі того ж дня вона двічі у 
програмі новин показувала 
уривки з торжества, iio;iaa– 
ши коротке пояснення. 

Цс перше святкування 
хрищення України ФілЯ" 
дельфійським Деканатом є 
добрим прикладом ДЛЯ iH– 
ших деканатів Української 
Православної Церкви в 
ЗСА. 

Відбудеться бенкет в 40"ЛІтщя 
шжецької праці А Тисовського 

– ! 

Ню Йорк. – В неділю, 
2 l–ro вересня ц.р., О ГОД. 2"ІЙ 
по полудні тут в залі УНДо 
му, при 140 Друга авеню. 
В і д б у д е т ь с я б е н к е т ДЛЯ ВІД" 
значення 40"ЛІття мнетець" 
кої праці члена Капелі BaH– 
дурнстів ім. Т. Шевченка в 
Дітройті і відомого соліста 
баС”баритона Володимира 
Тисовського. 

Запрошується всіх люби" 
телів мистецтва і приятелів 
прийти і вшанувати ювіля" 
та. 

На бенкеті відбудеться 
мистецька програма. Вступ 
на бенкет 12 дол. Зголошен 
ня приймаються до 16–ro 
ВереСНЯ Ц.р. ЧеКИ СЛІД ВИСИ" 
лати на School of Bandura, 

84–82 
N.Y. 

В. Тисовський 

164th Str., Jamaica, 
11432. 

УКРАЇНА МОВЧАЛА НА 
КОНФЕРЕНЦІЇ У ВІДНІ 

Відень (УІС „Смолос" 
КИП"). – Як ВІДОМО. МІЖ" 
народне агенство атомної 
енергії ООН (МАГАТЕ) , 
влаштувало цілотижневий 
симпозіюм присвячений 
Чорнобильській нуклеарній 
катастрофі. У симпозіюмі 
взяло участь біля 600 вче" 
них. лікарів, інженерів, cne– 
ніялістів атомної енергії 
та біля 300 журналістів. 

Повну пресову акредита" 
цію одержав на цю конфЄ' 
ренцію єдиний українець, 
представник „Смолоскипа" 
журналіст і хем і K– дослідник 
Осип Зінкевич. який брав 
участь майже в усіх прескон 
ференціях. які відбувалися 
після кожної закритої сесії 
симпозіюму. 

В час конференції було 
розповсюджено серед її, 
учасників останній випуск 
журналу . .Смолоскип", 
який був майже весніло npn– 
свячений чорнобильській 
катастрофі. 

До М А ҐАТЕ належать 
113 країН”Членів ООН. а 
осідок цього агентства 3na– 
ходиться у ВІДНІ. В НОВОЗ" 
булованих з кінцем l970–n.4 
років будівлях Віденського 
міжнародного центру, який 
охороняє поліція ООН. 
Сам будинок являється сво 
срілним протитерористич" 
ним бастіоном, з різними 
бетоннО”Залізними 3aro– 
родами. а доступ кожної 

особи і автомашини дуже 
строго перевіряється. 

Членами МАГАТЕ Є Ta– 
кож С С С Р . Українська і 
Білоруська республіки. Всі 
ці три держави мають своі 
постійні місії до МАГАТЕ у 
Відні. Всі три мають ту 
саму адресу і той самий 
номер телефону. Є і деяка 
різниця між цими місіями 
– в склад місії СССР вхО" 
лить 16 осіб з дружинами, 
зате одноособові представ" 
ники УССР і БССР – саміт 
ні. 

Не зважаючи на те. що 
чорнобильська катастрофа 
відбулася на території yK– 
раїни. члена МАҐАТЕ. У О 
СР„ на симпозіюмі 3acryna– 
ли лише два представники 

..резидент" – представ"; 
ник постійної Місії УССР у 
Відні Микола Решети як і 
академік АН УССР. проф. 
В. Трефілов, спеціяліст по 
міграції радіонуклідів. Bi– 
лоруська республіка не була 
заступлена ані одним прел" 
с т а в н и к о м . зате в склад 
делегації СССР входила 31 
особа, серед яких були і 
вчені з українськими прізвіь 
шами Д”Р В. КрушсльнИ" 
цький. В. Загорулько. В. 
Федуленко, В. Клименко. 
А. Мостовсць. Делегацію 
очолював конкурент вілО" 
МОГО 3 ТСЛеВІЗІЙНИХ BHCTy– 

(Закінчоннп на стор. 4'ІЙ) 

Миром Сурмач вчить 
дітей бджолярства 

Джерзі Ситі. Н. Дж. (Л. 
B–a). – У кашкеті з KOKap– 
дою, на якій, зображений 
вулик, а поруч на всьому 
полі кашкета прищеплені 
бджілки, зроблені ЮВСЛІ" 
ром, 94"річний Мирон Cyp– 
мач, український купець, 
автор, підприємець, громад' 
ський діяч, а передусім — 
пасічник, дивиться cepfi03– 
но і скупчено з двох великих 
фотографій, що прикрашу" 
ють чималий репортаж про 
цього унікального розінь 
відача і бандуриста, в ra3e– 
ті ,,Норт Джерзі Рекорд" з 
20–ro серпня. Тут видно М. 
Сурмача теж у колі a.Mepn– 
канських дітей”Таборовиків, 
які з майже недитячою noea– 
гою слухають старого naci4– 
ника про таємниці збирання 
Меду Й Про Секрет ДОВГОВІЧ" 
ностн особливо такої, як у 
М. Сурмача, бо ось він каже 
дітям, що він ..здоровішій 
тепер, як 50 років тому!" 

Кореспондент газети 

ДЕНЬ УНСОЮЗУ ПРИКРАСЯТЬ НОВА 
„МІС СОЮЗІВКА" І ЦІКАВА ПРОГРАМА 
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Союзівка. Субота, 13– 
го вересня, заповідається 
знову луже принадно й ooi– 
пяючо на Оселі Українсько^ 
го Народного Союзу в Ker– 
скильськнх горах, бо це не 
тільки початок позолоти іі 
райдужних кольорів розкіш 
ного листа на кущах і дерс" 
ea.v та опрозорення noeiT– 
ря, але гакож день вибору 
Міс Союзівки на 1987 рік. 
наступної красуHi–yкраїнкн. 

Це буде вже 32–ra королів 
на Союзівки та її почет – 
дві дружки, яких вибере 
безстороннє жюрі. ШО ЙОГО 

Танцювальний ансамбль ..Дунай' 

склад буде проголошено на 
самій забаві. Забава розпіч 
неться рівно о lO–iii годині 
вечора, відразу після THBTO– 
рагодннної багатої н piino– 
манітноі програми, що її 
початок, як звичайно, с 8:30 
голина вечора. 

В мистецькій програмі, 
що її вестиме конферансьє 
Роман Лупань, виступлять 
гості канадці український 
танцювальний ансамбль 
, ,Дунай" з Ст. Катарінс. 
Онтаріо, та його вокальне 
тріо „Осінь". 

З американського боку 

тішитиме присутніх своїм 
гарним голосом вже відома 
Союзівці з її виступів тут, 
зокрема з весняною її KOH– 
нерту ПІД час посвячення 
Дому Сеньйорів, співачка 
Лариса МагуН”Гурнн з Ню 
Йорку 

Танцювальний ансамбль 
..Дунай", що ним керує KO– 
реограф Орест Самець, у 
наступному році святкува" 
тнме вже своє 20"річчя. З 
невеликого танечного гурту 
в 1967 році ансамбль розрІО 

(Закінчення на стор. 3) 

,,Норт Джерзі Рекорд" ДеН" 
нис Блощук перевів p03MO– 
ау з М. Сурмачем і поїхаВ”З4! 
ним разом до літнього Ta6o– 
ру для дітей у околиці Mic– 
течка Монсі, Н. Й.. в POK– 
ландському повіті, під Ha3– 
вою табір „Сонне дупло", 
де М. Сурмач увів дітей у 
світ бджолярства та в інші 
дива і чуда царства бджіл. 

Це не перший раз. що 
Мирон Сурмач дістається 
на сторінки американської 
преси, радіо чи й навіть 
телевізії. Як відомо, під час 
святкування ІОО'річчя CTa– 
туї Свободи просили його 
на почесне місце недалеко 
від Президента, хоч М. Cyp– 
мач від того відмовився, бо 
молодцеві, нестарому М. 
Сурмачеві корисніше тепер 
прово. йти життя серед rap– 
ної природи на його хуторі, 
чи десь отак по таборах чи 
школах для дітвори, ніж 
кілька годин їхати в HCUMO– 
вірно густому автовому 
. .трафікові", щоб тільки 
дістатися на корабель біля 
Пані Статуї. розповідаю 
він пізніше. 

На цій зустрічі з Ta6opo– 
виками в Монсі М. Сурмач, 
як це завжди буває, заграв 
на бандурі і розповів дітям 
про цей давній український 
інструмент. Гак він робить 
кожного разу, як виступає з 
лекціями про пасічництво. 
НЄ ВТОМЛЮЮЧИСЬ НІКОЛИ ИІД" 
креслити. що любить він 
бандуру, що він українець і 
що щиро українське ЙОГО 
ВМІННЯ обхОДНТНСЯ З „ Б О " 
жою комашкою" бджі.і" 
кою. що іі не ужалить IHKO– 
го. хто її знає і любить, „а 
якщо і ужалить, що це ж 
хосенно, бо полікує вас від 
артритизму". каже flOB– 
голітній народний мудрець 
і усміхається при тому BCII,– 
селим „всезнаючим" усмі" 
хом. 

М. Сурмач плянує в свої 
„сто років віку иереселитИ" 
ся на Фльорнду". а покищо 
він ще господарюватиме на 
своїй гарній посілості в 
Ссдл Рнвер. Н. Дж. з усім, 
чого „душа забажає", і де 
він перебуває постійно, за 
внйнягком вівтірків і неділь. 
До себе гостинний М. Cyp– 
мач запрошує „на дві лож" 
ки меду бо вони заосмот. 
рять вас на цілий flCHbCHep– 
гісю" працівників пера. 
до яких, як їхній „кч)лсіа". 
він має особливий caHTH– 
мент. і це на його салибі є 
лерева. що їх Сурмач nav 
вав ..Іван Керницький". 
„Микола Понділок" та in– 
шйми подібними іменами, а 
найвищий і найміцніший 
дуб носить ім'я Свгена Ma– 
ланюка. 

СССР ОБВИНУВАТИВ 
Н. ДАНІЛОВА У ШПИГУНСТВІ 

Москва. – Совєтський 
Союз обвинуватив у iumt– 
гунстві кореспондента тиж" 
невика , ,Ю.С . Н ю з енд 
Ворлд Ріпорт" Ніколаса 
Данілова. заарештованого 
агентами КҐБ . Це виклнка" 
ло різку реакцію зі сторони 
Білого Дому і державного 
департаменту. 

Речник Білого Дому Jlep– 
рі Спікс заявив, що обвину" 
вачення Н. Данілова в iunn– 
гунстві може мати далекен 
ЙДУЧІ КОНСЄКВЄНЦІЇ у ВІДНО" 
еннах між З'єднаними Стей 
тами Америки і CoBCTCb– 
кнм Союзом. 

Президент Роналд Реген 
надіслав спеціяльне послан" 
ня генеральному секрстаре" 
ві ЦК КПСС Міхаїлові Гор 
бачову з вимогою негайно 
звільнити з в'язниці амерн" 
канського репортера. P. Pe– 
ген підкреслив, що в справі 
Данілова на карту nocrraB– 
лені надто серйозні питань 
ня. від яких залежать даль" 
ші відносини між двома 
су пер потугами. Президент 
особисто запевнив fop6a– 
чова. що Н. Данілов ніколи 
не працював в амернкансь" 
ких розвідчих службах і його 
не можна розглядати як 
шпигуна. В листі Регена 
також недвозначно сказано, 
що якщо Данілов не буде 
негайно звільнений, то aMe– 
риканський Уряд вживе sia– 
повідннх заходів. 

Жінка Н. Данілова. Руф, 
повідомила, що іі чоловік 
несподівано подзвонив з 
Лєфортовськоі в'язниці з 
дозволу КҐБ. За словами 
Данілова, слідчий постійно 
питає її чоловіка, на який 
відділ американської aM6a– 
сади в Москві він працює. 
Руф Данілова повідомила 
ftortt про пропозицію, яка 
нібито походить від Дер" 
жавного департаменту і ne– 

редбачає його звільнення в 
обмін на передачу coBCTCb– 
кого шпигуна Геннадія 3a– 
харова підособисту відпо" 
відальність амбасадора СС 
СР у Вашінгтоні Юрм Ду" 
бініна. „Коли я йому про це 
сказала, – заявила Руф, – 
Нік відповів, що слідчі КҐБ 
недвозначно натякали йому 
про можливість обміну". 

29 американських penop– 
терів, акредитованих у Мос 
кві, звернулися листом до 
М. Горбачова, вимагаючи 
негайного звільнення свого 
колеги. „Ми твердо nepeKo– 
нані. що Данілов став He– 
винною жертвою бсЗПІД" 
ставної акції, проведеної 
співробітниками Комітету 
державної безпеки. – roeo– 
риться в листі амернкансь" 
ких репортерів. – Ми BBa– 
жаємо. що дії застосовані 
проти Данілова, мають на 
меті залякати ввесь a.Mepn– 
канський журналістський 
корпус в Москві. Такі дії 
перешкоджають BHKOHBH– 
ню наших професійних обо 
в'язків і є порушенням Гель 
сінкськнх угод під якими 
стоїть підпис совстського 
представника.. . Ми Bsa– 
жаємо, що арешт Данілова 
створює нові бар'єри на 
шляху процесу поліпшення 
взаємозрозуміння між Схсь 
дом і Заходом і зводить 
нанівець відносини між co– 
встським урядом і західнім 
ми засобами масової інфор" 
маціГ. 

Невідомо, яке враження 
справив на Горбачова лист 
американських репортерів, 
але. як пише в газеті „Ню 
Йорк Тайме" Алекс Джонс, 
в їх середовищі панує замі" 
шання. Арешт Данілова 
створює небезпечний npc– 
цедсит,:мнгий"отавнть лід 
загрозу працю репортерів у 
Москві. 

Президент Чіле щасливо 
уникнув замаху на його життя 

Сантіяго. Чіле. – ПрезИ" 
дент країни генерал Aeryc– 
то Піночет вийшов щасли' 
во із збройної засідки тут на 
нього, влаштованої комуніС" 
тичними чілійцями в ніч із 
суботи на неділю, 7–ro eepec– 
ИЯ. ХОЧ П'ЯТЬ ЙОГО ТІЛООХО" 
р о н ц і в І ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІЦІ" 
янтів убито в зливі кулемет" 
ного вогню, а десятьох no– 
ранено. 

Президент Піночет. 70– 
річний державний муж,' щоб 
заспокоїти громадян своєї 
країни, виступив того ж 
дня, в неділю пізно, на телс" 
візійному екрані із забапда' 
жованою лівою рукою, і 
сказав, що він дістав nopa– 
нення уламкою шрапнелі 
під час засідки на нього, як 
він переїжджав міст. їдучи з 
його літньої резиденції до 
міського палацу. Також fio– 
го авто, показане на телеві" 
зії. має 12 дір від куль, що 
пробили куленепробивне 
шкло автомобіля . Крім 
куль, авто постраждало від 
розриву ручної гранати , 
киненої повстанцями MaHy– 

еля Родрігеза ПатріотичнО" 
го Фронту. Граната po3ip– 
валася під заднім колесом 
німецького авта МерцедеС" 
Бенц. 

Ця атака лівих бунтівнИ" 
ків на голову держави npn– 
мусила міністра внутрішніх 
справ Рікарда Ґарсію npo– 
голосити ..стан облоги", 
далі затискуючи цивільні 
СВОбоДИ. ЩО ВЖС буЛИ ДО" 
сить обмежені попередніми 
діями збройних прокому" 
ністичних повстанців. В 
Чіле вже був уведений BH– 
нятковий стан. Генерал ni– 
ночет, промовляючи ПО TC– 
левізії, казав, що Чіле є у 
війні „поміж демократією і 
марксизмом, поміж хаосом 
і демократією". 

Замах на президента ni– 
ночета, цс перший замах на 
його життя, відколи він ІЗ 
років тому в удалому дер" 
жавному перевороті відіб" 
рав владу відсоціялістичнО" 
го президента Саль вадо ра 
Аллєндс Ґосенса, із здогад" 
ною допомогою американ" 
ського Сі”Ай”Ей. 

У СВІТІ 

К О М У Н І С Т И , У Ч А С Н И К И переговорів з урядом 
Філіппін, обвинуватили уряд в тому, що він зволікає з 
переговорами і попередили, що якщо угода про припинеН' 
ня вогню не буде підписана, то винним в цьому буде уряд. 
Заява комуністів появилася в той час. коли все більше і 
більше політиків і журналістів висловлюють незадоволсН" 
ня тим. що уряд Коразон Акіно намагається договоритИ" 
ся з комуністами про мир. Деякі коментатори у філіппіН' 
ських газетах відзначають невміння К. Акіно добитися 
свого у відносинах з комуністами і висловлюють CKCHTH– 
цизм з приводу можливого миру у війні з комуністичними 
повстанцями. Війна ця триває вже 17 років. 

ВИСТУПАЮЧИ НА засіданні центрального комітету 
правлячої Соціалістичної партії. прсм'ср'Міністер Греції 
Андрсас Папандреу заявив, що він особисто повідомив 
З'єднані Стсйти про можливе рішення Греції вимагати від 
Вашінгтону забрати з її території всю нуклеарну зброю, 
розміщену тут відповідно до оборонної стратегії НАТО. 
А. Папандреу заявив також, що основною загрозою 
безпеки Греції вважає не дії її північних сусідів Болгарії. 
Югославії і Альбанії. а політику партнера НАТО 
Туреччини. У своїй промові Папандреу підкреслив, що 
виступає не як голова держави, а як партійний лідер. Він 
різко критикував загальну стратегію НАТО і знову осудив 
налет американських літаків на Лівію. В той же час 
прем'ср”МІністср заявив, що вихіл Греції з НАТО мав би 
небажаний вплив на загальний балянс. „який створився 
в трикутнику Aтeни–Aнкapa–Baшiнгтoн'^ 

МАСАКРА ЖИДІВ В ІСТАМБУЛІ 
ВИКЛИКАЛА КРИЗУ В ІЗРАЇЛІ 

Єрусалим, Ізраїль. – Ma 
сакра жидів в Туреччині, 
конкетно в Істанбулі. де у 
божниці загинуло 23 особи 
жидівської національности 
і два терористи, правдопо" 
дібно палестинці з терорис" 
тичної групи охорони caMo– 
го керівника Палестинської 
Визвольної Організації Ясь 
ра Арафата, викликало не 
тільки протести і співчуття 
багатьох західніх країн, але 
також свого роду політичну 
кризу в самому Ізраїлі. 

Прсм'ср”МІністер ізраїль" 
ського уряду Шімон Псрез 
відмовився скликати зась 
дання кабінету для o6roBo– 
рення справи масакри поки 
Арісль Шарон не ncpenpo– 
сить його і не пояснить ізрв" 
їльському народові чому 
він висловився у спосіб, 
шо. мовляв, масакра таких 
розмірів жидів в Істанбулі 
була можлива тільки тому, 
що Псрез веде надто мирну 
політику з арабами, доречі 
навіть неприхильними до 
Ізраїля. Згідно з інформа" 
ціями з Єрусалиму, які ne– 
редалн американські радіос 
танції у понеділок, 8–ro вере 
сня ц.р.. А. Шарон nepenpo– 
сив прем'єра Переза і відтяг 
нув сказані ним образливі 
слова про діяльність уряду. 
Не зважаючи на відтягиеН' 
ня і перепрошення в Ізраїлі 
панує ситуація непевности і 
напруги. Більш KOHcepBa– 
тивні кола д о м а г а ю т ь с я 
негайнокї відплати за Maco– 
вс вбивство жидів в ТуреЧ" 
чині, інші, більш поміркова 
ні кола, до яких, до речі . 
належить сам Ш. Перез. 
пропонують спочатку o6– 
міркувати цілу ситуацію і 
належно даолянувати sla– 
плату проти^палестинських 
Терористів, 'ЯКЩО ТМ ДОКЯ' 
жуть виконання атентату. 

Прихильники Ш. Переза 
закидають А. Шаронові ..не 
погамованість". ..вибух при 
страстей" і звертають увагу 
що він повинен найменше 
забирати слово, бо справа 
масакри палестин ці в у ne– 
реселенчих таборах в Jlnea– 
ні за відомомом А. Шарона 
коли він був міністром o6o– 
роии, ще й досі не закінчена. 

А.Шарон, тепер міністер 
індустрії в кабінеті Ш. Пере 
за і провідний член коаліції 
Лікуд. написав до бюра npe– 
м'єр”МІністра два листи з 
вибаченням. Перший був 
ВІДКИНеНИЙ бІЛЬШІСТЮ ЧЛС" 
нів кабінету, а другий HI6H– 
то був принятий до відома, 
але не підтверджений ca– 
МИМ П р е м ' є р о м . ІСНУЄ МОЖ" 
ливість, кажуть політичні 
спостерігачі, шо між conig– 
лістами і їхніми прихильни' 
ками, що їх сьогодні o4o– 
лює Ш. Псрез і бльоком 
Лікуд може дійти до розла" 
му і Тцак Шамір не очолить 
уряду в жовтні цього року, я 
було раніше домовлено між 
двома бльоками. 

Покищо, на думку полі" 
тичних аналітиків. Ш. ne– 
рез не мав вибору і мусів 
прийняти сяку'Таку форму 
вибачення від А. Шарона. 
бо в противному випадку 
він поставив би під загрозу 
існування уряду. Справа 
відплати за масакру жидів в 
Істанбулі стоїть тепер, як 
інформують корсспондеН" 
ти. на першому місці в b– 
раїлі. а для цього треба ще 
якийсь час затримати сд" 
ність політичних партій, які 
творять уряд. 

Жертви істанбульської 
масакри стали приводом до 
обговорення тероризму в 
світі також 'В”Ьштх ntipmk– 
вах. зокрема в Европі. 

Китайський розвідник 
перейшов на Захід 

Пекін. – Один із західніх 
дипломатів, акредитованих 
в столиці Китаю, повідо" 
мив, що в січні втік за icop– 
дон через Гонг Конг завіду" 
ючий чужинецьким ВІДДІ" 
лом китайського міністер 
ства державної безпеки. За 
ПОВІДОМЛСННЯМ ЦЬОГО ДИП' 
ломата. який просив, щоб 
його ім'я не було згадане, 
втікач передав важливі дані 
розвідці однієї із західніх 
держав. 

Цими днями японські 3a– 
собн масової інформації 
повідомили, покликаючись 
на китайські джерела, що 
розвідннка”Втікача звали 
Ю Чженьсан і що він nepe– 
дав секретні інформації спів. 
робітниці неназваної захіД" 
ньої розвідувальної слуЖ" 
би. 

Якщо вказані повідомлеН" 
ня правдиві, то Ю ЧженЬ" 
сан с найвищим за рангою 
працівником китайської роз 
відки, який зтік за кордон 
з часу утворення КитайсЬ" 
коі Народної Республіки, 
тобто з 1949 року. Коли 
західній репортер звернув" 
ся телефонічно в міністерст 
во державної безпеки і non– 
роснв пояснень в цій справі, 
йому в ідповіли: . .Ми не 
маємо наміру обговорюва" 
тн цю справу, а вам радимо 
таких запитань не задава" 
тн". 

Коментувати повідомлен 
ня про втечу китайського 
розвідника відмовилися і 
міністерство закордонних 
справ Китаю, і амбасади 

З'єднаних Стейтів Америки 
та Англії в Китаї Один 
західній дипломат сказав, 
що чутки про втечу якогось 
високого китайського po3– 
відника ходили в Пекіні в 
березні, однак він не може 
їх підтвердили конкретними 
відомостями. 

Японська преса ПОВІДО" 
мила, що втікач продістаВ' 
ся на Тайван. де в НЬОГО ( 
родина. Однак тайванський 
уряд заявив, що не мас про 
це ніякого поняття. 

Міністерство державної 
безпеки було створене в 
Китаї в 1983 році ЙОМ) 
були передані розвідувальг 
ні і контррозвідувальні фун 
кції, які раніше належали 
м і н і с т е р с т в ) СУСПІЛЬНОЇ бСЗ" 
пеки. Саме співробітники 
нового міністерства іаареш 
тували в липні цього року 
репортера газети . .Ню 
Иорк Тайме" Джана bnpn– 
са, якого по! їм вислали з 
країни. 

В лисі опалі мин) лої 0 
року в З'єднаних Стеніах 
Америки був засуджений за 
шпигунство на користі. llc– 
кіну китайський імігрант 
Леррі Чіп. який протягом ЗО 
років працював у CI–AIT–EII. 

В гой час надійшли повідом 
лення, ЩО лані про Л. Чіна. 
який повісився j в'язниці 
через кілька днів після су іл . 
передав ФЬІ якийсь високо^ 
поставленніі співробітник' 
китайської розвідки. Дуже 
можливо, що ним був Ю 
Чженьсан. 

ВЖЕ ДЕЯКИЙ ЧАС СТАЛО віломо. шо на біржі на Волл 
стріт не все гаразд із чесністю і шо деякі банкіри, знавці 
фінансів і дорадники,не притримувалися стичних засал.' а 
навпа.,н. маючи різні ..внутрішні інформації" , вони 
зловживали довір'ям клієнтів і давати знати про вигідні чи 
не вигідні акції своїм близьким знайомим чи спорідненим 
особам, а ті в свою чергу робили вчасні спекуляції. 

І збагачуючись йепомірно, коли інші клієнти Біржі несли 
І великі фінансові втрати або й цілком убожіли. В OCTaHHbO– 
1 му часі, після кількох голосних фінансових скандалів, 

розпочалося слідство, і виявлено не ОДНОГО заШДОЗренО" 
го в ошуканстві. У четвер, 4–ro вересня, поставлено під 
суд ще двох 32"річних інвестиційних банкірів, представни" 
ків великих фінансових фірм. Після сулу їм можезагрожу' 
вати тюрма на п'ять років і чвертьмільйонна грошова кара 
Один З них є Айра Б. Соколов, а другий Дейвид С. 
Бравн. Вони погодилися повно співпрацювати з суловнми 
чинниками, свідчити проти вже оскарженого Д.Б.Лсвша. і 
за це їх чекає лагідніша кара. Соколов працював для 
відомої фірми Шірсон Леман. а Бравн для не менш 
важливої фінансової фірми Голдман Сакс і Ко. Левін 
перебуває під судом з травня, оскаржений ) найбільшому 
шахрайстві на біржі за весь час її існування. 
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Кошт кандидатури в Америці 

У зв'язку з недалекими передвиборами і 
виборами осінню цього року та президентсь" 
кими виборами за півтора року, вже тепер деякі 
кандидати розпочали свою виборчу кампанію, 
ось так, наприклад, Демократична партія наста" 
Вилася на здобуття другого сенаторського місця 
в стейті Ню Йорк, в якому демократи мають 
більшість в самому Ню Йорку, але республі" 
канці переважають у західній частині цього 
етейту. Кампанія за цей пост цікава з іншого 
аспекту, не політичного а грошового. Демокра" 
тичний сенатор Пат Мойніген, професор універ" 
ситету і колишній амбасадор в Індії, видав на 
свою кампанію у 1982 році 2,700.000 дол. Pecny– 
бліканський сенатор Алфонсо Д'Амато видат" 
кував на тодішні передвибори ,,мало" , бо 
Стільки" 1,600.000 дол., але вже тепер заплатив 
головно за телевізійні оголошення 4 мільйони 
дол. і не окривається, що зібрав уже виборчий 
фонд на 5 мільйонів дол. Бизнесмен Джан 
Дайзон, який кандидує на віцегубернатора 
нюйоркського етейту видав вже близько 5 
мільйонів на передвиборчу агітацію. Його о д н о 
лартійний суперник адвокат Марк Ґрін не має 
великих шансів вигри, бо міг видаткуватися 
,,тільки" на 600,000 дол., щоб хвалити себе і 
гудити Дейзона. Найвищу суму на виборчу 
кампанію за все інсування ЗСА видаткував 
республіканський сенатор із Північної К а р о 
лайни,"Джессі Гелмс: 16,900.000 дол. Ті всі 
мільйонери не кандидували задля сенаторської 
платні, яка для них ,,бідна", бо сенатор отримує 
річно 75,000 дол. однаково, як конгресмен. Але 
переможець у виборах, який видаткував мільйо 
ни на агітацію, має сатисфакцію вигри та з д о 
буття одного з найвидатніших становищ в 
державі, становище законодатця. Куди сумніша 
доля кандидата, що протратив мільйони на 
вибори і програв. Ось так амбітна колишня 
конґресменка з Ню Йорку, до речі ворожа 
українцям, Елізабет Голцман, витратилась у 
виборах у 1982 році на поверх два мільйони дол. і 
програла, тепер вона є прокуратором у дільниці 
Бруклину в Ню Йорку. 

Конечність видаткувати мільйони на BH6OD– 
чу агітацію кожного кандидата на посольський, 
сенаторський чи губернаторський пости – це 
один із сутоамериканських феноменів. І це 
феномен сумний, бо відсуває на задній плян 
духові, інтелектуальні кваліфікації кандидата, а 
висуває на вирішне місце — його маєтковий 
стан. З другого боку – це добре і похвально, що 
багаті люди в Америці, які могли б жити й не 
журитися за хліб насущний, тільки розважатись і 
ліньтяіти, мають амбіцію служити батьківщині 
на відповідальних становищах. 

Але видавати мільйон на виборчу агітацію, 
ходити вулицями і до найбільших крамниць, 
стискати незнайомим людям руку і цілувати 
малих дітей – ця виборча традиція в Америці це 
дивогляд для європейця. І ми, українці, брали 
активну участь у виборах до австрійського 
парляменту у Відні , до Галицького сойму у 
Львові та за Польщі між двома світовими вій" 
нами до польського сойму у Варшаві. Проголо 
шували легальні наші партії своїх кандидатів у 
газетах, влаштовувались віча у виборчих OKpy– 
гах. але це коштувало мінімально і кандидат на 
посла чи сенатора не видавав з своєї кишені ані 
сотика. І тепер в країнах Західньої Европи з 
демократичною системою, діється подібне. 

Щ Кандидати до англійської палати громад чи до 
^' 'н імецького парляменту у Б о н н і н е видають 
^мільйонів, яких не мають, не стискають рук і не 
Ц цілують чужих дітей. Вони порівнюють таку 

американську процедуру з цирковим в и д о 
вищем. Але Америка є країною контрастів і 
дивоглядів і Америка має для європейця диксн 

S винні звичаєі”Обичаї, які проте є для американ" 
ців традицією. Гроші видатковані на виборні 

І пости не йдуть в болото. Вони всякають в 
І загальну народну економіку, у пресу, друкарні, 
Щ радіо – телевізійні станції, ті гроші йдуть на 
В залізничні і летунські квитки, і всюди там 
В працюють живі люди, що їхній заробіток п о 
8 середньо залежить від отієї коштовної виборчої 
і кампанії. Тому і та американська традиція має в 
Н тутещніх відносинах свій глузд. „Що край – то 
9 обичай" – каже народна приказка. Прибулому 
І до Америки новому іміґрантові тутешні звичаї – 
І обичаї видаються диковинними і йому трудно 

до них привикнути. Але вони притаманні країні, 
яка протягом 210 років^з пустки стала велико 
державою. І тому тут це річ природна. 

Ціла низка європейських 
країн буде невдовзі nepeo– 
бирати свої центральні pen– 
резентативні органи, а від 
цього залежить майбутня 
зовнішня і внутрішня ПОЛІ" 
тика цих країн. Цікавим є 
питання: що буде більш 
впливати на результат BH– 
борів зовнішня чи внутрі" 
шня політика? 

Коли йдеться про АмерИ" 
ку. то найважливіші BHOO– 
ри. вибори президента, від" 
буЛуТЬСЯ НеСКОрО, ПО бІЛЬ" 
ше ніж двох роках. ЧасткО" 
ві вибори до Конгресу, що 
відбудуться у листопаді 
цього року, не матимуть 
рішального впливу на зміну 
політичної лінії у зовнішній 
чи внутрішній американсь' 
кій політиці, бож все таки і 
далі буде управляти краь 
ною Роналд Реген. Інша 
справа, коли йдеться про 
майбутні президентські BH– 
борн. тим б ільше , якщо 
президент Реген рішиться 
спробувати ставати до BH– 
борів утрете, для чого HCO6– 
хідна с відповідна процеду" 
ра. Якщо б Реген ставав до 
виборів утрете, то є великі 
шанси, т о він виграв би і 
втрете, зважаючи на його 
велику особисту популяр" 
ність. А його вік відограва" 
тиме менше значення, ніж 
його здоровельний стан, 
про шо рішатимуть не BH– 
борці. а лікарі і сам Реген та 
його родина і особисті npn– 
ятелі. 

Коли йдеться про АмерИ" 
ку, то виглядає так, що в 
усіх майбутніх виборах nH– 
тання внутрішньої політики 
відограватимуть більшу 
ролю, ніж справи зовнішні. 
Це тому, що президент Pe– 
ген встановив напрямні у 

М. Платковськнй 

ВИБОРИ В ЕВРОПІІ ВИБОРИ 
В АМЕРИЦІ 

, 

головному питанні IOBIIIIII– 
НЬОЇ ПОЛІТИКИ, Себто ВІДНО" 
шення до Москви. Ці HanpH– 
мні схвалюються більшіС" 
тю американських rpoMa– 
дян і вони вже дали позитиВ" 
ні наслідки. Згідно з цими 
напрямними президент Pe– 
ГЄН ХОЧе РОЗМОВЛЯТИ І ДОМО" 
влятися з Москвою, але з по 
зиції сили і. не піддаючись 
жадним непевним совєтсь" 
ким пропозиціям. І хоч Mo– 
скві така постава ВашінгтО" 
ну не до вподоби, але i"op– 
бачов ніяк не може відкину" 
ти розмови з Америкою – 
приїде він чи ні до Америки 
в скорому часі, але такі 
напрямні президента Pere– 
на вже дали свої позитивні 
наслідки для Америки. 

Інакше виглядає справа в 
європейських країнах. Там 
питання зовнішньої політи" 
ки і, зокрема, відношення 
до СССР, становлять co– 
бою головну тему майбуТ" 
ніх виборів. Хіба лише Opa– 
нція становить подекуди 
виняток, бо там і соціялісти 
і права опозиція (опозиція 
тепер уже тільки часткова), 
бо там уряд після останніх 
виборів є в руках правих, а 
становище президента з ДО" 
сить великими прерогати" 
вами займає соціяліст) ,via– 
ють майже однакові погля" 
ди щодо позицій відносно 
ССЧЖ^щЬ датується ще з 
часіїї”^е, Ґоля, який npoea– 
див "приязну політику cyn– 

"wv. І 

роти Москви. 
У Західній Німеччині 

християнськО”Ліберальний 
уряд мусить боронитися 
ПрОТИ ЗаКИДІВ СОЦІЯЛІСТИЧ" 
ної опозиції, що він, уряд, 
знаходиться цілковито під 
впливом Америки і занеД' 
бус встановлення приязних 
відносин з Москвою. Най' 
більш крайні опозиціонери 
вимагають виводу амерН" 
канських військ з Німсччіь 
ни і її вихід з НАТО. Ці 
антиамериканські настрої 
мають таки свій вплив на 
маси виборців. Наприклад, 
в останніх крайових BH6O– 
рах у Долішній Саксонії 
християнські демократи, 
що мали перед тим a6co– 
лютну більшість у KpafioBo– 
му парляменті, ледве втріь 
малися при владі більшістю 
одного голоса разом з лібе" 
ралами. 

Такі ж труднощі з опозИ" 
цією мас англійський npe– 
м'ер М. Тачср. Можливо 
тому вона прийняла 3anpo– 
шення відвідати СССР, що 
сталося під час недавньої 
ВІЗИТИ у ЛОНДОНІ СОВЄТСЬКО" 
го міністра закордонних 
справ Шеварднадзе. Англія 
країна, яка найбільш піД" 
трймує Вашінгтон у Його 
,,твердій" поставі супроти 
Москви, мусить хоч би'ТаУ" 
тично пристосовувати свою 
політику до агітації опозИ" 
ціонерів, які вимагають^пО" 
ліпшення" відносин з Moc– 

квою. 
Італія видалила цими 

ДНЯМИ ДВОХ СОВЄТСЬКИХ ДИП" 
ломатіВ”Шпигуиів. Але цс 
не перешкоджає італійсько" 
му урядові намагатися бути 
В МОЖЛИВО ДОбрИХ ЗНОСИ" 
нах з Москвою. 

Таких і подібних прикла" 
дів майже залицяння до 
діячів з Кремля і їх нового 
,,боса" Горбачова можна б 
навести багато. Можна без 
перебільшення висловити 
думку, що міжнародну no– 
літнку встановлює Москва: 
заговорить трохи,лібераль' 
нішою мовою і всі західні 
УРЯДИ І ПОЛІТИЧНІ ДІЯЧІ ПОЧИ" 
ішкзть.г^дгпі^ надіятися на 
можливість зТбвореТГня із 
совстськими лідерами. Ko– 
лн ж Москва чогось .,po3– 
гнівасться" в країнах 3a.4o– 
ду відчувається неначе 
страх перед могутністю co– 
встсько”російськоі імперії. 
Можна тільки висловити 
надію, що внутрішні COBCT– 
ські труднощі, спричинені 
також не в останній Mi– 
рі катастрофою в Hopno– 
билі, отже ціною жертв У'К" 
раїнського населення, що ці 
ВНУТРІШНІ ТРУДНОЩІ НЄ ДОЗ" 
волять Горбачову повтори" 
тн десь у світі нову агресію 
на зразок Афганістану. І 
можна також висловити na– 
дію, що американська полі" 
тика, якою керує президент 
Реген. не засліпиться яки" 
мись принадними обіцянка" 
ми Горбачова і не піде на 
поступки Москві, що ПрИНС" 
суть користь наступальній 
московській політиці і її 
агресивним плянам, що 3a– 
лишаються незмінними, 
хоч якби не всміхалося o6– 
лнччясовстського диктатО" 
ра. 

Людина народжується, 
щоб умерти природною 
смертю, лишивши по собі 
покоління для прийдешніх 
віків. Ніхто не має права 
вкоротити життя людини, 
але...Але кожна людина ЖИ" 
ве в організованому cyc– 
пільстві — державі, яка o6– 
межує її (людину) своїм 
законом в усіх діях життя. 

Найжорстокіший закон 
– це право держави npn– 
мушувати громадян брати 
участь у війні, якої народи 
не бажають. Війни оголО" 
шують уряди або диктатО" 
ри. Чи, скажімо, хотіли no– 
неволені народи СовєтсЬ" 
кого Союзу напасти на Ma– 
леньку Фінляндію? Ні. Так 
забажалось деспотові СталЬ 
нові. В результаті відкраЯ" 
ли від Фінляндії клаптик 
землі і похоронили В боЛО" 
тах десятки тисяч юнаків. 
Чи хотів німецький народ 
напасти на Польщу? Ні. 
Така воля була бісноватого 
Гітлера. що волів підкорИ" 
тн всю Европу. І що ж з цієї 
затії вийшло? 

За даними ОН жертви 
Другої світової війни cra– 
новлять 32 мільйони убитих 
солдатів та біля 25 мілЬ" 
йонів мирного населення, 
які загинули під час бомбар 
дувань; 25 мільйонів загИ" 
нули в концтаборах. Крім 
того на полі бою було nopa– 
нсно та скалічено 29,5 Mi– 
льйоніа солдатів. Не рахую 
ЧИ ВДІВ. І МІЛЬЙОН ДІТеЙ ЛИ" 
шились круглими сирота" 
ми. Газом війна зжерла 
111,5 мільйона людей, на 
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неї ви^р^чено 375 мільярдів 
золотих і долярів. Такими 
підсумками здобуто nepc– 
могу над фашизмом. 

Яке ж місце в цій війні 
посідає Совєтський Союз? 
20 мільЙоціВ:за,гияулодише 
солдатів, у тому часі З M'I– 
льйонів українців (5 мільйо" 
нів німців). Скільки загину" 
ло мирного населення і 
скільки скалічено, ми HJKO– 
ли Я^ дізнаємось. 

Відомий совєтський nocT– 
публіцист В. Коротич KO– 
ристаюнись кремлівською 
статистикою, у ..Вітчизні" 
за червень 1985 року, creep– 
див:'гаЙЬ' 

„Головний тягар 6opoTb– 
би Зі фашизмом виніс на 
своїх^плечах Радянський 
СОЮЗ. ТІЛЬКИ ПрЯМІ ЛЮДСЬ" 
кі втрати СРСР становлять 
близько 20 мільйонів осіб. 
Але є ще один підрахунок: в 
1940 році населення РаД" 
янського Союзу становило 
194,1 мільйона. При серед" 
ньорічному прирості 1.329?;. 
який у нас був у 1940 році, на 
початку 1946 року у нас 
мало б проживати 213 Mi– 
льйонів. А проживало npH– 
близно 167...Отже. наші 
втрати назагал зменшили 
можливу кількість населен" 
ня СРСР на 46 мільйонів". 

Про полонених біля двох 

мільйонів, що карались в 
німецькій неволі, ^Коротич 
не згадав. Промовчав і про 
репатріяцію уцілілих до co– 
встських концтаборів, де 
вони упокоїлись. Але ирір 

пвивіз української молоді нв: 

TcaTbpfyjlo райху, обмовив^ 
ся лише одним словом: 
„Тільки з СРСР буд9таким 
чином вивезено 4 мільйони 
978 тисяч осіб. Очевидно 
над фашизмом і війІ(аЛакіН" 
чилась. А чи справді зМсінчи 
лась?... 

Наведені вище страшні 
цифри стверджують, що в 
сучасному модерному світі. 

: людина мас право. nacaM– 
перед. на смерть, яку npHC– 
корюють науковці і політи" 

1 ки. Бож. як зрозуміти", що 
одні науковці (лікарі) 6op– 
ються за продовження жнт" 
тя людини – інші (фгзйки. 
хеміки) винаходять найста" 

шнішу зброю, щоб за o;i– 
ним ударом знищити сотні 
тисяч мирного населення, 
де ж тут логіка? 

Надмірне нагромаджен" 
ня різнорідної зброї пошир" 
юс малі війни в усіх KVTO4– 
ках нашої плянети: ipaH– 
Ірак, Афганістан. Бейрут, 
Нікарагуа й інші. Тероризм 
охопив усі держави. Бомби 
в и б у х а ю т ь в повітрі , на 
сущі і на морі. Де ж ці ;icp– 
жави і терористи дістають 
зброю? Усім зрозуміло, хоч 
про це не говориться. Top– 
гівля зброєю (не хлібом) 
займає перше місце в 6n3– 
несі. Зважаючи на цс. чи 
може бути в світі спокій? ' 

Тим часом, представники 
різних держав, в ОН po– 
ками виголошують темпе? 
раментні промови про npn– 
пинення війни і тероризму. 
Але ніхто лосі не висунув 
пропозицію, шоб укласти 
міжнародний договір про 
заборону торгувати зброєю 
та примусово мобілізувати 
молодь до армій. Ці заходи 
забезпечили б повні права 
людини на життя і звели б 
нанівець війни і тероризм. 

КАПІТАН ЗАХІДНЬОНІМЕЦЬКОГО корабля ..Aypi– 
га" Вольфганг Біндель. на якому 155 тамільських втікачів 
були переправлені через АТЛАНТИЧНИЙ океан і висаджені 
біля канадських берегів, заявив репортерам, що вважає 
справу про його обвинувачення в порушенні закону 
закінченою. „Поліція не має до мене ніяких претенсій, – 
сказав В. Біндель. Чому я повинен почувати себе 
винним? І в чому?" За повідомленням газет. Біндель дістав 
від тамільських втікачів півмільйона марок. Недалеко від 
територіяльних вод Канади втікачі пересіли в човни і були 
залишені на милість вітру і хвиль. Канадські власті 
заявили, що втікачі не будуть депортовані з країни. 

Дочка Дем'янюка 
(Переклад статті з ізраїльського журналу „Kpvi" ч. 475, 

1986) 

„Іван Грозний" з Tpe6– 
лінки був маніяком. Не MO– 
же бути, щоб за стільки 
років маніяк не видав ce– 
бе", – говорить Ірина HH– 
шник, дочка Дем'янюка, в 
інтерв'ю газети „Халашот". 

„Дуже делікатна натура 
ця жінка, — зауважив Цві 
Плят. — Питаєш себе, як те 
так? Дочка убивці (якщо 
правдиві звинувачення), л іо 
дини, яка сокирою трощи" 
ла черепи живих людей! 
Яка. підвішувала в'язнів за 
шию до колючого дрота..." 

Для Ірини Іван Дем'янюк 
– батько, при чому – 6a– 
тько добрий. 

Вона не може повірити, 
що її батько вбивав, і IIOB– 
торює: ..ВбивцЯ'Маніяк, як 
же протягом багатьох років 
він не виявив свого розумо" 
вого потьмарення?" 

Дочка каже журналістам: 
„Мій батько – Іван Де" 
м'янюк, а не „Іван Tpo3– 
ний". Мій батько невин" 
ний. Треба його знати, no– 
ГОВОрІТЬ З НИМ З П'ЯТЬ ХВИ" 
лин, і ви самі зрозумієте, що 
НЄ МОЖе буТИ НІЧОГО СПІЛЬ" 
ного між ним і тим манія" 
ком". 

Вона не намагалася ne– 
реконати преси. Безнадійна 
справа. В Ізраїлі панує aT– 
мосфера, коли люди uiyKa– 
ють жертовного козла. Як" 
що проводять слідство, то 
його треба засудити. BH– 
пустити його – означає 
опинитися в центрі величеЗ' 
ного скандалу. 

Ірина не хоче говорити 
про це. 

„Коли я побачила його 
у в'язниці, — то заплакала. 
Він не знав спокою стільки 
років. Боже мій, невже нема 
справедливостн у Бога?". 

Усмішка їй не вдасться. 
Очі бликитні, але вицвіли. 
Довго плакала. 

„Коли я намагаюсь no– 
в'язати звинувачення на аД" 
ресу мого батька, то я бачу, 
що мій батько не міг бути 
тим вбивцею. Кажуть про 
нього, що він шпигав жінок 
ножем, розторошував rono– 
ви немовлятам. Я покажу 
вам фотознімок: батько трИ" 
мае на руках мого синочка 
Еді. Хіба так тримає HCMOB– 
ля вбивця? 

Цві Гілят запитав, чи не 
могло статися такого, що 
Джон Дем'янюк обдурював 
свою родину. 

„Мій батько ніколи не 
підвищує голосу. Він не бив 
ніколи матері чи мене. Не 
бив тварин. В моїй голові не 
вкладається думка, що лю" 
дина такої вдачі могла KO– 
лись катувати". 

До Ізраїля родина 3aa– 
рештованого прилетіла на 
початку серпня (тут помиЛ" 
ка — треба: на початку лип" 
ня. – Ред.). Віра, жінка 
Дем'янюка, його дочка lpn– 
на. його зять Еді та внук Еді 
– молодший, семимісячна 
дитина. Вони не бачили nna– 
ву родини вже п'ять місяців. 
Листи він почав писати три 
місяці тому. Але йому не 
дозволили телефонувати 
додому. 

Через 10 днів вони no– 
вернулись до Америки. He– 
ма грошей на готель. Де" 
м'янюки жили в готелі 

„Америкен Колоні" в Cpy– 
салимі. Вони тричі відвіду" 
вали в'язницю в Рамлє, ycbo– 
го сім годин побачення. 

І рила шкодує, що не Mor– 
ла залишитися і оглянути 
країну. 

„Нема грошей. Ми люди 
небагаті". 

Вона оповідає, що npoTH– 
гом останніх десяти років 
вони жадного разу не CKO– 
ристалися відпусткою, не 
знали спокою. Всі вихідні 
дні та вакації – по судах. І 
Совєти передали америкаН" ; 
цям якість папери, з яких , 
випливає, що її батько був І 
нібито есесівцем у ТребліН" ! 
ці. Американці порушили ; 
кримінальне слідство проти ; 
Івана. ! 

Цві попросив п po3no–: 
вісти про своє дитинство. ; 

Життя було убоге. Бать" ; 
ко і мати – емігранти. Ba–: 
тько влаштувався механі"; 
ком. У фірмі „Форд". Мати ; 
працювала на конвеєрі на; 
заводі. Вона там і зараз ; 
працює. Ніяких особливих; 
надій родина не мала, ipn–; 
ну змалку привчали до; 
скромности. Вони жили в; 
Клівленді в двох кімнатах.; 
Ірина має брата і сестру.': 
Вирощував дітей батько – 
він повертався додому pa–̂  
ніше за матір. Він кухова^ 
рив, за матір. Він куховар 
рив, закуповував харчі. ' 

Що він варив? 
Паштети з картоплі. Ma– 

карони, борщі. 
Чи згадував він Україну 

та війну? 
Дуже неохоче. Його було 

на війні поранено, потрав 
пив до полону, його не раз 
було побито, потім він npa– 
цював на каторзі у німців. 
Він казав, що комуністи й 
нацисти — це саме, навіть 
прапори подібні. 

Чи принаджували його 
жахливі фільми? 

Ні, ніколи. І дітей просив 
не дивитися, як проливв" 
ють людську кров. 

Найприємнішим cnora– 
дом її дитинства був вибір 
ялин:сн в лісі разом з 6aTb– 
тйгм. З ялпніїїґ з ваяттася 
вивіртса^тван узяв її додО" 
му, спорудив клітку. Він 
дуже любив бавитися з BHBJ– 
ркою. 

Гілят пише: ..її увесь час 
не покидала думка про те. 
що я їй можу не повірити і 
що я можу думати, шо вона 
силкується мене обдурити. 
Вона, ясна річ. ні в чому 
невинна. Але її батько. 

..Це важко розуміти, 
каже чоловік Ірини. – Ви 
послухаєте нас. може. Ha– 
віть і повірите нам. noeep– 
нетесь додому. А Джон і 
далі перебуватиме в ув'яз" 
ненні. А ми і далі так AHTH– 
мемо – не живі, не мертві". 

Життя Ірини і усієї рОДИ" 
ни круто змінилося в 1977 
році. Місцева газета надру" 
кувала статтю, що Джан 
Дем'янюк шляхом обману 
отримав право на поселен" 
ня в ЗСА. Настав час полкь 
вання репортерів за Іриною 
та її батьком. її фотографу" 
вали по дорозі до школи і 
коли вона поверталася ДО" 
дому. 

(Закінчення на сюр. 4чн) 

^У^^^^^Ї^”Ц^^”^н^ І̂ І – 11м – Н їш – i–і o r Цм^^?^мЦі іЦ і іЦи іЦіиЦ.иЦии Чи 

Роман С. Голіят 
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Сзуїг о. ;t–p Алексій Юлиснс Фльоріді , докторант ' ' 
Г'рсюріянум. автор багатьох книжок і статтей про 
Католицьку Церкву, в роках 1950– 1965 був членом 
редакційної колегії журналу італійських єзуїтів „La Civilta ( 
Cattolica". викладав у Фордгам університеті й на протязі^ 
кількох років опікувався українськими і російськими. 
біженцямн з СССР і Китаю. Він є прихильником україн" 
ців і Українського Патріярхального Руху. 

У публікації ,.Archiepiscopal and Patriarchal Autonomy", 
шо її зрелагували Гомас Е. Бирд і Ева Піддубчишнй,''1 

Фордгам університет, 1972 рік. читаємо, щонасимпозіюмі : , 

який відбувся у цьому університеті l5–ro липня 1972 року о.Ч' 
Фльоріді виголосив змістовну доповідь, про: ,,РолюгЧі 
У країни в сучасній советськО”Ватиканській дипломаті?'. 

У повнішій документальній праці він цитує ряд папських 
енциклік, вислови наукових і політичних діячів, російських^ 
іі українських дисидентів, які апелювали у своїх заявах до . 
мужів вільною світу н Папи, стати на захист переслідував 
них жорстоким комуністичним режимом. А Ватикан 
мовчав. г ^ 

Автор деталічно обговорює положення Українсько"^ 
Католицької Церкви, як за царату, так і нині в СССР. Цдґ 
праця, появилася також італійською і ф р а н ц у з ь к о ї 
мовами. 1 

У першому розділі цієї книжки. ..Як обдурити 'чорта' "^ 
– автор уважає . 'що СССР є найбільш жорстокою"" 

системою і кровожадною диктатурою з усіх часів, яка 
постала й процвітала під час найбільшої дружби зі 
З'єднаними Стейтамн Америки за президента Рузвслта, 
перед і під час Другої світової війни. Втому періоді в СССР 
терором знищено тисячі священиків і мирян та зруйновано 
багато історичних церков, так, що Папа Пій ХІ, l9–ro 
березня 1930 року, проголосив день молитви за пересліду" 
вання. в якій участь взяли: протестанти, православні і ЖИЛИ. 
Під час Богослужби в базиліці св. Петра, було 50,000 
вірних, без тих, які де факто визнали СССР. Папа у своїй 
мові таврував Захід за його мовчанку відносно пересліду" 
ваних в СССР. Для виховання кадр нових священиків для 
Росії. Папа Пій ХІ оснував „Руссікум". 

Покликаючись на заяву Сахарова, о.Фльоріді каже, що 
совстська система це державний капіталізм, в якому 
держава перебрала монопольну ролю над цілою економі" 
кою, а Солженіцнн (діло якого був українець) під час 
вручення йому Нобелівської нагороди сказав, що: ..наше 
ХХ сторіччя показалось більш жорстоким, як попереднє, а 
найстрашніше є це, шо воно не закінчилося у першій 
половині цього сторіччя". 

Знову покликаючись на заяву Солженіцина, там чнтас" 
мо^ Що ,,коли ми говоримо про Захід, тоді тяжко є 
говорити кожного разу про те, чи вони хочуть нам 
помагати, чи навпаки, там с якась капітуляція, гра. яка 
включає внутрішні інтереси народу Заходу, а в гін розгрі 
ми відіграємо малу ролю для зміни. 

Від 29–ro вересня 1922 року, аж ло вересня 1924 року в 
СССР працювала папська місія, яка несла допомогу 
голодуючим над Волгою, де записано випадки канібалії" 
му. Намагання Ватиканузаключити конкордат з Москвою 
не увінчалося успіхом. У І926 році. Папа Пій ХІ вислав до 
СССР єпископа Михаїла ДТербіні. який підпільно мав 
реорганізувати католицьку ієрархію. Праця ДТербіні 
закінчилася крахом, бо за його ходом слідкували чекісти, 
які вкоротці арештували нововнсвячуваннх ним єпископів. 
одних розстріляли, а інших заслали в тюрму. 

Отець Фльоріді каже, що борець за свободу, вартує 
більше, як мільйони тих, шо пристосовуються до даних 
обставин. – 

Про пакт МолотоВ”Рібснтроп. Папа Пін ХП сказав, шо 
імперії, які не с основані на правосудд'. не і o.iaioc.io– 
венні Богом. Небезпека є немннучє)ю. але ще с час: нічого 

не пропадає в мирі, але все може зруйнувати війна. 26–ro 
жовтня 1939 року Папа проголосив свою першу енцикліку 
„Devini Redcmtores", в якій таврував комунізм і нацизм. 
Комунізм є фундаментальним злом, тому що кожен, хто 
зберігає християнську цивілізацію, не може коляборувати 
з комунізмом у будь”якій формі. Тому, Ватикан був 
проти допомоги для СССР під час війни з Німеччиною. 
Рузвелт у своїй заяві до Папи Пія ХП з 3–ro вересня І941 
року запевняв його, що церкви в СССР відкриті, і що Росія 
в результаті сучасного конфлікту може визнати свободу 
релігії. Він був переконаний, що російська диктатура є 
менш небезпечна для безпеки інших народів, як німецька 
форма диктатури. 

В тому часі, підсекретар Ватикану, монс. Тордіні сказав 
Аттолікові, італійському амбасадорові до Ватикану. що 
найбільшим ворогом Церкви є комунізм, але, це не тільки 
він. Нацизм провадив і провадить жахливе переслідування 
Церкви. Це справа, що один чорт гонить другого чорта. „ Я 
був би щасливий, коли б комунізм зник з лиця землі", 
(стор. 26.). 

Папа Пій ХП, l–ro липня 1949 року, у своєму декреті 
Апостольської Столиці затвердив екскомунікацію католії" 
ків. які помагають атеїстичному комунізмові. 

Під цю пору. Ватикан мас повні дипломатичні зв'язки з 
Кубою, Югославією, а канали відкриті до Польщі 
Мадярщцни, ЧехО”Словаччннн, Румунії, В'єтнаму, як 
також і до Китаю. Отець Фльоріді згадує, що ті зв'язки не 
дуже помагають, що у вищезгаданих країнах, діяльність 
Католицької Церкви обмежена, а деяких священиків 
судять і ув'язнюють. (500 еспанських священиків і інших 
проповідників Кастро усунув з Куби). 

Годі, як 76–TH річний Папа Іван ХХПІ діяв^своєю 
харизмою і добродушністю, він вірив в утопію, навіть у 
Відношенні до комуністів, та його наступник. Павло УІ. 
уважав, що треба застосувати все знання ватіканської 
дипломатії, в якій він був виховуваний від початку свого 
свяшенства. Він вірив у дипломатичні переговори, 
виконавцем яких став а'рхиєпнекоп кардинал Агостіні 
Касаролі. папський міністер закордонних справ. Він 
особисто пертрактуе з комуністичними урядами, відбуваю 
чи поїздки в МОСКВУ. 

' ' (Продовження буде) 

1 

L 
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Р Е Ч Н И К А М Е Р И К А Н С Ь К О Ї амбасади в Москві заявив, 
що переговори про урегулювання становища в Афганіо 
тані відбуваються в ліловій атмосфері. .Дсиус ряд справ, на 
які наші погляди розходяться. сказав американський 
дипломат У нас своя точка зору, у них своя". Дипломат 
заявив, що переговори с частиною підготови до майбут" 
ньої зустр іч і м і ж президентом Роиалдом Рсгсном і 
генеральним секретарем Ц К К П С С Міхаілом Ґорбачо. 
вим. 
і ПОЧАТКОМ УЧБОВОГО РОКУ учителі в багатьох 
місцях страйками домагаються вищих заробітних платень 
та інших пільг від етентових шкільних властей. Через лі 
страйки, які щойно розпочалися. 75,000 учнів не можуть 
розпочати навчання,бо замкнені школи в Іллнной. 
Массачусетс. Мишиген. Ню Джерзі, Огайо, Пенснльванії 

1 та в Ровд Лйленді. 

День. 
(Закінчення зі стор. 1) 

СЯ ДО СТОЧЛЄННОГО МИСТСЦЬ" 
кого колективу танцюрнс" 
тіа і музикантів, вік яких 
ся гас від семи років до 22– 
ох. і охоплює він членів усіх 
молодечих груп свого міста 
і навіть північного кінця 
Нюйоркського стейту: всі 
тут гармонійно і в згоді 
співпрацюють. 

Молоді ,,лунайці" з veni– 

Ж 
Перший раз у ЗСА і Канаді 

Зь посередництвом ГЕНРІ МІХАЛЬСКОГО 

L 
виступить 

JJ 

УКРАЇНСЬКИЙ ХОР 
Ж У Р А В Л І 

з Польщі 

55 

з участю МАРІЇ ШУЦЬКОЇ, сопрано, 
сол істки Великого Театру в Л о д з і 

РОМАН РИВАКОВИЧ АННА СУЛІЙ”ТУЗ 
дириґент п іян істка 

Концерти спонзорують: 

Український Народний Комітет Українців 
Союз, Інк. в ЗСА Канади, Інк., Канада 

Запляновано 20 виступів – чотири в Канаді і 16 в З'єднаних Стейтах Америки. 

Привітаймо масово наших земляків з Попьші^ 

К О Н Ц Е Р Т О В Е ТУРНЕ ПО К А Н А Д І 

MONTREAL. Que. 

OTTAWA. Ont. 

Четвер, 25–ro вересня 1986 p., 8–Ma веч. 
Plateau Hal l , 3710 Саі іха – Lavallee „ 

HAMILTON, ont. 

TORONTO. Ont. 

ROCHESTER. N Y . 

BUFFALO. N.Y. 

П'ятниця, 26–ro вересня, 8–M8 веч. 
Ot tawa Tech. H.S. A u d „ 440 Alber t S t . ^ ^ ^ ^ 

Субота, 27 вересня, 7–Ma веч. 
Sir Winston Church i l Aud. . 1715 Main St. East 

Неділя, 28–ro вересня, 3–TR no пол. І 7 – M B веч. 
Convent ion Center Theatre, 255 Front St. West 

К О Н Ц Е Р Т О В Е ТУРНЕ ПО АМЕРИЦІ 

Середа, 1–ro ж о в т н я , 7:30 веч. 
Eastr idge H.S. Aud. . 2350 Ridge Rd East 

Четвер, 2–ro ж о в т н я , 7:30 веч. 
KcKin ley H.S. Aud. , 1500 E lmwood Ave. 

PARMA. Ohio 

WARREN. Mich. 

CHICAGO, HI 

PITTSBURGH. Pa. 

WASHINGTON, D.C 

EDISON, N.J 

PHILADELPHIA. Pa 

NEW YORK. NY 

LODl. N.J. 

UNION, N.J. 

KERHONKSON. N.Y 

YONKERS. N.Y. 

BOSTON, Mass 

HARTFORD. Conn. 

П'ятниця, 3–ro ж о в т н я , 7:30 веч. 
Parma Senior H.S. Aud. , 6285 W. 54th St. 

Субота, 4–ro ж о в т н я , 6–Ta веч. 
Warren Woods Publ ic Schools , 27100 Schoehner, 
12 Mile Rd.. Warren, Mich. ^ ^ ^ „ „ „ – 

Неділя, 5–ro жовтня , 3–TH по пол. І 7–Ma веч. 
Lane Tech. H.S. Aud. . Western and A d d i s o n ^ 

Середа, 8–ro ж о в т н я , 8–Ma веч. 
Soldiers and Sailors Memor ia i Hall – 
5th Ave and Bigelow Blvd., Oak land, Pa 

Четвер, 9–ro ж о в т н я , 7 ЗО веч. 
Aud i to r ium pending 

П'ятниця, 10–ro ж о в т н я , 7 ЗО веч. 
Per forming Arts Center – Mlddleseх County 
Col lege –– W o o d b n d g e Ave and Mil l Rd ^^^ ^ ^ 

Субота, 11–ro ж о в т н я , 7 – M B веч. 
Northeast H.S A u d , Cot tman and A lgon St 

Неділя, 12–ro жовтня , 3–TH no non. 
Hunter Col lege Aud , 695 Park Ave 

Неділя, 12–ro жовтня . 8–Ma веч. 
Felician Col lege Aud. . 200 S. Mam St 

Понед ілок , 13–ro жовтня , 7–Ma веч. 
Wi lkms Theatre – Kean Col lege, Morr is Aye 

H 

Четвер, 16–ro жовтня , 7 ЗО веч. 
Союз ів ка 

П'ятниця, 17–ro жовтня , 7 ЗО веч. 
Saunders H.S. Aud. , 145 Palmer Rd 

Субота, 18–ro ж о в т н я , 7 ЗО веч. 
N e w ^ n g j a n d Life Hal l , 225 Clarendon St 

Неділя, 19–ro жовтня , З 30 no non. 
Bulkeley H S. Aud. , 300 Wethersf ie ld Ave 

хом виступали в різних MIC– 
тах Канади, як і в ЗСА – у 
Філадельфії, Чикаго та в, . 
Гартфорді. Були вони й наАІ 
телевізії, танцювали для 
Патріярха і д ія королеви 
Елізавсти 11 в свій час. 

Вокальне тріо . .Осінь" 
складається з колишніх чле" 
нок „Дунаю" талановитих, 
молодих українок: Ольги 
Чолкан, яка теж грас на 
гітарі, Надії Климків та 
Ліди Сьолковської. В їх 
репертуарі є народні yicpa– 
їнські пісні та легка музика, 
включно з власними KOMIIO– 
зиціями, які можна почути і 
на їх першій платівці ..Осінь 
– Тріо", що появилася н о 
давно. 

Хореограф О.Самець na– 
лежить до другого поколів 
ня українських поселенців у 
Ніягара Фоллс. Н. Й. Своє 
танцювальне вміння здобув 
він на курсах, семінарах і 
танцюючи в ансамблі ..Чай 
ка" під керівництвом хоро 
ографа Ярослава Клуня, а в 
найновішому часі – в He3– 
рівнянної Роми ПрИЙМИ" 
Богачсвської Крім хореоі" 
рафії маестро О. Самець 
навчався музики і він залюб. 
кн компонує власні KOMIIO– 
зиції. В репертуарі ..Дунаю" 
с багато різноманітного і 
цікавого, а навіть унікаль" 
ного, про що свідчать 6ara– 
то нагород, які „Дунай" д іо 
тав за свої виступи. 

ГАЗЕТА „ПРАВДА" повідомила, що капітан вантажного 
корабля ,.ПЙотр Вассв" і капітан пасажирського пароплава 
. .Адмірал Нах імов" перебувають під арештом, поки 
продовжується розслідування катастрофи, що сталася в 
ніч з неділі. З l–ro серпня, на понеділок, l–ro вересня, на 
Чорному морі, коли оба кораблі зударнлися, після чого 
,,Адмірал Нахімов" затонув протягом сімох хвилин. 
Виступаючи на пресовій конференції, працівник ЦК 
КПСС Альберт Власов сказав репортерам, що пошуки 
продовжуються. „Ми не назвемо кількостн пропалих 
безвісти до того часу, поки продовжуються пошуки", 
підкреслив А. Власов. Він повідомив, що в морі знайдено 
досі 116 жертв катастрофи, і ведуться пошуки ще 282 
пасажирів та членів залоги. Газети повідомили, що життю 
29 осіб, які перебувають у шпиталях, вже нічого не 
загрожує. 

РЕЧНИК КОМАНДУВАННЯ військ Об'єднаних Націй 
для підтримання миру в Ливані Тімур Гокссль повідомив, 
що три французькі вояки загинули при вибуху бомби на 
сільській дорозі в дев'ятьох милях від міста Tip. Французь" 
кі вояки взяли штурмом один з будинків і затримали двох 
осіб, яких підозрівають у вчиненні вибуху. Кількість 
французьких вояків, які загинули в Південному Ливані, 
досягла ІЗ. Шіїти вважають війська Об'єднаних Націй, 
які нараховують 5,825 осіб, як перешкоду на шляху 
організації терористичних акцій проти північних районів 
Ізраїля. 

СТАРАННЯМ ДОСЛІДНОЇ ФУНДАЦІЇім. О. ОПЬЖИЧА у ЗСА 
появилася нова книжка п н 

НА ЗОВ КИЄВА 
Укра їнський нац іонал ізм у Дру г і й св ітов ій війні 

(Збірник статтей. спогадів і документів) 
Зібрана й упорядкувала 
Колегія Дослідів Історіі 

Українського Націоналістичного Руху. 

Друкована на доброму папері і фахово опрацьовану 

М'яка оправа S25 00 Тверда оправа S30 00 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов язуе 60г, стеитового 
податку 

ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street ' Jerses Cits N J 07302 

ЦЬОГО РОКУ ВЖЕ СІМ осіб померло від отрути 
ціанкалісм. що її якісь кримінальні божевільні вкладали 
непомітно в капсулки ліків,на які не треба рецепти лікаря 
Трос померлих вчинили собі самі смерть, а один, що його 
емер і ь наступила в понеділок, l–ro вересня 27"ЛІтній 
чоловік, який випив горнятко зупи ,.JliriTOH–Kan–O– 
Суп". порошковану зупу, що її лиш треба розмішати в 
кип'ятку. Мати отруєного Луїса Денбера купила цей 
пакуночок іупи в містечку Раннимід в Ню Джерзі, 10 миль 
від Філадельфії, Па. В цьому самому пакуночкл ще один 
пакет її тупою мав всередині ціанкалій. але офіційні 
речники фірми Діптон. як і місцев. урядові чинники. ЯКІ 
ведуть розслідування справи, уважають, шо це ..BUUpea– 
ний випадок" і що загальна людність не повинна боятися 
іа себе. Дослідами над цим видом ціанкалію сподіваються 
в поліції виявити її тип і звідки походить отрута, і толі 
може можна буде спіймати злочинця, чи злочинців 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ З ДНЯ СМЕРТИ в Торонто. Канада 
нашої Улюбленої СЕСТРИ й ТЕТИ 

бл. п. 
Марії з Луцьких Левицької 

буде відправлена 
у вівторок, 16–ro вересня 1986 p., о S–lft годині ранку 

у церкві Христа Царя у ФІлядельфІі. Па. 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
з ПАНАХИДОЮ 

У пам'ять Покійної складаємо пожертву 50 00 доларів на 
Гарвардський Проект для відзначення 1000–nlrrn 

Християнства України. 
Мґр Олексеидер ЛУЦЬКИЙ, бовт 

^ ^ ^ ^ ^ Зоряна ЛУЦЬКА, сестрінка у ФІлядельфІі І 

Крайовий Комітет 
Тисячоліття Християнства в Україні 

^ ^ , в порозумінні 
з організованою громадою Ню Йорку й околиць 

повідомляє, Щдн ' 

у суботу, 13–ro вересня 1986 року 
у будинку Наукового Товариства їм. Шевченка в Ню Йорку 

при 63 Четверта Авеню 
відбудуться 

ОСНОВУЮЧІ ЗБОРИ 
для створення 

КОМІТЕТУ тисячоліття 
ХРИСТИЯНСТВА в УКРАЇНІ 

Метрополітального Ню Йорку 
й околиць 

і І п 

Початок о год. 3:00 по пол. 

Крайовий Комітет запрошує осі місцеві церковні і громадськ і організації 
Н ю Йорку й околиць та укра їнську громаду взяти численну участь 

В ЧЕТВЕРТУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ 
нашої Н а й д о р о ж ч о ї 

СЕСТРИ і Т І Т К И 

бл. п. 

СОНІ СЕМОНЮК 
в неділю, 14–ro вересня 1986 р. 

вуд правиться 

СЛУЖБА БОЖА 
в українській католицькій церкві 

у Вест Айсліп, Лонґ Айленд, Н. Й. 
Просимо Рідню і Знайомих в цей день про молитви 

за спокій душі Покійної. 

ІРЕНА – сестра 
МАРУСЯ – сестрінка 

19–ro травня 1986 року 

проминула перша сумна 
річниця відходу у Вічність 

по тяжкій недузі 
нашої Найдорожчої 

МАМИ. БАБЦІ. СЕСТРИ 

бл. п. 

Антоніни Іваненко 
з дому Галущенко 

Похована в м. Чикаґо. 

Залишилися у великім смутку ближча Родина в Америці 
дальша в Україні. 

ВІЧНА Ти ПАМ'ЯТЬ! 

РОДИНА 

fl–p Є В Г Е Н О Л Е Н К О 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІИСІ і виїжджає на винники домів 

Дентист О Л Ь Г А О Л Е Н К О 
Профілактика іаоріб ясен і )убіа ПІкуаання і протезування Косме 
ТИЧиа СТОМаТОПОГІЯ П р и и м Л ґ ' м ” – t.–.– 1.1 'її in.–; f і)'1'U Ц гіч ,n . '4 'u .mu 

Адресл у Мпи.'сттркі Адреса р Квіиі 
ROCKfFlLLER CENTER 105 37 64th Avenue 

630 5th Avenue Room 1803 fo rest Hil ls N T 11375 
New York NY 10020 (718) 459–0111 

ap 

Українська Вільна Академія Наук у США 
має честь запросити Вас на 

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
з проблем українського 

книгознавства 
ДОПОВІДІ 

Книга в ранньому радянському суспільстві вступна aaeaa– 
га – Роборт А. Карлович, Інститут Пратта в Бруклині 
(Професор Карлович буде говорити англійською MO– 

вою) 

Кость Довгань – маловідомий прихильник вивчення cou'– 
яльного впливу книжки Едвард Касинець, Нюйорк 

ська публічна бібліотека 

Книгознавство на Україні н двадцяті в вісімдесят' роки no– 
рівняльна студія – Дмитро Штогрим, Іллінойський 
Університет в Урбані 

Неділя, 14–ro вересня 1986 року , 2–ra година дня 
Б у д и н о к Академі ї , Макгеттен , Н. Й. 

20в Захід 100–Ta вул. 

Державний Центр 
Української Народної Республіки в Екзилі 
з глибоким смутком повідомляє все українське громадянство, 

що 4–ro вересня 1986 р. ВІДІЙШОВ у Вічність 

св. п. п р о ф . 

АВГУСТИН ШТЕФАН 
недавній заступник голови уряду УНР в Екзиг.і, голова Сойму Незалежної Карпатської 

України І керівник департаменту Шкільництва при уряді Карпатської України 
m 

Близькій І дальшій Родині висловлюймо нвшв щире співчуття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Д Ц УНР в Екзил і 

З нагоди 45"річчя проголошення незалежности Kap– 
пато”Українськоі Держави, накладом Карпатського 

Союзу в Ню Йорку вийшла книжка 

fl–pa Юліяна Химинця 
f а заг 

„ М О Ї СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ІЗ ЗАКАРПАТТЯ". 

Кмиж„, мо„иа придбя'и '.і ' 0 д , "ни арні н ' n.– 

SVOBODA BOOK STORF 
30 Montgomery Streel f . K " v . Citv MJ Q'M12 

Мешканців стейту Ню Джеод І ^ " Н ” і , с 
6S стеи'оаого податку 

Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями І Знайомими. 
що дня 29–ro серпня 1986 p., несподівано відійшла від нве, 

наша floporj БРАТАНИЦЯ І КУЗЕНКА 

A–p дентист бл. П. 

ТАМАРА ІРЕНА ХОМА 
дочка бл п Осипа ..Боксера' І бл. п. Дзідри 

нар. 5–ro серпня 1955 р. в New MHford Conn 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбупися ш Ню йорку, 2–ro 1 3–ro вересня 1986 р Тлінні 
останки бл п Тамари перевезені 4 вересня з похоронного заведення W i t " 
І спочили на кладовищі Mount Hope 

У глибокому смутку: 
стрийко – ПЛЯТОИ з дружиною ГАЛИНОЮ 
тета ЛЮБА МЕЛЬНИК з мужем РОМАНОМ 
кузенка – ЛІДУСЯ ХОМА 
кузени – 

ІГОР ХОМА з родиною 
ЯРКО МЕЛЬНИК, і родиною 
РОМАН 
АДРІЯН з дружиною 
Родина бл. п. Дзідри 

'' "r–:'Ae 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 9–ro ВЕРЕСНЯ 1986 Ч. 171. 

Україна... 
(Закінчення зі стор. 1) 

пів академіка Всліхова 
академік Валерій Лсгасов. 
Він був головним речником 
снмпотіюму. і надзвичайно 
д о б р о ю ПІДГОТОВОК) і pOT– 
праньованою методою w– 
ескречення багатьох справ 
чорнобильської трагедії. 

В перший день конферсн" 
ції Лсгасов говорив 6cinc– 
осрвно майже вісім годин. 
ЙОГО виступ відзначався 
зарозумілістю, aporaHTHic– 
тю. цинізмом і російськими 
ШОВІНІСТИЧНО”КОЛОНІЯЛЬНИ" 
Ми позиціями. На відкритті 
симполюму він сказав: 
..Чорнобильська аварія cTa– 
ла бідою для наших rposia– 
дян. Вона принесла BC.IH– 
чезні матеріяльні і моральні 
втрати. Вона деформувала 
існуючу господарську і Hay– 
кову діяльність багатьох 
підприємств і організацій. 
Вона викликала необхіЛ" 
ність працювати в склаД" 
них радіяпійннх обстави" 
нах. А в світовому суспіль 
стві та аварія загострила ' 
дискусію відносно нашої 
готовости і дальше BHKopn– 
стовувати ядерну енергію". 

У вечірніх годинах у no– 
нсділок. 25–ro серпня. KUib– 
касот журналістів вшерть 
заповнили пресову залю 
МЛҐАТЕ під час npccKon– 
фс pen ції 

За президіядьним столом 
представники СССР (а не 
України) В. Лсгасов. n–p 
медичних наук Л. Ільїн. 
ироф. О. Хл(стов. а дальше 
голова конференції ,l–p P. 
Ромстш. генеральний ceic– 
рстар МЛҐАТЕ. n–p Бдін. 
директор атомної безпеки, 
;i–p М. Розсн і директор 
інформації МЛҐАТЕ Я. Йо 
ппа. 

Третьому з черги було 
надане слово українському 
представникові. Він питав 
В. Лпасова. ..Дві pecny6– 
лікн. члени ОН і цієї агенції 
МЛҐАТЕ Україна і BLno– 
русь найбільше потерпіли 
від чорнобильської катасТ" 
рофн. Як не так. що тут 
взагалі немає представни" 
ка Білорусі. Україна застугь 
лена лише двома особами, а 
СССР аж ЗІ. Чому Україні 
не дано змоги говорити у 
своєму власному імеии про 
Чорнобиль і чому в її імені 
говорять представники CC– 
СРГ' 

Незвичайне питання не 
технічного характеру за.Х" 
видювало і членами npc3H– 
лії і сотнями журналістів. 

Лсгасов зупинився на хви 
лину, шоб до кінця ВИСЛУХВ' 
ти переклад питання на po– 
сійську мову, підвів голову 
доюри. обвів очима цілу 
залю і тоді зупинив погляд 
на кореспонденті ..CMO.TOC– 
кнпа" і відповів: 

..Не лише Україна і Bi;io– 
русія постраждали від sop– 
нобильської аварії, але іі 
Російська федерація. Ми шс 
не дослідили, котра з pec– 
иублік найбільше иостраж" 
ла.та. Ви запитуєте про 3ac– 
туипицтво на цій конферсН' 
пії України 1 я вам скажу: 
так. Україна заступлена дво 
ма представниками, але ea– 
жливість і вклад праці aica– 
лсміка Української акалс" 
мії наук Трефілова, більша 
ніж десятьох інших осіб. ЯКІ 
мож.іи б входити в склад 
лелсіації". Він зупинився на 
ХВИ.ПІ І іу . іроНІЧНО ПІДСМІХ" 
ІіуВСЯ І 3 І і р п П ІСКОМ І ЦИНІЗ" 
мом закінчив: ..Як ви мож'С" 
тс питати мене про BL'topy– 
сно. чому її представників 
TN т немає? Яке я маю право 
встрявати в суверенні права 
іік і республіки?" 

ПІЛ час окремих розмов. 

деякі делегати запитували І 
про українську громаду в 
Америці й Канаді, про yic– 
раїнські газети (..Ви. що 
український журналіст? Нев і 
же у вас є українські ra3e– 
ти'г,). школи, церкви, (люди 
старшої г енерації). організа j 
ції. 

Ну. а коли це все ci"a– 
лося, як ваша громада 
українці, білоруси, литовці 
реагували? Що робили? 
раз було поставлено україН" 
ському представникові таке 
питання. 

У нас було велике po3– 
чарування поведінкою co– 
вєтської влади. була Bi,i– 
повідь. – Хотіли допомогти 
всі дослівно чим могли 
продуктами, nopoujKOBa– 
ним молоком, одягом, 
всім... Писали до посольств 
СССР у Вашінгтоні й Отта 
ві, писали доамернкансько" 
до Уряду, до ООН. до МІЖ" 
народного Червоного ХрС" 
ста. І. на жаль, відповідь 
була одна: совєтський уряд 
відмовляється допомогу 
прийняти. А комуністична 
Польща, менше загрожена. 
а допомогу від американсЬ" 
ких поляків прийняла. У 
хвилини народнього Heinac– 
тя. треба забути про поль 
тичні різниці, слід забути 
про те. шо нас ділить, а 
допомогти один одному, як 
брат братові. Сталося maic– 
шс. Уряд ваш негуманний, 
нелюдяний, жорстокий, не 
дбає про народ..." 

Така відповідь загострю" 
вала дискусію, але ніхто з 
совстських представників, з 
ким була про це мова, не 
знав про відмову прийняти 
допомогу, дивувався і ніхто 
не оправдував у цьому BLI– 
ношенні режиму. 

Це питання обговорюва" 
ли експерти за закритими 
дверима цілий день у BJBTO– 
рок. 26–ro серпня. В OCHOB– 
ному мова була про хворО" 
бу смертельного рака від 
радіяції. Про інші хвороби 

генетичні дефекти, дефор 
манію новонароджених, ne– 
нормальність у рспролуК" 
тивних органах мови не 
було. 

Між совстськими і захіД" 
німи експертами є великі 
розходження щодо кальку'" 
ляпії і проекції на майбуТ" 
нє. Речниками у справі рако 
вої смертности 6y;msi–p М. 
Розен і Д”р Д Бенссон. Co– 
встські вчені радше на цю 
тему публічно говорити не 
хотіли. Д”р Розсн запро" 
понував таку формулу: RK– 
шо 75 мільйонів населення 
зараженої раліяцією sacTH– 
ни СССР одержить кожний 
по 3,3 ремса радіяції. то в 
наступних 70 роках (довжИ" 
на віку людини) від 4opno– 
бильської радіяції помре на 
хворобу рака 24,750 осіб. 
Згідно з калькуляцією in– 
ших вчених, застосовуючи 
ІНШУ МСТОДу. ЦС ЧИСЛО BUHO– 
ситимс 39.000. Ані в ОД" 
ній. ані в другій методі каль 
куляції не враховано, шо в 
радіюсі 100 км. від чорнО" 
бильської A EC кожна ЛЮ" 
днна одержала від зовніш' 
ньої і внутрішньої радіяції 
(заражені продукти) більше 
як 3.3 ремса. Отже CMcpT– 
ність населення у цьому 
радіюсі може бути багато 
виша. 

ВИПРАЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ 

У статті Я. Татомнра 
..Допоможім завершити BC– 
лнке діло" з 28–ro серпня, 
трапилася друкарська no– 
милка: Замість MLTCOBCT– 
СЬКОГО періоду історії VK– 
раїнського народу", надру" 
ковано „підсовєтського na– 
роду" Ред. 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заклинають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дня 

1 П о ш и р ю в а н н я п р а в д и п р о У к р а ї н у 
2 П о б о р ю в а н н я о ч о р н ю в а н н я т а з н е с л а в л к ь 

в а н н я у к р а ї н ц і в 
3. О б о р о н и г р о м а д я н с ь к и х п р а в у к р а ї н ц і в 

Пожертви п р о с и м о пересилати чеками або noui– 
говими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c o U k r a i n i a n N a t i o n a l A s s o c i a t i o n 

30 M o n t g o m e r y S t ree t . J e r s e y C i t y . N.J 0 7 3 0 2 
RP І і ! виповненим вир і з ком цього закпику 

Оросимо п о п а г и суму п о ж е р т в и своє їм я npi3– 
вище ^а адресу 

Сума п о ж е р т в и S 

ТОВАРИСТВО СВЯТА СОФІЯ – КОМІСІЯ ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ 

А 

і 
ї 
і 
і 

місцев ість 

повідомляє: 
на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД зложили: 

Yl–86 

по 1.000.00 дол – fl–p Леонід і Ірена Рудницькі; Люба riana– 
шевська – на Український Католицький Університет в 
Римі З нагоди вічних обітів у манастирі ,.Студіоні" біля 
Риму брата Александра Кіляра. сина Галини і бл. п. інж. 
Володимира Кіляра; 

250.00 дол – Мирон Бучак; 
209 50 дол – о Я. Мончак — звернений гонорар; 
по 100.00 дол " М а р і й с ь к а Дружина ім. Непорочного Зачат" 

тя в Ню Йорку (у пям'ять довголітнього голови бл. п. OneK– 
сандри Куницькоі). Евдокія Мартинів (у пам'ять мужа 
бл п Івана у 9–Ty річницю смерти). інж. Ярослав l"nafl– 
кий Стефанія Драйер; 

по 50 00 дол – Лідія Одежинська (у пам'ять Батьків бл. п. 
Андрія і Анастазії Рубчак і брата Михайла), Теодор Oe– 
дишин. Іван Бродило; 

ЗО 00 дол. – Ярослав Ґелета; 
по 25 00 дол – Андрій Бук. Михайло й Анна Куриляк (за 

мість квітів на могилу бл п Анастазії Біловус); 
10.00 дол – Іван Ґумовський. 

На радіопрограму „Голос Української Діяслори" зложили: 

30 00 дол. – fl–p Зенон і Володимира Ґіль (замість квітів на 
могилу бл. п. Наталі! з Орловських Алексевич); 

10.00 дол. – Андрій Бук. 

На Дім Студитів в Римі зложили у пам'ять 
бл. п. інж. Василя Кострубяка: 

25.00 дол. – Михайло й Анна Куриляк; 
20.00 дол – Володимир Винницький. 

Листи чч 0021, 0022, 0023 і 0024 – Коляда на Патріярший 
Фонд в Аллентавн, Па., Істон, Па. і Бетлегем Па. — 

переслав Дмитро Хорват 

Аллентавн, Па – колядував Дмитро Хорват (листи чч 0023 
і 0024), зложили: 

50.00 дол. – Дмитро і Марія Хорват; 
по 25 00 дол. – Ярослав Хорват, Богдан Хорват, Александер 

і Стефанія Білинські, Петро Сукіна (Реал Естате). CTO– 
фан Когут (погребне заведення); 

по 20.00 дол. – Іван і Евгенія Пиріг, Ірина Клисяк. Ярослав 
Кіндрачук; 

по 15.00 дол. – Джек Ґрауль, fl–p Джон Мунчак; 
по 10.00 дол. – Іван Стасів. Антін Мурин, Пекарня ,,Іджіпт 

Стар", Михайло Путько. Михайло Іванів, Іван Mannnn– 
ський, Дмитро Ґудз, Стефан Петровський, Теодор LUy– 
мило, ,,Райхенбахер енд Сон", Андрій і Осипа Проць. 
Симон і Анна Кадінго, Петро Гомка, n–p Альберт і OKca– 
на Кіпи. Стефан Муха. о. Теодор Данусяр. Микола 
Проць, Степан Голод. ,,Брувер Антліт", Роберт Турко, 
Володимир Вербовський, о. Василь Чекалюк, Михайло 
Голець. Григорій Голець; 

по 500 дол. – Іван Ганич. Іван Старейкий. Теодор Музичка, 
Михайло Бепзецький, Анна Пукшин, Стефан Кацапир, 
Роман Олещук, ,,Кефінс Фармаси'', .,Севен Стріт Делі", 
Іван Кохан, Анна Вокрин, Іван Козак: 

З 00 дол. – Євгенія Морковчук 

Істон. Па колядувала Катерина Когут (листа ч. 0021), 
зложили: 

20.00 дол. – Петро й Ірена Залиби. 
11 00 дол – Катерина Когут; 
по 10.00 дол – о. Іван Сенів, Анна Крамар, Джозефіне Koy– 

ри, Стефан Когут, Ірена Мосяс, МихайлоТруш, Винниць" 
кі, о. монс Константин Бердар, Микола Дубнюк, Петро 
Шмагала, 

по 5 00 дол – Анна Гентіш. Андрій Ґелетканич, К. Гуґель, 
Марія Трусь, Ольга Мондяк, Марія Френт, Григорій 
Яремчук, Стефан і Марія Колодруб, Ольга Куцинда. Mn– 
рон Сорока, Софія Ковалик. Олекса і Стефанія Трусь. 

З 00 дол – Анна Трусь; 
по 2.00 дл – Василь Боднарський. Наталія Баранчик; 
по 1.00 дол – Іван Любоски, Анна Савчук 

Бетпе гем, Па – колядував Василь Кацапир (листа ч 0022). 
зложили: 

10.00 дол – Т Савчук; 
по 5 00 дол – Анна Гарас. Євген Михайлів, Юрій Цегель" 

ський, Ігнат Балазюк, Рибак, Василь Хоман, Катерина 
Вайтгед. Григорій Гаркі, Володимир Меньо. Анна Діегл. 
Михайло Онеский, Ярко Цегельський. Володимир 3a– 
гводський, Василь Кацапир; 

по 3.00 дол. – Іван Явний. Василь Парашак, 
1 00 дол. – Михайло Кітіук 

Листа ч 2016 – переслав Степан Ковалівський 
з АсторіІ, Н Й.. зложили: 

100.00 дол – Степан Ковалівський (в пам'ять дружини Анни 
в першу річницю смерти); 

100 00 дол – Андрій і Софія Бочневич 

Збірка в Баффало, Н. Й. – перша листа на 1986 p. – 
зібрав і переслав Василь Макух 

50.00 дол – зложив fl–p Семен Дорощак 

В пам'ять бл п Стефана Хомина, зложили: 

20.00 дол. – Оксана Бережницька; 
по 10.00 дол – Йосиф і Франя Беднарські. Ярослав і AHre– 

лина Слободинські. 

В пам'ять бп п Тетяни Бпендоногої, зложили: 

по 25 00 дол – Мирон і Марія Мандзій, Михайло і Текля Man– 
дзій; 

по 20.00 дол – Оксана Бережницька, Неля Бебак і Олена 
Мікляр. Роман і Люба Цьолки, Любомир і Софія Tono– 
ваті; 

по 10.00 дол. – Іван і Марія Горбачуки. Володимир іРутаЛв" 
вицькі. Плярій і Антонія Паращіі 

В пам'ять бл п. Гілярія Паращія зложили 

по Ю 00 дол – Йосиф Беднарський. Михайло і Надія Блен" 
доногі. Данило Райца. Мирослава Райца. Олена Хомин 

Листам 1804 – збірка в Нюарку. Н Дж – зібрав і переслав 
Василь Гнатів. 

в пам'ять бл п інж. Віктора Яворського. зложили 

по 25 00 дол – Патріярхальне T–BO В Нюарку, Федір Луци" 
шин, Василь Гнатів; 

3000 дол – зложила Александра Яськів (15.00 дол. в na– 
м'ять бл п інж Романа Загайкевича. 15.00 дол у пам'ять 
бл п Всеволода Будного). 

Листи чч 0038 А і 0100 – збірка замість квітів на могилу 
бл п Наталі! з Орловських Алексевич у Філядельфії, Па 

Листа ч 0038А – зложили 

по 10000 дол – fl–p Тетяна і Зенон Цісик, Василь і Олена 
Ощипко; 

50 00 дол. – Адріян і Христина Салук; 
по 25.00 дол – інж. Юліян і Олена Головчак. Володимир і 

Теодозія Бриковичі. інж Олександер ї Софія BOHTOD– 
ські. Оксана Поритко, Родина Ковалишинів, Богдан і 
Франциска Катамай, Катерина і Віра Пак. fl–p Дарія Хи" 
мич, Григорій і Анна Олійники, Іван і Софія Дзіндзюри, 
інж Богдан і Христина Турченюки, Михайло й Анна Ky– 
риляки. fl–p Богдан і Ольга Саси, інж Роман Вергун (Po– 
честер). Марта Ощипко. Таня Цісик, 

по 20 00 дол – Олена Кульчицька. Іван і Анна Квіки. Мирон 
і Марія Масюки, Теодор і Марія Флюнт, інж Ігор і Любов 
Пак, Іван Кантор (на радіопрограму ..Голос Української 
Діаспори"); 

по 15 00 дол – Петро Ґенгало. Нестор і Анна Сум, І Колінко, 
по Ю00 дол. – Володимир і Анна Мелько, Володимир і 

Катруся Березяк, Андрій і Евгенія Товт. Ярослава Федь" 
ків. Михайло і Ірина Ковальчин. Ольга Бойсичук. fl–o 
Володимир і Марія Бачинські. 
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Листа ч. 0100A – зложили: 

по 25.00 дол. – fl–p Романа Навроцька, A–p Дмитро і Дарія 
Кострубяк. fl–p Андрій і Лідія Лемішки, Тарас і Стефанія 
Гарас, Ірина Грушкевич; 

по 20.00 дол. – fl–p Лев і Ірена Кушнір, Ірена Новоженюк; 
по 10.00 дол. – Ірина Юрчак, Йоаи і Стефанія Ракочі. 

Збірка Українського Патріярхального Товариства, 
Відділ в Рочестері, Н. Й., зложили: 

1,000.00 дол. – Ярослав і Женя Кужіль; 
250.00 дол. – Марія Холевчук. 

По бл. п. Володимирові Біловусові, зложили: 

1.000.00 дол. – Юрій і Ірина Біловус: 
по 500.00 дол. – Стефан Білооус. Ольга Косаревич, Ярослав 

і Анна Біловус; 
по 50.00 дол. – Михайло і Галина Стегури. Дейвид і Марія 

Сперано. Ярослав Почапський, ҐерІ і Петруся Аллен, 
Стівен і Твреса Біловус; ^ ^ . 

30.00 дол. – Ґабріелла Кравчук; 
по 25.00 дол. – Володимир Богонович, Марко й Ольга HOH– 

кевич, Михайло й Ольга Малинівські, Андрій Яріш. Іван 
і Наталія Олексин, Михайло і Марія Сеньків, Мері і Джан 
Кмита. Александер і Мілдред Пастерик; 

по 20.00 дол. – Наталія Ґуран, Роман Куціль. Мирон Macnoe– 
ський, Роберт і Марґарет Перано; 

по 15.00 дол. – Гелен Бекееіч. Мері Туруз; 
по 10.00 дол. – Ярослав Матковський. Марія Залітач, Орест 

Гафткович, Мирон Тицький, Любомир Білик; 
5.00 дол. – Володимир Приймак. 

Листа ч. 1832 а, б. в. r – Коляда Українського ПатріяхальнО" 
го Товарисва, Відділ у Балтимор, Мд. – переслав 

Петро Войтович. 

Листа ч. l832–a. з колядою ходили: Василь Корж, Семен MH– 
хайлишин. Евген Снігура, Андрій Чорний і Остап Стельмах, 

зложили: 

по 50.00 дол. – fl–p Омелян Дерій, fl–p Андрій і Лідія ЛеміШ" 
ка; 

по 25.00 дол. – Василь і Ольга Корж. Степан Поперечний, 
Теофіль і Марія Попович; 

по 20.00 дол. – Василь і Марія Будько. Василь і Оксана na– 
пійчук, Остап Садовий, Богдан і Богданна Саламаха, 
Василь і Стефа Татчин; 

по 15.00 дол. – M a p i f l Мулькевич, Володимир і Ольга Сушко; 
по 10.00 дол. – Михайло й Орися Вацлавів, Софрон і Ірена 

Ганкеіич. Леся Затварницька Наталка Кулинич, Анна 
Поліщук, Іван і Марія Радь, Михайло Ремський, Bono– 
димир і Марія Стельмах, Ярослав і Ірена Сушко, Степан 
Хай, Дора Хариш, Степан і Оксана Чорний, Евгенія 4op– 
няк. Микола Яремко, Дмитро Тимюк; 

по 5 00 дол. – Вільчинський, Роман Вітенко, Марія Гадза" 
ман. Степан і Софія Купчик, Андрій Лихолат, Ярослав 
і Лідія Шавяк; 

3 00 дол. – Володимир Лукаш. 

Листа ч. 1832–6. зложили: 

25.00 дол. – Іван і Таіса Корж. 

Листа ч. l832–e – з Колядою ходили: Василь Корж, Семен 
Михайлишин, Евген Снігура, Остап Стельмах і Андрій 

Чорний, зложили: 

45.00 дол. – Франя Турик; 
по 30.00 дол. – fl–p Дмитро і Дарія Кострубяк, fl–p Микола і 

Слава Ласійчук; 
по 20.00 дол. – Семен і Софія Михайлишин, Евген І Валя CHJ– 

гура, Остап і Анна Стельмах. Анна Тимюк Корж; 
по 15.00 дол. – Андрій і Анна Чорний, Василь Охота, OneK– 

сандер Ратич; 
по 10.00 дол. – Клим І Іванна Бабяк. Роман і Оля Ганас, Mn– 

хайло і Маруся Захарків, Рая Зелинська, Єва і Михайло 
Кравчик. Степан і Стефа Поліщук. Ганна Самутин, flpo– 
слав Сливка, Люся Хай, Тарас і Таня Хархаліс, Ярослав 
Ханенко. Богдан і Дзюня Чапельський; 

5 00 дол. – Олександер Ганас. 

Листа ч 1832–r – з Колядою ходили: Олег Бендюк, Лариса 
Бендюк. Петро Войтович і Уляна Коропецька. зложили; 

25 00 дол. – Петро і Володимира Войтович; 
по 20.00 дол. – Олег І Ніла Бендюк, Микола й Оксана Kopo– 

пецький. МихайлоСтельмащук; 
по 10.00 дол. – Ярослава Бедюк, Любомир і Даруся Блаин 

ків, Осип і Надя Зінкевич, Петро і Єва Зозуляк, Богдан 
і Галина Мацук, Петро і Галина Мудрий, Ярослава Coe– 
ган; 

по 5.00 – Володимир і Анна Блашків. Богдан і Надя BOHTO– 
вич, Іван і Анна Грицківський, Ілля і Ольга Заронь, lpe– 
на Зозуляк, Маруся Зозуляк. Теодор і Параня Кузьмів, 
Богдан і Розалія Ласюк. Орест Ласюк. Михайло і Марія 
Хома. Адам і Анна Ціздин; 

4 00 дол. – Петро й Анна Свистун; 
1.50 дол. – Єлисавета Маляр; 
1 00 дол. – Анна Шиманська. 

Листа ч. 0030А – збірка в Ст Петерсбург. Фльорида – 3i6– 
рала і переслала Юлія Вертопорох. зложили: 

по 50.00 дол. – Юлія Вертипорох. Богдан і Галина Волоши" 
нович. Теодозій Шлапак, Степан Данкай, В. Я. Черееко, 
Осип і Анастазія Біповус. Володимир Павлишин, Федір 
О. і Марґарета Кулицькі, Юлія Вертипорох (замість квн 
тів на могилу бл. п. Марії Гарматій). 

40.00 дол. – Ольга Лісе; 
30.00 дол – Богдан Головід; 
по 25.00 дол. – Мирон Заліпський. fl–p О Є Филипович, Іван 

Когут, fl–p Роман і Наталія Кравчук; 
по 20.00 дол. – Зенон і Евгенія Федевич. Йосиф і Евгенія 

Королайза, Роман і Стефа Цегельські, Василь і Ольга 
Хадай, Андру і Марія Мартін. Осипа Мазуркєвич; 

15.00 дол. – Антоніна Мазуркєвич; 
по 10.00 дол. – Анна Голман. Богдан Сальчаник, Микола 

Задойний, Грегор і Ірена Пеленичка. Гліб і Анна ЛещІН" 
ські. Іван Рудковський. Евгенія Горбова: 

5.00 дол – Марія Меде ід. 

Збірка Товариства Українців в Атланта, Джорджія. в честь 
n–ea fl–pa Мирона і Люби Кучмак, за їх довголітню працю 

в Українській Громаді в Джорджі і . зложили: 

100.00 дол – fl–p Мирон і Люба Кучмак; 
50 00 дол – Рассел і Беверли Савчук; 
25 00 дол – Бонніе М. Келлер; 
по 20.00 дол – Лариса Темпле, Орися Фішер, Юрій і Джв" 

ралдіне Гайдук. 

Спростування: 

У списку жертводавців iv–86: 

Листа ч 1947 – збірка в ДоббсФерри. Н. Й. має бути 

25.00 дол – Роман і Оксана Чавс (а не Гавс); 
20 00 дол – Іван і Галина Виджак (а не Калина) 

У списку жертводавців v–86 
25.00 дол – інж. Станислав Берегулька – в пам'ять бл п 

мґра Іллі Городецького (не було подано). 

Товариство Свята Софія – Комісія Патріяршого Фонду 
– складає щиру подяку усім вельмишановним жертводав" 
цям і збірщикам 

Датки на Патріярший Фонд Товариства Свята Софія 
можна відтягати від податку : 1RS No 23–74380645 

Всі чеки просимо виписувати на 

St. Sophia Religious Association 
– Patriarchal Fund 

та пересипати на адресу: 

7911 Whitewood Rd., Philadelphia, PA. 19117 

Нагробок на могилі письменниці 

Перед двома роками, 6– 
го травня 1984 року,помер" 
ла у Філядельфії письмен" 
ниця Марія Струтинська. 
Народжена 9–ro вересня 
1897 року в сім'ї yKpaiHCbKo– 
го священика Василя Haii– 
роцького. вона вже від naii– 
молодших років виявила 
зацікавлення літературою і 
журналістикою, як і rpo– 
мадською культурною po– 
ботою. Закінчила педаго" 
гічний інститут у Львові, 
потім ще студіювала Л'ІТЄ" 
ратуру у Львівському Taft– 
ному Університеті та no4a– 
ла учительську кар'єру. Заці 
кавлення літературною po– 
ботою зв'язали її з українсь" 
кими виданнями у Львові, а в 
1937 році вона стала pc– 
дактором місячника .,YKpa– 
їнка". 

У воєнний період Марія 
Струтинська була редакто" 
ром єдиного в той час pe– 
презентативного літератур" 
ного місячника „Наші дні". 
Крім журналістичної праці 
вона проявила себе і в nHCb– 
менницькій діяльності; BO– 
на є автором репортажної 
повісти „Буря над Львовом", 
що вийшла друком у Львові 
в 1944 році під її літератур" 
ним псевдонімом В. Mapcb– 
ка. як і збірки оповідань 
„Помилка доктора Bapeub– 
кого", повісти „Молодий 
сад" і цілої низки оповідань, 
друкованих у різних літера" 
турних виданнях. Марія 
Струтинська написала і два 
сценічні твори, один з них 
був виставлений на сцені, як 
і підготовила спогади під 
назвою „З воєнних років". 
Вона була замужня за відо" 

НЕ 800,000, А 80,000 ДОЛ. 

В інтер'ю, яке перевела 
ред. О. Кузьмович з о. Г. 
Подгурцем і Д'ром 1. Mac– 
ником піміщеному у ,,CBO– 
боді" (ч. 165 з п'ятниці, 29–ro 
серпня ц.р.), трапилася no– 
милка у сумі збірки на буді" 
вельний фонд. Ця збірка 
принесла 80,000 дол., а не 
800,000 дол. – Ред. 

Дочка... 
(Закінчення зі стор. 2) 

Незабаром в пресі зами" 
готіли назви таборів: Co6i– 
бор, Трсблінка. Знайшлися 
свідки, які пізнали батька. 
Згодом з'ясувалося, що BO– 
ни помилилися, але камінь 
було кинуто. 

„До того часу я не знала 
про голокост в Европі. В 
школі цього не вивчали, 
лише історію ЗСА. Я no4a– 
ла вникати в історію Hi– 
меччини сама. Мене прой" 
няв холодний піт. Боже мій! 
Було знищено в концентра" 
ційних таборах 20 мільйО" 
нів мирних громадян. )KH– 
дів і циганів – геть”чисто 
всіх. Мене болить за всіх. Я 
ж мати. Як я можу не пла" 
кати за всіх, кого вбили, 
кого посилали вмирати на 
війну?" 

Батько казав їй, що вігі 
був червоноармійцем, no– 
трапив до полону, потім 
був на каторзі. 

„Він дуже сильна ЛЮДИ" 
на, якщо пройшов через це. 
Якби він не знав, що він пес 
вбивця, він не зніс би UbO– 
го. Він би отруївся". 

Коли газета заговорила 
про тс, що Джан – кат, Елі 
мусів залишити посаду фор^ 
мана і він почав крамарЮ" 
вати солодощами. 14 годин 
праці щоденно. А потім 
розмови з адвокатами, pe– 
портерами, листування з 
прокуратурою, пошуки CBLI– 
ків оборони. А рахунки TC– 
чуть, як річка. 

Родина заплатила за спра 
ву батька 75,000 долярів. У 
них, мабуть відберуть авто 
через те, що вони запізни" 
лись розрахуватися. 

Що вона думала, їдучи до 
Ізраїля? 

„Я не боялася. Ця країна 
відібрала у мене батька". 

– А ви не боїтесь, що ця 
країна може ще і повісити 
вашого батька? – спитав 
Цві. 

– Іноді я думаю про це, 
відповіла Ірина. 

„Ізраїль, мабуть, не може 
признатися, що заарешту" 
вав не ту людину, але h– 
раїль не та країна, яка noBi– 
сить невинного". 

На летовищі Льод cTpa– 
хіття постихали. Люди cTa– 
вились до їх родини тепло. 
Знали, хто вони є, але НІХ" 
то не сказав їм жадного 
злого слова. „С суд – він 
вирішить". 

(переклад Я.С.) 

М. Струтинської 
мим журналістом і політич" 
ним діячем. КОЛИШНІМ ПОСг 
лом до польського сойму 
від партії УНДО Д'ром Ми? 
хайлом Струтинським, 
який був заарештований 
совстською владою й потім 
убитий большевиками в 
червні 1941 року в тюрмі у 
Львові. 

Марія Струтинська npo– 
явнла діяльність і на eMirpa– 
ції. Вона була літературним 
редактором мистецького 
журналу „Нотатки змистец 
тва" і співпрацювала з yKpa– 
їнськнми газетама н видаН' 
нями в Америці. У Львові 
була членом Товариства 
Українських Письменників 
і Журналістів. На еміг рації 
була членом”засновннком 
Об'єднання Українських 
Письменників ..Слово" та 
довгі роки активно npauvo– 
вала у президії нього 06'– 
еднання. виконуючи фунК" 
ції голови Контрольної KO– 
місії: була теж членом 06'– 
єлнання Українських )Kyp– 
налістів. Померла М. C'Tpy– 
тинська на еміграції без 
ближчої родини і була no– 
хована на українському 
цвинтарі у Факс Ченсі. у 
Філядельфії. 

Президія „Слова" nocTa– 
новила упорядкувати MO– 
гилу письменниці і поста^ 
вити на ній нагробок. З цим 
завданням звертається до 
нашої громади за допомог 
гою. Хто пам'ятає Марію 
Струтинську та знайомий з 
її л ітературною працею, 
напевно захоче скласти свій 
дар на побудову нагробка 
на її могилі. 

Вплатн на цю ціль можна 
переслати на банкове конто 
„Слова" ч. 3727 у касі „Ca– 
мопомочі”в Ню Йорку при 
Другій авеню ч. 108. або на 
адресу фінансового ccKpc– 
таря „Слова" Уляни ЛюбО" 
вич на адресу: 121 St. Mark's 
pl„ New York. N'.Y. 10009. 

H. H, 

^JbComgo^M 
^їЯЇ?ЕтмГТтв! І 

?6 Firs! Avenue 
Tel (?1?) 473–35r)0 

НОВА АДРЕСА „АРКИ" 
26 Перша Авеню, ріг 2–oi вупиц: 

в Ню Йорку. Н Й 

m S E R V I C E Ф 

^ Ukrainian 
Restaurant 
У Caterers 

132 2nd Awe. (8 St.) 
M.Y.. ШХ 11 

2125336765 
– PRIVATE pumts – 
Chnrtinmn – Qnduaoonj 

Showen – WtddiAp 
Anniireriirui 

Mittingi and Wtlut 

Ф S E R V I C E 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

a:so other languages complete line o! 
з(Іїсе machines S equipment 

JACOB SACHS 
251 W 98th St 

New York. N. Y. 10025 
Tel (212) 222 6683 

7 davs я week 

– FUNERAL D1REGTORS ^ 

UKRAINIAN Ш NATIONAL 
FUNERAL W SERviCE 
Український Національний 
Цвинтар'Пам'ятник nona– 
годжують псі справи no– 
о'пзані з похороном І no– 
хованням а ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave.. SE 
Washington. DC. 20746 

Tel.: (301) 5680630 – Days 
(301) 8558864 – Sat.. Sun.. 

Eve. 8. Holidays 
MA1L: PO ВОХ 430 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами' 
в BRONK, BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 6742568 


