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ВЛАДИКА АНТОЇЇГЙГ 
ВІДВІДАВ І. ДЕМ'ЯНЮКА 

С. Бавнд Брук, Н. Дж. -
Як повідомляють з Митро-
поли.чої канцелярії УПЦер 
кви в ЗСА. Владика Антонім 
який вже другий тиждень пе-
ребуває в Ізраїлі, відвідав Іва 
на Дем'янюка у в'язниці в Ра-
мле у вівторок, 14-го жовтня 
у свято Покрови. 

Ця зворушлива зустріч 
відбулася в присутності пре 
дставника прокуратури, сто 
рожа і ізраїльського журна-
ліста. 

Як повідомляє Владика 
Антоній, І. Дсм'янюк є в 
доброму настрої і здоров'ї, 
він щоденно відписує по 80-
100 листів на листи і картки, 
які в такому ж числі прихо-
дять до нього, а стіни його 
келії дослівно заліплені лис-
тами і картками з усіх час-
тин світу, від українців і не-
українців. Дем 'янюк був 
щасливий відвідинами Вла-
дики Антоні я, які були нсс-
подіваикою для нього. 

Владика Антоній є також 
в пост ійному контакті з 
адвокатом Марком O'KOH– 
нором, до якого ізраїльська 
влада почала ставитися доб 
ре. Згідно із законами Ізра-
їля він мусть мати місцево-
го адвоката-аснетента і та-
кого він вже знайшов. Цс 
адвокат Хаїм Ґрос, яким 
поділяє погляди О'Коннора 

щодо справи !. Дем'янюка. 
О'Коннор має право відві-
дувати свого клієнта кож-
ного дня. 

Місцеві газети повідоми-
ли. що голова верховного 
суду Меїр Шамгар вже наз-
начив трьох суддів для про-
цесу: члена верховного суду 
61-літнього Дова Лсвіна, 
уродженця Тель Авіву, та 
двох районових суддів -
Зві Таля. 59-літнього урод-
женця Польщі, який персбу-
ває в Ізраїлі від 1935 року, і 
Далію Дорнср . 52-літню 
уродженку Стамбулу. Ту-
реччина. яка виросла в Гай-
фі. 

Владика Антоній почав 
формальні старання за пра-
во постійного обсерватора 
на процесі, що може поча-
тись під кінець грудня або 
на початку січня. 

Ізраїльська преса широко 
розписується проактоскар-
ження. про майбутній про-
цес та про справу взагалі, 
при чому різні автори стат-
тей різно висловлюються 
про цю справу. 

Владика Мстислав і ро-
дина Дем'янюка пригаду-
ють громаді про величезні 
кошти иідготови ло проце-
су і закликають до жертвен 
пости. -

Куппо вислала Р. Реґснові 
вислови підтримки 

Трентон, Н. Дж. (КУП-
ПО). - Зразу після закінчен 
ня американсько-совстсь-
ких розмов і після повороту 
президента Роналда Регена 
до Вашінгтону, Президія 
Конференції Українських 
Політичних Партій і Opra– 
нізацій вислала йому телег-
раму за підписом голови 
КУППО д-ра Зенона Горо-
диського такого змісту: 

„Високодостойннй Пане 
Президенте! Ми щиро під-
тримуємо Ваші енергійні 
зусилля і Ваше становище 
як лідера демократичних 
сил вільного світу в enpa– 
вах роззброєння, людських 
і національних прав під час 
розмов із генеральним сек-
ретарем Міхаїлом Горба-

човим. Одночасно вислов-
люємо надію, що американ 
ська делегація на Конфс-
ренцію в справах безпеки і 
співробітництва у Відні зай-
ме подібне відважне стано-
внщс МІІ.поділяємо вишу 
турботу, що деякі члени 
Конгресу і частина світової 
преси піддається совстсь-
кій пропаганді відносно вн-
слідів Ваших розмов". 

Як відомо, в дні 4-го лис-
топада ц.р., починаються 
наради Конференції в enpa– 
вах-Безпеки і співробітниц 
тва в Европі, на якій відбу-
леться перегляд справи pec– 
пектування національних і 
людських прав в різних краї 
нах світу, а в тому і в СССР. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОМОВЛЯВ НА 
БРА ТСЬКОМУ КОНГРЕСІ 

В ІСЛАНДІЇ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ 
ПРАВА ЛЮДИНИ 

Президент Реген приймає відзначення від В. Фостера. 

Вашінгтон. - Тут відбув 
ся при кінці вересня ц.р. 
100-ий з черги Конгрес брат 
ських організацій, який зіб-
рав рекордове число учас-
ників та відбився широким 
відгомоном у всіх засобах 
масової інформації. 

В осередку увдги стояла 
промова президента Ронал-
да Регена, яку він виголо-
енв в четвер 25-го вересня 
ц.р. перед 650' членами 100 
крайових братських органі-
зацій, із 10 мільйонами 
членів, в якій підкреслив 
працю і братський дух усіх, 
що є прикметними для 
них. Особливо він підніс 
справу посилення боротьби 

проти наркотиків, що про-
ходить тепер в цілій країні 
та поза її межами. На закін 
чення президент Р. Реген 
отримав від президента Бра 
тського конгресу Вілліяма 
Фостера окремо виготовле-
ну грамоту з обіцянкою, що, 
всі братські організації 
включаться в боротьбу про-
тн наркотиків. 

На Конгресі Український 
Народний Союз репрезен-
тували головний предсід-
ник д-р Іван Флис головний 
секретар Володимир Сохан. 
і головний касир Уляна Дя-
чук. Були теж представники 
інших українських братсь-
кнх союзів. 

Відправиться Богослужба за душу 
д-ра В. Душника 

Відбудеться літературний вечір 
М. Хвильового в Ню Йорку 

Ню Йорк. - Об'єднання 
Українських Письменників 
,,Слово" та Українське Ви-
давництво „Смолоскип" ім. 
В. Симонснка влаштову-
ють літературний вечір Ми-
коли Хвильового з нагоди 
появи 5-го тому творів. Вечір 
відбудеться у неділю, 19-го 
жовтня ц.р., о год. 4-ій по 
полудні тут,в будинку НТІД 
при 63 Четверта авеню. 

У програмі літературно-
го вечора виступлять: Гри 

горій Костюк, головний 
редактор творів М. Хвильо 
вого; Остап Тарнавський, 
голова „Слова"; Осип Зін-
кевич із видавництва ,.CMO– 
лоскип", Марта Гарасовсь-
ка, яка читатиме твори М. 
Хвильового. У музичній 
частині виступить байду -
ристка Оля Ходоба. 

Після закінчення вечора 
буде нагода придбати всі 
томи творів М. Хвильового 
зі знижкою 201"с. 

Ню Й о р к . - У вівторок, 
21-го жовтня ц. p., о год. 1-
ій по полудні тут в ісатедрі 
св. Патриіса на П'ятій авеню 
(між 49 і 50 вулицями) буде 
правитись заупокійна Служ-
ба Божа за душу св. п. д-ра 
Володимира Душника у пер 
шу річницю смерти. 

Св. п. В. Душник відомий 
політичний і суспільно-гро-
мадський активіст. журна-
ліст, автор кількох книжок 
і брошур, ініціятор бага-

Підготова до Балю 
преси завершується 

Джерзі Ситі. Н. Дж. (О. 
К.). — В понеділок, 13-го 
жовтня п.р.. відбулося ОС-
таннс засідання комітету 
для підготовки 14-го Балю 
української преси, в прнмі-
шеннях Рамада Готель в 
Іст Ганновер. Н. Дж.. де й 
проходитиме тим разом 
баль преси в суботу 25-го 
жовтня п.р. 

Поодинокі члени КОМІТЄ-
ту під проводом Налі Мат-
ківської і Ярки Снилик ЗВІ-

Керівник нового відділу УНСоюзу 
розповідає про свої пляни 

(У зв'язку іі створенням нового Відділу продажу забезпечення в УНСоюзі, редакції 
щоденника і тижневика поставили ряд шпитів його керівникові Генрі Флойдові, на які 
він бав свої писемні відповіді, що їх друкуємо внизу). 

Питання: Тепер, коли ви 
мали можливість докладно 
запізнатись з внутрішньою 
структурою Українського 
Народного Союзу і з україн 
ською громадськістю в 
ЗСА і Канаді, чи ви вважаєте, 
що вони готові до HOBOBB'– 
день. тобто до створення 
професійної групи для про-
дажу забезпечення? 

Відповідь: Питання це 
складається, властиво, із 
двох частин. Я торкнувся 
першої частини. Я не озна-
йомився докладно з струк-
турою У НС і з українською 
громадськістю в ЗСА і Ка-
наді. Я не знаю, чи існує 
особа, яка могла б це зроби-
ти: Проте, я поділюся з 
вами своїми думками і по-
чуваннями, базованими на 
моєму дотеперішньому.хоч 
і обмеженому обзнайомле-
нні. 

Дев'ятдесят п'ять ВІДСОТ-
ків мого перебування і рз-
найомлення з цими справа-
ми витворили у мене теплі 
почування і любов до укра-
їнців, до їхньої справи, гід-

І 
-

Г. Ф.хойд у своєму бюрі 

носій і сили .які кожна нова 
хвиля іміграції виявляла і 
поділяла з цією країною; 
покоління „амсрикашзова-
них" українців, яке слідува-
то, свідомі, вірні вмери-
канці в повному розумінні 

цього слона із великою лю-
бов'ю до своєї спадщини. 

Хоч я не українець, мене 
гепло приймали і давали 
мені вирозумілу підтримку. 

і Закінчений па о І ŵ j Jt 

і Вашінгтон. - Хоч на вер-
шинній зустрічі в Рейкявіку 
значна увага була приділе-
на питанням обмеження оз-
броень, делегації держав-
надпотуг обговорювали та-
кож проблему прав людини 
Про те, як відбувалися ці 
дискусії розповідає на сто-
рінках газети „Вашінгтон 
Пост" її репортер Дейвид 
Оттаві. 
; Як зауважують американ 
ські д и п л о м а т и . Москва 
вперше публічно погодила-
ся обговорювати права лго-
динн. Досі вона заперечува-
ла. що в Совєтському Сою-
зі існує ця проблема. 

Якщо б зустріч в Рейкяві-
ку закінчилась більш успіш-
но, включені до її комуніка-
ту точки означали б, що 
Москва вперше визнала іс-
нування проблеми прав лю-
днни і погодилася на її об-
говорення. Оскільки зустріч 
закінчилася провалом, ко-
мунікат так і не був виданий. 

Як пише Д. Оттаві, прези-
дент Роналд Реген в пер-
ший день зустрічі підняв 
проблему еміграції з СССР 
і передав Міхаілові Ґорба-
чову пачку матеріалів про 
тих. ЯКИМ ВІДМОВЛЯЮТЬ ВИ-
дати візу для виїзду з СССР. 

В перший день зустрічі із 
складу делегацій були виді-

лені групи, одна з яких по-
винна була займатися обго-
воренням прав людини. 
ЗСА представляла в цій rpy– 
пі заступниця державного 
секретаря Розанн Ріджвей, 
а Совстський Союз - зас-
тупник міністра закордон-
них справ Алсксандср Бсс-
смертних. Р. Ріджвей зая-
вила на засіданні групи, що 
відмова совстської сторони 
дозволити еміграцію і з'єд-
нання близько 60 розлуче-
них родин „створює напру-
ження і недовір'я" і переш-
коджас створити „правдиву 
позитивну атмосферу" у 
відносинах між державамн-
надпотугами. 

Д. Оттаві пише, що в Рей 
кявіку жиди ,,піднімали 
шум практично на всіх со-
встських пресових конфе-
ренціях". Цими днями амс-
риканські газети надрукува-
ли розповідь про розмову 
між амбасадором СССР у 
Вашінгтоні Юрієм Дубіні-
ним і кількома колишніми 
громадянами Совстського 
Союзу, які летіли з ним в 
одному літаку з Ісляндії в 
Ню Йорк. Ю. Дубінін вис-
лухав їх уважно і запропо-
нував, щоб матеріялн в їх 
справах вони прислали в 
совєтську амбасаду. 

В СССР ощаджують електрику 

тьо^ політичних акцій, член 
НТШ, відповідальний реда-
ктор англомовного журна-" 
лу „Український Кварталь-
ник", співредактор „Свобо-
ди", органу Українського 
Народного Союзу і допису-
вач до багатьох інших газет 
та журналів, українських і 
американських. 

Св. п. д-р В. Душник по-
мер, як відомо, 5-го вересня 
1985 року в Ню Йорку. 

тували із проробленої праці 
га останніх приготувань до 
балю. 

Як звітувала Оксана Три-
тяк, пропам'ятна книжка 
балю із знімками та профі-
лями усіх кандидаток с вже 
в друку та буде на руках всім 
гостей. 

Кандидаток на кралю Ба-
лю Преси с 14 із передових 
українських часописів на 
терені ЗСА. Коордннатор-
ка цієї ділянки Марта Анд-
ріюк вложила велику пра-
цю у підготові та контакті із 
українською пресою, і хоча 
вона розіслала повідомден-
ня про можливість висунен-
ня кандидаток на кралю на 
36 адрес, т е в останній хви-
лині відгукнулися представ-
ники таких журналів, яких 
із-за браку точних адрес не 
осягнено своєчасно. Не мен 
ujy працю ,иія підготови 
балю виконала Рома Феда-
сюк виготовивши листу ал-
рес запрошених до участи в 
балю гостей. Відгук грома-
дянства, зокрема молоді, як 
звітували поодинокі рефе-
рентки, ( великий. 

Підготовою виступу кан-
дидаток української преси 
займається маестро Рома 
Прийма- Богачевська. Крім 
14 кандидаток буде penpe– 
зентована також „підпільна 
преса в Україні" Ганою 
Клнм, ..Міс Союзівка 1987" 
Минулорічна краля 13-го 
Балю української преси Га-
лина Кохно, що репрезенту 
вала журнал . .Бандура", 
передасть свою корону та 
ВИГОЛОСИТЬ прощальне c:yo– 
во. 

На засіданні бч в також 
присутній Орест Фелаїїі. 
який г менеджером балю. 
бенкету і прийняття для 
кандидаток на кралю та 
їхніх ..ескортів". Його СПІВ-
праця виказалася незвичан-
но помічною та успішною, 
та напевно причиниться до 

Мюнхен. Західня Німеч-
чнна. — Як повідомляє зах-
хідньо-німецька преса з Мо 
скви. в СССР починається 
відчуватися недостача елск-
трики. 
j На сторінках „Правди" по 
явився заклик до всіх гро^ 
мадян СССР, до всіх фаб-
рик та установ, що з уваги 
на зниження продукціїенер-
гії слід ощаджувати елек-
тричмий струм. Причина 
цього - нещастя в Чорно-
билі, а з тим і затримання 
дії знищеного реактора і 
зменшення дії трьох інших, 
як також низький позем 
води у ріках на терені СС-
СР. Також підкреслюють, 
що інші електричні станції 
не є належно підготовані на 
прихід зими. Тому заклика-
ють, щоб партійні чиновии-
ки і провідники фабрик що-
денно провіряли всі машн-
нн. які вживають електрич-
ну енергію, щоб не було 
направ і не зменшувано до-
плнву електричного стру-

му в часі зими. Крім того 
мусять всі громадяни та всі 
підприємства, фабрики і 
установи точно придержу-
ватися строгих приписів 
щодо вживання електрики. 

Подають, що Москва вже 
від дагїлїкохдніх ощаджує 
огрівання. Не зважаючи на 
те, що в Москві впав вже 
перший сніг і температура 
є нижче зера. багато меш-
кань ще взагалі не опалю-
ють і в деяких мешкальних 
домах температура вино-
енть 16 ступенів Цсльзія, 
що рівняється 60 ступеням 
Фаренгайта. Але мешканці 
допомагають собі, вживаю-
чи електричні огрівачі по-
мнмо їх заборони, так. що 
ощадність струму не г всли-
ка. 

Західні обсерватори твер 
дять, що СССР буде прав-
доподібно доставляти на 
Захід менше нафти, яку зму-
шеннй після катастрофи в 
Чорнобилі вживати для вла 
сних цілей. 

У СВІТІ 
ФРАНЦІЯ ПЕРЕДАЛА в руки еспанської поліції провід-
Н0Г0 члена ЕТА, революційної організації басків, повідо-
мило державне радіо в Мадриді. Хуагін Азкарате був 
зловлений французькою поліцією у північній частині 
Франції ще в липні і від тою часу перебував в тюрмі 
Еспанія вимагала видачі і оскаржила його у вбивствах 
мирних цивільних і військових осіб в Еспанії. Слідство 
виказало, шо вбивства були пов'язані з терористичною 
організацією ЕТА. Досі Франція видалила 12-ох басків і 
тим самим допомогла Еспанії зменшити терористичну 
діяльність їхньої організації. 

ЕЛЛІОТ ЕЙБРАМС, асистент державного секретаря для 
міжамериканських справ ще раз заявив кореспондентам, 
шо Уряд ЗСА не мав нічого спільного з лоставою зброї і 
ВІЙСЬКОВОГО матеріялу для антикомуністичних повстанців 
..контрас" в Нікарагуа 3 Ель Сальвадору і з літаком, що 
пою збили сандіністн у південній частині Свою заяв) 
Ейбрамс повторив на переслуханні конгесової підкомісії, 
яка почала розі ляда ги цей випадок 

НЕВІДОМІ ТЕРОРИСТИ вкинули н гущу ізраїльських 
вояків і їхніх родин три гранати, які експльодували. Одна 
особа загинула, а 65 бЧ ти поранені, Терористи внкориста-
лн нагоду коли вояки і родинами приходили під стіну 
и.іачч для молитви і зустрічі. 24 голини пізніше пресове 
агентство Ройтерса повідомило, що Палестинська Внз-
вольна Організація взяла на себе відповідальність за 
виконаний а ген гаг Речник ПВО заявив телефоном до 
наданого агентства, що лідер Ясір Арафат вирішив 
збільшити терористичні акти н середині Ізраїля у відпла-
П іа бомбардування палестинських поселень п Ливані 
ізраїльським ВОЄННИМ летунством. 

ДВА МОЛОДІ НІМЦІ, не іважаючи ни велику небезпеку 
втрати життя втекли зі Східнього до Західнього Берліну, 
перелізши через мур ганьби, що ним комуністи ВІДГОрОДИ" 
лись від вільного світу. Втекли щасливо при допомозі 
драбини і під прикриттям ночі 24-річннй Петер Міллер і 
26-річний Бернл Гансен. Про втечч повідомила західньо-
німецька газета , . Ь І Л Ь І " 

В БУКАРЕШТІ закінчились дводенні паради міністрів 
закордонних справ Варшавської о Пакт) Міністри 
вислухали докладного жіту Едуарда А. Шсварднадзе, 
совстського міністра закордонних справ, про міжвершин-
ні розмови в Рейкявіку, ІСЛАНДІЯ, між президентом 
Роналдом Рсгейом і генеральним секретарем ЦК КПСС 
Міхаїлом Горбачовим Румунське пресове агентство 

ІВІ : ІМИ -і і ПО ІЛ1 НЧСННЯ нар;; І, .t іс нічого не іга М 10 чи 

Москва дозволила 
Д. Ґолдфарбов! виїхати до ЗСА 

Вашінгтон. - Американ-
ські офіційні особи з Адмі-
ністрації президента Ронал-
да Регена повідомили, що 
до ЗСА прибув у четвер, 16-
го жовтня ц.р,, Дейвид Ґол 
дварб з дружиною Сесіліею 
після вісімрічних ПОНСВІ-
ряиь і шикан совстського 
уряду, зокрема державних 
органів безпеки (КҐБ). 

Несподівано для всіх, со-
всти дозволили амернкан-
ському індустріялістові Ар-
мандові Гаммерові, який, 
починаючи від Владіміра 
Леніна був знайомий і вдер-
жував зв'язки з кожним со-
встським лідером, забрати 
зі шпиталю в Москві хворо-
го Д. Ґолдфарба і його дру 
жину. Люксусовий літак 
Гаммсра приземлився о год 
6:15 по полудні американ-
ського часу на нюарксько-
му лстовищі і зараз після 
цього Ґольдфарба персвез-
ли амбулянсом до Колюм-
бійського пресбетеріянсько 
го медичного центру для 
перевірки ного стану здо-
ров'я. При тому були хвиля 
ни емоції, коли син Ґольд-
фарба Алекс, який прибув 
до цісї країни 11 років тому, 
вітав батьків. Дочка Ольга з 
родиною залишились в СС-
СР. 

Деякі речники Адмініст-
рації думають, що звільнен-
ня хворого Д. Ґольдфарба 
наступило у висліді розмов 
про права людини і емігра-
цію між президентом ЗСА 
Роналдом Регеном і ліде-
ром СССР Міхаїлом Ґор-
бачовим 11-го і 12-го жовт-

ня в Рейкявіку, Ісляндія. Не 
треба виключати, шо це 
тільки початок, бо в Іслкн-
дії була мова також про 
інших дисидентів, в'язнів 
і звичайних емігрантів, які 
не бажають більшезалиша-
тися в Совєтському Союзі. 
Представники Державного 
департаменту не бачать од-
нак познак більшого зру-
шення еміграції з СССР на 
Захід, бо совстські лідери 
мабуть не зробили ще в тій 
справі остаточного рішен-
ня. 

В загальному, звичайно-
му смертному громадяни-
нові СССР дуже тяжко виї-
хати на Захід без поважної 
причини, але в минулому 
уряд СССР робив вийнятки 
для жидів і деяких інших 
менших груп. В останнім 
часі ЗСА мусіли заміняти за 
Юрія Орлова зловленого на 
гарячому вчинку совстсько-
го шпигуна Ґсннадія Заха-
рова з передумовою, що 
Москва накаже звільнити і 
дозволить виїхати до ЗСА 
американському кореспсн-
дентові Ніколасові Даніло-
ву-

Деякі консервативні кола 
у Вашінгтоні звернулись до 
президента Р. Регена, щоб 
під час чергової зустрічі на 
вершинах він поставив спра 
ву виїзду з СССР також 
людей інших націонадьнос-
тей, зокрема українців, бал-
тійців, білорусів, грузинів 
та членів релігійних груп 
яких КҐБ переслідує за їхнє 
переконання і релігійні прак 
тики. 

Е. Візель вибирається до Москви 

Ню Йорк. — Нобслівсь-
кнй лаврсат миру Елі Візель 
колишній в'язень гітлсрів-
ських концтаборів, автор 
багатьох книжок і брошур 
про жидівський голокост і 
громадський активіст, пої-
де в наступному тижні до 
Москви. Головною ціллю 
ЙОГО ПОЇЗДКИ ДО COBCTCbKO– 
го Союзу с зустріч з офі-
ційннмя совстськими рсч-
никами, від яких він хоче 
отримати дозвіл на зоргані-
зування конференції нежи-
дівськнх жертв нацизму 

Очевидно, він радо зустрі 
неться в СССР зі своїми 
земляками, якщо в цьому 
йому не будуть перешкод-
жати агенти КҐБ. Е. Візель 
заявив кореспондентам, що 
він привітав би нагоду зуст-
річі з генеральним секрета-
рем ЦК КПСС Міхаїлом 

Горбачовим, щоб обміня-
тися з ним думками про 
загальні справи, а зокрема 
про справу дозволу на виїзд 
для тих жидів, які бажають 
покинути СССР і виїхати до 
Ізраїля. Покищо совстн не 
повідомили Візеля чи така 
можливість зустрічі з Ґор-
бачовим існує чи ні. 

Е. Візель їде до Москви в 
офіційному характері, як 
голова Мсморіяльної ради 
голокосту у З'єднаних Стей-
тах Америки, а сама ідея 
зорганізування конференції 
нежидівських жертв нацнз-
му викликає зацікавлення в 
ЗСА й інших країнах світу. 
Державний департамент 
ЗСА запланував на лютий 
1987 року триденну конфе-
ренцію у Вашінгтоні в цій 
справі. 

В АМЕРИЦІ 
ЯК ПОВІДОМИЛО ФБІ. за перших шість місяців цього 
року кількість серйозних злочинів у З'єднаних Стейтах 
Америки збільшилася у порівнянні з тим же періодом 
минулого року на 8 відсотків. Однак статистики вважають. 
що лані ФБІ менш надійні, ніж підрахунки статистичного 
управління Департаменту справедливости. яке цими днями 
опублікувало відповідне дослідження, в якому сказано, що 
в 1985 році серйозна злочинність в Америці зменшилася на 
2 відсотки. Розходження пояснюється різною МЄГОДОЛОГІ-
сю: ФБІ збирає лише статистику злочинів, про які відомо 
поліції Департамент справедливости користується 
соціологічними методами: його статистики опитують 
і ромадян. чи були вони жертвами злочинців і чи 
повідомили про це поліцію. 

ПАЛАТА Р Е П Р Е З Е Н Т А Н Т І В затвердила прийняте 
раніше Сенатом рішення про здвигнення у Вашінгтоні 
монумента американським воякам, які загинули в Корсй-
ській війні. В рішенні Палати говориться про створення 
консультативної ради ветеранів Корейської війни, яка 
затвердить проект монумента і місце чого спорудження. 
Рада буде також займатися збиранням пожертв на фонд 
меморіалу. Почата иівнічнокорейськнми комуністами в 
червні 1950 року війна тривала понад три роки В Кореї 
загинуло 54.000 американських вояків і старшин і 103.000 
були поранені. 

ЯК УЖЕ І Н Ф О Р М О В А Н О , останнім п'ятьом із 25 
совєтських дипломатів, яких висилають із ЗСА. було 
дозволено відкласти виїзд до неділі, 19-го жовтня. У 
вівторок вранці. 14-го жовтня, в ЗСА ще залишилося І 1 з 
25 дипломатів, у тому числі резидент КҐБ в Ню Норку 
Валерій Савченко і резидент ГРУ Владіслав Скворцов. 
однак потім шість з них вилетіли в Торонто, а звідти 
літаком Аерофлоту до Москви. В середу. 15-го жовтня, 
кореспондент газети ..Ню Йорк Пост" Майкл Берлін 
повідомив, що із ЗСА, не чекаючи неділі, вилетіли і останні 
п'ять дипломатів, які повинні були залишити З'єднані 
Стсйти. За словами репортера, не зрозуміло, як і коли вони 
залишили американську територію. Питання про виїзд 
членів совстської місії при ООН повинно було обговорю-
ватися в Рейкявіку на зустрічі між міністром закордонних 
справ СССР Едуардом Шсварднадзе і державним секре-
тарем ЗСА Джорджом Шулцом. але, як повідомив 
останній, в Ісляндії на це не вистачило часу. Тепер 
американська сторона чекає відплатннх совєтських 
іахо іів, якими поі рожував совстський міністер два тижні 
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Відгуки на конференцію 
В ІСЛАНДІЇ 

В американських газетах і радіо-телевізій-
них коментарях роїться від завваг і медитацій на 
тему минулотижневої дводенної ,,міні"-вершин-
но і конференц і ї в І С Л А Н Д І Ї , яка ск інчилася 
невдачею. Коли Міхаїл Горбачов розраховував 
на те, що Реґен стрінеться в Америці з гострою 
критикою від своїх громадян за в ідкинення 
приманливих на око пропозицій зредукувати 
наполовину ракети на різну віддаль в заміну за 
зречення від оборонної протиракетної системи, 
то він грубо помилився і ще раз доказав, що він 
не знає Америки, не знає психіки американсько 
го народу ані теж не знає теперішнього амери-
канського Президента. За вислідами різних 
опитів, що їх переводять часописи і професійні 
опитові бюра та за передовими статтями в 
різних найбільш поширених американських 
газетах виходить ясно, що, хоч дехто з запитува-
них признає, що він „розчарувався", проте вину 
за невдачу цієї конференції приписує Ґорбачо 
ву, а не Реґенові. Загал американського суспіль-
ства включно з більшістю членів Конгресу і 
членів Уряду не знає історії Сходу Европи і не 
знає ІСТОРІЇ комуністичної партії. Але знає і 
відчуває ,що боЛьшевикам не можна вірити". 
І той загал американського суспільства включ-
но з законодавцями з обох партій є протикому-
ністичний і протисовєтський, дармащо ніхто не 
хоче війни, як не хоче її ніхто з тверезо думаючих 
людей у світі. Цікавою була відповідь одного з 
опитуваних: „Єдиною помилкою, яку зробив 
Реґен, було те, що він погодився на проект 
Горбачова перевести таку зустріч в ІСЛАНДІЇ". 

ПЛЯН Реґена осягнути протиракетну оборон-
ну зброю із використанням космічного простору 
не був популярний в Америці, бо крім дуже 
нечисленних фахівців мало хто може зрозуміти 
таку концепцію. Конференція в Ісляндії спричи-
нилася у великій мірі до спопуляризування того 
проекту по лінії бажань Реґена. У поважному 
тижневому журнал і , ,Ю.С. Нюз енд Ворлд 
Ріпорт" з 20-го жовтня ц.р. знаходиться цікаве 
твердження: коли в Америці є багато таких, які 
сумніваються в реальність згаданого пляну 
Реґена, популярно званого „зоряною війною", 
то в совєтському Політбюрі з Горбачовим 
включно переконанГ, що це плян реальний і що 
американська техніка, яка імпонує всім грома-
дянам СССР, може той плян зреалізувати. 
Відночас - читаємо у тому журналі - Горбачов 
не вірить, що це тільки оборонна зброя і переко 
наний, що, осягнувши таку зброю ЗСА, здобу-
дуть перевагу над СССР, до чого він не хоче 
допустити. Промовляючи до журналіст ів у 
минулий вівторок, отож уже після своєї радіо-те-
левізійної промови до народу, президент Реґен 
розклав руками: „Відкіля взялося таке переко 
нання у Горбачова - не можу зрозуміти". 

Названий американський тижневий журнал 
присвятив окрему велику статтю, повну дат і 
фактів, відносинам у СССР і розглядові причин, 
які спонукали Горбачова до запрошення Реґена 
на зустріч в Ісляндії з пляном осягнути на цій 
зустрічі зречення Реґена зі „ зоряної в ійни" . 
Горбачов - читаємо - знаходиться в страшен-
но трудній ситуації і він тільки силою своєї волі 
не показує назверх свого затурбування. Він 
знаходиться тепер під подвійним натиском -
від радикального крила Політбюра і від важкої 
економічної кризи в СССР. За виразом авторів 
тієї статті в Ю.С Нюз енд Ворлд Ріпорт" Ґорба-
чов тепер ходить на цирковій линві з т ією 
різницею, що під сподом нема охоронної сіті. На 
зберігання Афганістану під своєю контролею 
Москва щорічно видаткує кругло 3 більйони 
долярів, при чому згинуло там уже коло 10,000 
совєтських вояків. Більйони коштує Москву 
зберігання своїх впливів доставами зброї і 
військових „дорадник ів" у таких країнах: як 
Куба, Індія, В'єтнам, Південний Ємен, Мозамбік, 
Анґоля, плюс сотні тисяч війська вевропейських 
сателітних країнах, які треба годувати. До того ж 
Горбачов у своїй великій промові, коли перей-
мав владу, обіцяв, що внутрішні справи імперії 
стоятимуть на першому місці і що він піднесе 
життьовий рівень своїх громадян. Того зобов'я-
зання він не зміг дотримати. Але радикальне 
крило в Політбюрі має більшість і Горбачов не 
має відваги виректися будь-якої країни, яка 
належить до „сфери вппивів" СССР. У виспіді у 
перших шістьох місяцях цього року Москва 
продала золота й інші дорогоцінні вартості своєї 
державної казни на три з половиною більйона 
дол., щоб здобути тверду валюту. 

Президент Реґен звернув увагу, що на кон-
ференції в Ісляндії Горбачов раз-у-раз заглядав 
до паперів, чого не робив у попередній конфе-
ренції у Женеві. Він вернувся до Москви з 
порожніми руками і тепер рахує на час. Єдина 
його надія, що в 1988 році в Америці виберуть 
ліберального демократа, з яким можна буде 

о^швд^идися''. Але він знову може гіркд^, 
зчаруватися. 

( 

У СССР панус гіганто-
манія. Союз мас найбільші 
заводи, які продукують най-
більше браку, найбільші 
фабрики, найбільше вчите-
лів, інженерів і найбільше 
таборів смерти. Советська 
наука найкраща у світі, то-
му допровадила до Чорно-
бильської катастрофи. 

У липні 1986 року, отже 
по Чорнобильській катаст-
рофі, в СССР опубліковано 
документ, який вийшов із 
ЦК КПСС під заголовком 
,,Головні напрямні перебу-
дови середнього і вищого 
шкільництва". В СССР пот-
рохи починають говорити 
правду. Отож ЦК (перед 
тим ніколи не помилявся) 
признав, що система вив-
чення фахівців фатальна. 
Треба перебудувати те, що 
передтим вважалося най-
кращим у світі. Рівень при-
готування совєтських фахі-
вців із різних ділянок життя 
не відповідає вимогам суча-
сної науки і техніки. Амбіт-
ні пляни Горбачова вимага-
ють фахівців західнього 
рівня. Звідси вимоги nepc– 
будови системи советської 
освіти. 

Перша частина проекту 
по-совстськи сіра і складає-
ться з давновідомих гасел 
— „невирішені проблеми", 
,,негативні явища, на які не 
звернено належної уваги", 
„потрібні поліпшення". 
Проект признає, що СССР 
продукує більше фахівців 
різних знань, які не розумі-
ють технічного поступу СВІ-

к. м. 

ЦК КПСС ПОЧИНАЄ 
помилятись 

ту. їхнє знання невистача-
льне. Вони не можуть ВИКО-
нувати свій фах і тому не 
можуть приспішити eyeni– 
льно-економічний розвиток 
народів. Сучасної техніки 
совстські фахівці не розумі-
ють. 

Проект констатує, що 
„продукція" фахівців є ве-
личезна, але на практичній 
роботі вони виявляють нез-
нання як використати нову 
складну техніку і не вміють 
„керувати робітничим ко-
лективом". 

Советська передова ме-
дицина на практиці вияви-
лася зовсім непередовою. 
А виявила це якраз Чорно-
бильська катастрофа. Со-
встська „передова" меди-
цина на приказ партії при-
меншила трагічні розміри 
Чорнобильської катастро-
фи. 

Абсольвенти медичних 
факультетів, звичайно, не 
мають клінічного приготу-
вання (практики) і тому не 
вміють ставити правиль-
них діягноз і тим самим не 
застосовують правильне 
лікування. 

Неймовірно велика сове-
тська бюрократія добре по-
працювала над хаосом, зок-
рема у вищому шкільницт-
ві. В СССР працюють 894 

вищі школи, 74 республК 
канські міністерства освіти. 
Середніми школами керує 
понад 200 „вищих" інстан-
цій. Підручники і прилади 
для дослідів - застарілі. 
Мало викладових заль, фа-
хових бібліотек, а зокрема 
академічних домів. Бракує 
місць для 630,000 студентів і 
аспірантів. Тільки трсти-
ною катедр керують профе-
сори, решта керівників не 
мають до такого завдання 
відповідної освіти. 

Також неекономічно ви-
рощуеться фахівців, які 
працюють на становищах, 
що не вимагають високих 
студій. На практиці інжене-
ри є звичайними „старши-
ми" робітниками, а для то-
го не потрібен диплом ІНЖЄ-
нера. До того інженери ду-
же мало заробляють. 

І тут ЦК попадає у власне 
сильце. Добрий фахівець 
мусить мати доступ до чу-
жої фахової освіти, їде на 
Захід, повернувши, робить 
порівняння і бачить, що все 
совстське гірше. Він вчнть-
ся думати самостійно. Та-
кий фахівець стає небезпеч-
ний для режиму. 

Щоб запобігти небезпеці 
проект ЦК передбачає „по-
силення марксизму-ленініз-
му", пожвавлення „ідсоло-

гічної праці" Тільки знання 
марксизму-ленінізму може 
дати доброго інженера. Є 
плян запровадити державні 
іспити з марксизму-ленініз-
му на всіх вищих школах. 

Стверджуючи поганий 
стан навчання, проект ЦК 
не каже чому є так зле. В 
СССР всі хочуть мати дип-
лом значить більше знання. 
Він дає людині статус у 
безклясовому суспільстві. 
Але професорів і лекторів у 
СССР призначають не за їх-
нім знанням, а за ідеологіч-
ним ключем і це власне 
штовхає совстську науку 
вниз. Для професора насам-
перед потрібна „добра ан-
кета". Решта фактично не 
так важлива. „Сірий, але 
вірний" — все зобов'язує у 
СССР. Цс правило також 
перетворюють у „вірний, 
але сірий". „Вірний", але 
„сірий" лікар не може добре 
лікувати, тому советська 
номенклятура дуже обереж-
на при виборі лікарів для 
своїх закритих клінік і шпи-
талів. 

У СССР є зачароване ко-
ло, з якого не можна вийти 
при допомозі , ,проектів" 
ЦК. Треба зменшити видат-
ки на зброення і ,,заощад-
ження" повернути на освіту. 
Вчителі середніх шкіл 
СССР животіють, а не жи-
вуть. їхня платня просто 
жебрацька. 

Покищо треба задоволи-
тись черговим „проектом", 
яких в минулому було аж 
забагато. 

Яка доля зустріла колиш-
ніх творців нашого куль-
турного відродження доби 
„Українізації" - тих. що не 
загинули в тюрмах і конц-
таборах, а були „рсабіліто-
вані" в Хрущовську „відли-
гу" й повернулися з заслан-
ня в Україну? Про те ми 
знаємо небагато, адже на-
віть приватних листів у Схі-
дню Україну мало хто пн-
сав у нас. а ще менше отрн-
мував від рідних і приятс-
лів. 

Але, от Дмитрові Нит-
ченкові (псевдонім Дмитро 
Чуб) з Австралії пощастило 
втримувати довгу корес-
поиденцію з одним із найза-
мітнішнх між ними — Бо-
рисом Антонснком-Давн-
довичем, палким патріо-
том, людиною високої ку-
льтури й талановитим пись-
менником. творами якого 
особливо репортажем „Зе-
млею українською", ми за-
хоплювалися більш як пів-
століття тому. Пізніше, в 
добу розгрому українсько-
го відродження. AHTOHCH– 
ко-Давидовича було apcui– 
товано і він карався 21 рік у 
тюрмах і засланнях дале-
ких. А в 1968 році його 
відшукав у Києві його ко-
лишній молодий приятель і 
звеличник Дмитро Нитчен-
ко, тоді вже на еміграції в 
Австралії, і почалася довга 
виміна листами, привітан-
нямн, дарунками, яка три-
вала аж майже до самої 
смерти Антоненка-Давидо-
вича. Останній лист його 
був датований у листопаді 
1983 року, а потім він уже 
писати не міг і помер півро-
ку пізніше, на 85-му році 
життя (9-го травня 1984 
року). 

Правда, листування вело-
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ЛИСТИ З ТОГО СВІТУ 

„Двісті листів Б. Антоненка-Давидовича", передмова і 
примітки Дмитра Чуба, видавництво „Ластівка", Мель-
борн. 1986 р. 

ся з перешкодами. Близько 
30 відсотків усіх листів про-
иало на совєтській цензурі, 
інші листи й дарунки запіз-
нялися цілими місяцями, а 
книжки не раз мусіли бути 
пересилані аж через Bapiua– 
ву й Букарешт. У листах 
своїх Антонснко-Давидо-
вич намагався уникати 
якихнебудь політичних 
проблем чи немилих cnora– 
дів, або натякав на них лиш 
„езопівською мовою" (про 
власне заслання — „подо-
рожував по східніх мерідія-
нах", про арешт сина -
,,Свген виїхав" і т.д.) . А 
проте, з цієї довгої низки 
„приватних" листів ство-
рюється прецікавий образ 
життя-буття українського 
невгнутого патріота, який 
радіє кожним рідним куль-

иіурним проявом в Україні 
чи то в заморській еміграції, 
дбайливо реєструє кожний 
із них - молодечі намаган-
ня відновляти і втримувати 
прадавні обичаї, коляди, 
щедрівки, святойванські об-
ряди, зустрічі з ще живими 
колишніми діячами культу-
рного відродження й сумні 
помилки тих „останніх 
могіканів" (вислів А. Дави-
довича), які одні за одними 
відходили з світу цього, 
залишаючи автора листів 
самим, постарілим і неміч-
ним. Постає також в уяві 
читача листів досить докла-
дний образ життєвого побу-

ту в українській місті, з його 
матеріяльними трудноща-
ми, смутками й радощами, 
з сердечними зустрічами 
старшого й молодшого по-
коління, щирим товарнсь-
ким життям представників 
,,недостріляного відроджс-
ння" поки ще живі були, з 
творчою роботою - без 
можливосте друкування. С 
й описи поїздок у чудові 
історичні й природні закут-
ки Української Землі і описи 
київської весни цвітучої, 
гарячого літа й „золотої 
осени" та ще улюблених 
автором зимових буревіїв. 
Навіть календар українсь-
кої погоди цікаво й приємно 
читається, адже ми вже при-
забули клімат і погоду на-
шого рідного краю, а київ-
ські спеки й холоди для 
декого й зовсім незнані. 

На протязі п'ятнадцяти 
літ ми обсервусмо начебто 
звичайну людську трагічну 
долю - старіння й недуги, 
послаблення фізичних і ду-
хових сил. Але цс не тільки 
трагедія однієї людини, а й 
цілої нації, найкращих пред-

ставннків якої псресліду-
ють — аж до смерти. 

Бо й закінчується ця прс-
цікава книжка коротким 
нарисом-спомином про Ан-
тоненка-Давидовича. напи-
саним його колишнім това-
ришем із концтабору Олек-
сандром Хахуліном (родом 
з Поволзьких німців). Ми 
бачимо в цьому, як над ху-
дим, замореним і непривик-
шнм до фізичної праці пись-
менником знущалися його 
„бригадири" і „оперчекгру-
пи" й „вахтери" — які нена-
виділи його за його подвій-
не прізвище й за „білі руки". 
Бачимо, як до краю висна-
жений „зек”-письмгнник, не 
мігши втримати важенної 
тачки, валиться під нею з 
головою розбитою й бачи-
мо, як його врешті рятує від 
смерти землячка-начальни-
ця таборового „лазарету", 
призначивши ного до праці 
фельдшера. 

І бачимо, як уже „на волі" 
будучи, старий і немічний 
письменник раз-у-раз заз-
нас кагсбівськнх наруг і 
знущань, як йому погрожу-
ють „психушкою". як йому 
страшенно руки трясуться 
від розхитаних нервів, як на 
вид звичайного міліціонера 
в парку він згинається, зі-
щулюється її намагається 
втекти кудись... 

Отаке було життя і смерть 
одного з иайталановітіших 
письменників України -
„на волі"... 

У ЗВ'ЯЗКУ З НЕПОРОЗУМІННЯМ, яке виникло між 
ізраїльською лейбористською партією і політичним 
бльоком Лікуд, Шімон Перез і їцак Шамір не могли ще 
досі помінятися місцями в уряді. Як відомо, згідно з 
домовленням каденція Ш. Переза закінчилася 12-го 
жовтня і того ж дня пост прем'єра мав перебрати У. 
Шамір, а Перез міністерство закордонних справ. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про нагороду миру і наші завдання 

Коли вчора подали до 
відома, що цьогорічну наго-
роду миру Нобеля отримав 
Ви Візель не одному із ук-
раїнців защеміло серце. Зок-
рема багатомовна була 
причина, що її подав Нобе-
лівський комітет чо-
му в'язневі нацистських 
тюрем і кацетів дали наго-
роду, а саме, „за його віру, 
що сили, які борються зі 
злом у світі, можуть nepe– 
могти". 

Тут мимоволі насуваю' 
ться у нас українцівпитан-
ня: а чи ми не боремося 
постійно з тим самим ли-
хом? А ми, чи не мали свого 
голокосту, що перевищує 
той, що його так добре 
розпропагував у вільному 
світі Е. Візель? А ми, чи не 
ставили Миколу Руденка 
на кандидата нагороди ми-
ру без найменшого успіху? 

Але не жаліймося і не 
нарікаймо, бо не багато це 
змінить. Нагорода миру 
для Е. Візеля повинна дати 
нам радше ще більший пош-
товх до сильнішого завзя-
ття і послідовности в то-
му напрямі, щоб інформу' 
вати усіми засобами віль-
ний світ про те, що діялося 
та далі дісться в Україні із 
свободолюбним, але якже 
мирним українським наро-
дом у совстських кліщах. 

Е. Візель у першому ін-
терв'ю сказав, що його зав-
данням було і буде cmapa– 
тися, щоб світ не забув про 
жидівський го.юкост, щоб 
це.що сталося перед сорока 
роками залишилося далі 
живим і актуальним. Це і 
відповідь для нас, а рівно-
часно причина не niddaea– 
тися і не нарікати nocmiu– 
но,яка нам у світі дісться 
кривда. Та ж від Великого 
голоду проминуло лише де-
кілька років більше, як від 
жидівського голокосту 
ми, хоч як декому видасть-
ся ця трагічна подія дале-
кою. не можемо її пустити 
в забуття. Ми бачимо доб-

ре, який величезний зворот 
у напрямі пізнання тих, що 
спонукали цей штучно вик-
ликаний голод принесли 
останні роки, а особливо 
цей рік, коли люди побачи-
ли добре виконаний фільм 
,,Жнива розпачу" і як поя-
вилися добре опрацьовані 
книжки про Великий голод 
в англійській мові, зокрема 
документальна праця д-ра 
Роберта Конквеста„Жни-
ва смутку". 

Перший раз західньому 
світові відкрилися очі на 
події 1932—33 років і nep– 
ший раз чужинці ^почали 
поважно і з переконанням 
писати про цей величезний 
злочин, який виконав на 
українському селянському 
населенні Сталін. І коли 
англійський історик з nepe– 
конанням доказує, що Ве-
ликий голод не прийшов із 
неврожаю, а був штучно 
викликаний, щоб ,,знищи-
ти українське населення і 
його націоналістичні empe– 
мління" до нього мусять 
прислухуватися і глядіти 
інакшими очима на події, 
які советська пропаганда 
досі називає „так звани-
ми". а не дійсними. 

Отже бачимо, що таки 
послідовність, а передусім 
переконливе і добре викона-
не подання фактів, може 
змінити настанову публіч-
ної опінії у вільному світі 
та може нам. українцям, 
принести користь. Коби 
лишень цей добре відомий 
„соломяний вогонь" не по-
гас і щоб ми старалися 
ніколи не забути і не по-
минути нагоди пригадати 
світові, що жидівський на-
рід не єдиний, який терпів 
у недавньому МИНУЛОМУ 4 
може видержимо,^коли у 
нашій завзятості та напо-
легливості — це принесе 
нам сподіваниіі успіх? 

На кожний випадок те-
пер маємо вперше причину 
до оптимізму! 

З ЛИСТІВ ДО РЕДА КЦІЇ 

ЩЕ ПРО „УКРАЇНЦЯ Р О К У 

Наспіла вістка що Укра-
їнський Інститут Америки 
вирішив відзначити актора 
Джека Паланса-Палагнюка 
титулом „Українець року 
1986". Треба привітати таке 
щорічне вирізнення провід-
ннх українців, та чи с вибір 
Паланса влучним? Виріз-
нення „Українець року", по 
моєму, повинно визнавати 
особливі заслуги даної oco– 
би впродовж останнього 
року (так розуміє справу 
журнал „Тайм"). Щож дав 
Паланс українській спіль-
ноті за останній рік? Тс що 
він зберіг українську мову, 
не відмовляється від свого 
роду, бере участь у наших 
імпрезах включно із декля-
муванням Шевченка - ніх-
то не заперечує. 

Так на мою думку, на 
почесть ..Українця року" 
треба більших діл, глибшо-
го духа. Духа Стуса, діл 
Кубійовича. Проте звернім 
погляд, поки ще час, до 

живих в нашій громаді. 
Фільм „Жнива розпачу" 

за останній рік-два сколнх-
нув міжнаціональним сві-
том цілою низкою прести-
жевих нагород, про фільм 
писали і пишуть десятки 
впливових періодиків, із 
„Ню ЙоркТаймсом"вклю-
чно. Його вже бачили на 
телевізії впливові лідери, 
політики, історики різних 
країн, не враховуючи мас 
широкої публіки. 

За порівняно недовгий 
час цей один лише фільм 
поставив українське питан-
ня під кутом культурно-
політичним на міжнарод-
ний форум. Зрівноваженим 
доброю добіркою фактажу, 
майстерним монтажем по-
дій і, врешті, цільним apry– 
ментуванням і висновками 
цей фільм змушує глядача 
до думки і переконує його. 

Автором фільму є цінний 

(Закінчення на crop. 4) 
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Марічка 
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Віра поспішно включила телевізор. Проходив час 
вечірніх новин. На телевізійному екрані блиснуло черво-
ним полум'ям, а вслід за тим прозвучав серйозний голос 
спікера: 

Велика катастрофа сталася в СССР! 
Горить Київ! Горить столиця УССР! Розрив атомо-

вих реакторів! 
Страшний вогонь палить Чорнобиль місто нуклеар-

ІІИХ споруд! Гинуть люди, вітер розносить смертельну 
радіяшю! Ірнвога обняла всю Европу. ввесь західній 
світ!" 

Голос не вмовкає, раї у-раз голосить світові страшну 
трагедію України... Чергуючись, щомиті появляються на 
екрані освічені сонйем чудові краєвиди сіл, міст, місточок, 
то знов) могутні спалахи нових вогнів, нових, густих 
клубів диму понад яскраво жевріючим містом. 

Віра деревіє. Жах сковує все її тіло. „Горить Україна! 
Горить прекрасний Київ, столиця і серце її чудової, дорогої 
країни! Гинуть люди, гинуть діти - будучність і надія 
волі Щож далі0. . Господи, за які і чиї гріхи так довго нас 
караєш? !,, 

,, А що ж вони'1 - Ті, що по волі, чи неволі спрн-
нинили аж таку загладу України та нишком радіють. 
Яке місце призначив Ти їм Боже?! Чому не горить Москва'' 
Чому не гинуть вони, відвічні вороги мого народу? Чому, 
МИ І ми, і ми і доки1 Як довго ще Господи, як довго ще'7..'" 

-

t в 

Уже далеко по півночі Віра кидається з боку на бік і сон 
не приходить. У голові топчуться страшні думки. Мота-
ються, розтискають голову. Нсвгаваючі дзвони, шуми 

наповняють вуха і поволі змучену, оглухлу голову 
перемагає сон. 

Сірів ранок. Світ ще спав. Спав твердим, надранковим 
сном старий Львів. Віра йшла знайомими вулицями і 
дивувалася стільки літ пройшло і нішо не змінилося. Все. 
ЯК буЛО КОЛИСЬ, ЯК 1ЦЄ МОЛОДеНЬКОЮ ХОДИЛа ЦИМИ ВУЛИЦЯ-
ми... 

Щось, наче тягнуло її в сторону старого Єзуїтського 
Городу. Ішла, іноді проминала то тут, то там пусту лавку, 
на якій.бувало присідала, щоб трошки відпочити, закн 
дійти до храму Св. Юра на Богослуження. Не любила їзди 
трамваєм у неділю до церкви. І тепер, як і колись, йшла 
поспішно, розглядаючи незмінені літами старі місця. 

Здалека, від сторони катедри св. Юра пробивалося 
світло. Віра підходила щораз вище і ближче до храму, з 
якого крізь кольорові вітражі вікон просвічувало яскраво 
світло. 

Ось вона вже під старими, вхідними воротами, по боках 
ЯКИХ. СТІНИ О б л і п л е н і рІЗНИМН ОГОЛОШеННЯМИ, Та КЛЄПСИД-
рами. Проходить повикручувані, кам'яні плитки замково-
го подів'я, спинається по сходах ґанку, до головного входу 
у храм. В голові блиснуло питання: - А хто ж відкриє мені 
двері? І, як у відповідь.иечайно великі, дубові двері почали 
відкриватися і Віра вступила у святиню. 

Дивна, незвичайна тиша окутує церкву і Віра пробує, як 
може йти навшпиньках, щоб не ворушити ходою тиші, її 
притягає ярке, аж біле світло, ген, в переді, у стіп 
головного престола, перед яким у візку сиділа постать вся 
в білому, із ще білішою головою і такою ж білою, довгою 
бородою. 

Біла голова піднеслася і голубі очі глянули на- Віру 
ласкаво і з сумом. Віра впізнала дорогого Святця... 

- Отже Андрею! Князю наш, дорогий! Ви тут? Ви ж 
померли вже так... давно. 

- Так, доню... помер я вже давно. Давно б спочинути, та 
серце моє ще тут... Тут залишилося. Живе і не може 
померти...І заставляє мене у довгу мандрівку, поміж 
двома світами, бо не здійснив я моїх, довголітніх мрій і 
надій з 'єднати вас, моїх дітей водне.. . Переміг мене 
темний князь цього світу і я не осягнув повної радости і 
спочинку на тому світі... 

- Поглянь, он там! Там він лютує і глумиться над моїм 
народом. Віками поневолював, нищив, та не подолав. 

Тепер вогнем палить святу землю моїх предків. 
1 глянула Віра за рукою Святця і побачила степи розлогі, 

золотошеничні поля, що горіли червоним вогнем і 
мертво застигали. Хилилися горді тополі, непорушно 
стояли могутні, безлисті дуби, завмерли, крислаті липи 
оселі співучих солов'їв і бджілок. Сходяче сонце особливо 
кривавим промінням мертві села, містечка, хутори. Білі 
хатки наче спали твердим сном. Похилені головки ооняч-
ників, пов'ялі мальви, за тинами білих хат. а ген далі 
горіли міста, горів Чорнобиль... Розривалися великі, 
кам'яні споруди і викидали із свого нутра смерть. . 
Смертоносний вогонь і хмари зеленобурого диму сягав 
по Київ - серце України і ніс загладу... 

А з лісів, понад селами і хуторами скнгліли сичі, вили 
голодні вовки і не наважувалися підходити до мертвих 
селищ і... собі конали. 

І повелась рука Святого в інший бік і Віра побачила 
Дніпро. В його води, на хвилях Прип'яті вливалася 
смерть... І пінився, стогнав люттю і болем старий Дід-
Славута, а на його гривах гойдалися білі, окаті головешки, 
скалили зуби і заливалися страшним, морозним реготом; 
„Ха-ха-ха! - Аж тепер тобі кінець! - Де твоя сила, де 
слава?! Тепер ти мій, мій — бодай на сто років! Ха-ха-ха! 

Мішався з глухим стогоном Дніпра регіт білоїсмертн... 
І повелася знов рука Святця у ще інший бік. І Віра 

побачила під конвоєм довгі валки виснажених постатей. 
Останками сил волікли змучені ноги і горбилися під вагою 
лопат і рискалів. їх виводили з тюрем і з-поза дротяних 
загород, саджали у великі автомашини і везли виповняти 
прогалини в колонах, по тих, що не .поверталися вже... 
Вони йшли закопувати і прикривати своїми трупами білу 
смерть... 

У Віри холола кров, згиналися коліна, і вона,схлипуючи, 
благала: Досить! Не можу глядіти вже більше! Господи, 
чому? За що? І як довго ще?! 

- Як довго ще?! Ще раз понісся глухий стогін і скарга 
хвилями Дніпра... - Як довго ще?! ...” 

- Ще, ше-е! - Поки любов візьме верх над темним 
князем цього світу! Прозвучав відгомоном дивний голос, 
велично, могутньо... 

Важко упала рука білого старця. Хилилася голова, а 

(Закінчення на crop. 4) 



Ч. 200. СВОБОДА, СУБОТА, 18-го ЖОВТНЯ 1986 

З'ЄДНАНІ СТЕЙТИ Америки вислали до Ель Сальвадо-
ру досі 16 транспортових літаків різної допомоги. В першу 
чергу Американський Червоний Хрест й багато інших 
допомогових організацій, висилали ліки, харчі, паланки, 
накривала, питну воду, молоко для немовлят та інші речі. 
Президент Ель Сальвадору Хозе Наполеон Дуарте заявив, 
що від землетрусу потерпіло приблизно 100,000 осіб"і 
апелював до країн світу прийти з допомогою для Ель 
Сальвадору, який сам не може дати собі ради з наслідками 
цієї природної катастрофи. „Ми не мали змоги розв'язати 
проблеми вбогости ранішіе, а тепер тим більше", -
заяІїтв^Дуарте. До”СалБвадору^чибирасться з візитою сам 
державний секретар ЗСА Джордж Шулц, щоб на місці 
зорієнтуватись в потребах і показати сальвадорцям, що 
ЗСА дійсно хочуть допомогти тій країні. 

КОЛИШНІЙ ГОЛОВА Московської групи нагляду за 
виконанням Гельсінкських угод Юрій Орлов зустрівся у 
Вашінгтоні з двома іншими засновниками Московської 
Гельсінкської групи Алєксандром Ґінзбургом та Людмн-
лою Алсксссвою у присутності сенатора-республіканця 
Алфонса Д'Амато, який є головою Комісії безпеки і 
співробітництва в Европі. У зустрічі взяли участь також 
члени Української Гельсінкської групи Ніна Строката і 
Надія Світлична. Ю. Орлов та Л. Алєксєєва при тій нагоді 
звернулися до сенатора А. Д'Амато з просьбою добитися 
звільнення дисидента Анатолія Марченка, який перебуває 
в Чистопольській в'язниці. 

НАГОРОДУ НОБЕЛЯ З ХЕМІЇ отримали два американ-
ці: Дадлі Р. Гершбах з Гарварду і Юан Т. Лі з Каліфорній-
ського університету в Берклі, а також один канадієць Джан 
С. Полани з Торонтонського університету. 

СПІКЕР ПАЛАТИ Репрезентантів Томас О'Нілл сказав, 
що, на його думку, підсумки зустрічі на вершинах у 
Рсйкявіку не вплинуть в значній мірі на настрої американ-
ських виборців, які незабаром будуть перевибирати Палату 
Репрезентантів і третину Сенату. „На виборчих дільницях 
американці не будуть голосувати за ракети чи проти них, 
- сказав Т. О'Нілл. — Вони будуть голосувати за свої 
гаманці . Вплив Рейкявіку на висліди виборів буде 
незначним. На таких виборах головним є проблема хліба з 
маслом, а не проблема зоряних війн". На думку О'Нілла, 
успіх на переговорах у Рейкявіку був би на користь 
республіканцям, але їх невдача не особливо допоможе 
демократам, бо мало хто з кандидатів взагалі звертає 
увагу на міжнародні проблеми. 

Проситься не 
відсилати книжки 

, Адміністрація Видавництва „Свобода" иовідом-
ляє, що висилка книжки „Пам'ятаймо про Вінницю!" 
пера св. п. ред. Андрія Драгана всім передплатникам 
щоденника „Свобода" закінчилась. 

Адміністрація просить, щоб особи, які не 
зацікавлені цією книжкою, не повертали її 
до адміністрації, бо це обтяжує її ще до-
датковими поштовими коштами, а натомість 
передали книжку „Пам'ятаймо про Вінницю!" ін-
шим особам, зокрема тим, які не с передплатни-
ками „Свободи". 

Д-р Олександер Шварц 
СПЕЦІАЛІСТ ВНУТРІШНІХ ХВОРІБ 

Крім того проводяться найновіші методи перегляду шлунка. 
раннє виявлення поліпів грубоікишки. нехірурпчне пікуван-

ня гемороідів 
232 East 12th Street. New York. NY. 10003 

'Між 2-ою і 3-ою Авенями) 
Години прийнять понеділок, середа, четвер і п'ятниця 

від 10-5 по пол. тільки за домоаленням. 
Ten.: (212) 460-5622 

Говоримо по-українськи. 

БАЙОНСЬКА 
ДЕРМАТОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ 
з радістю повідомляє про своє спілкування з 

д-ром ВАДИМОМ ЧЕРНЕ 
В ПРАКТИЦІ ДЕРМАТОЛОГІЇ 

Години відвідувань за домовленням в понеділки, вівтірки, 
четверги і суботи. 

Розиовпяємо українською і російською мовами. 

851 Avenue С, Bayonne, N.J. 
ьтттшттятшшкя 

339-6681 

СУА - 61-ий Відділ у Випані, Н. Дж. 
запрошує Вас на 

МИСТЕЦЬКИЙ ВЕЧІР 
8-го листопада 1986 p., о год. 4-ій по пол. 

В ц е р к о в н і й з а л і , Rt. 10 a So Jefferson Rd у В и п а н і 
Мистці будуть демонструвати техніку свого мистецтва. 

ЗНАМЕНИТА НАГОДА ЗАКУПИТИ РІЗДВЯНІ ДАРУНКИ 

МИСТКИНІ 
в Володимира Васічко - акварелі краєвиди і квіти 
в Христина Голоочак-Добори - графіка тематика приро-

ди і людей 
в Люба Мазяр - олія тематика українських пісень і літера-

тури 
в Слава Геруляк - кераміка українська народна і модерна 
' Елміра Геруляк - силянкигердани традиційні і модерні 

Вступ 5 00 доп включає каву, солодке і безплатну опіку 
малих дітей 

Виграші кожна к исткиня даруватиме 1 твір своєї праці 
Увесь дохід призначений на Український Музей 

Закордонне Представництво 
Української Гельсінкської Групи 

сердечно вітає 

Петра Григоровича 
Григоренка 

та Його Дружину 

Зі наїду Михайлівну 
з днем народження. 

Бажаємо доброго здоров'я, щастя і радости 
в житті. 

Друзі 

Керівник... 
(Закінчення зі стор. 1) 

від головного предсідника 
д-ра Флиса починаючи і 
моїм д о б р и м приятелем 
пані Андрейчик, що чисти-
ла мою канцелярію, кінча-
ючи. Наш визначний голов-
ний секретар Володимир 
Сохан і Уляна Дячук, наш 
гарний головний касир, обоє 
мусіли б одержати наго-
роду за те, що витерпіли зі 
мною за останніх понад 
п'ять місяців. 

Друга частина: чи я вва-
жаю, що УНС і українська 
спільнота готові до того, 
щоб користатися професій-
ними силами для продажу 
забезпечення? Відповідь 
моя, очевидно, с так! На 
протязі довгого часу УНС 
промощував цілях в україн-
ську спільноту, виказавши 
свої провідницькі здібності 
і опіку. Отже, правильним 
буде, щоб УНС дав своїм 
членам інтелігентне провід-
ництва в усіх забезпечене-
вих справах, щоб вони мог-
ли ліпше забезпечити свої 
родини і своїх дорогих. 

Введення інновації буде 
надзвичайно тяжким. Я про 
хаю о ваші молитви, брат-
ську любов і підтримку від 
всього членства. Довкола 
себе є бачу таланти і бажан 
ня збільшити членство та 
суму забезпечення. Чому це 
досі не було використано, я 
не розумію. 

Як кажуть, „Турбота од-
ної людини є радістю для 
іншої". 

Я вдячний, що ви дали 
мені цю нагоду бути поміж 
вами. Це пригадує мені ін-
ший вислів: „Якщо не мо-
жете перемогти їх, приєд-
найтеся до них". Все моє 
життя я грав копаного м'яча, 
почавши з середньої школи 
у Філядельфії, згодом в се-
редній школі в Ст. Луїс, 
Мо.. і в Массачусетс, включ 
но з грою у закритих ape– 
нах. Я грав з такими етніч-
ними дружинами: Честнат 
Гилл, Влю Беллс, Поліш 
Іглс, Манголіянсі Джерман 
Гангерієнс, щоб назвати 
лише кілька. Грав я проти 
, ,Тризуба" з Філядельфії, 
проти українських дружин з 
Елізабету, Н. Дж., і Ню 
Йорку. У вищій лізі ми ще 
собі якось давали раду, але 
коли ми грали у професій-
них змаганнях за чашу ЗСА, 
ми ніколи не могли перемог-
ти українців. Отже я добре 
ознайомлений із сильними 
прагненнями українців до 
перемоги і з їхньою рішу-
чістю. Тому: „якщо не мо-
жеш перемогти їх, приєд-
няйся до них". 1 ось я тут! 
Якщо б не вірив щиро в 
УНС і в українську громаду 
та її необмежені спромож-
ності, я не був би тут. 

П.: Припустімо, що ваша 
відповідь є „так" , як ви 
пропонуєте створити таку 
групу професійних продав-
ців? 

В.: Попсрше,я хотів биска: 
зати про теперішні способи 
приєднування членства на-
шими секретарями і органі-
заторами. Ніхто з них не 
мусітиме міняти свій спосіб 
праці. Наш намір створити 
відділ професійних продав-
ців забезпечення тільки до-
поможе секретарям. Кож-
ному з нових членів, яких 
приєднає наш відділ, ми зап-
ропонуемо вибрати Відділ, 
до якого вони схочуть на-
лежати, а секретарі одер-
жать з цього відсотки. 

Акція, що її ми спробус-
мо повести, буде цього ро-
ду: 

Допомогти тим секрета -
рям і організаторам, які 
схочуть отримати дозволи 
на виконування своєї праці. 
Бо це їм дасть основне і 
краще розуміння забезпечу 
вання, як і вміння краще 
обслуговувати членів їхньо-
го Відділу. Український На-
родний Союз затруднить 
кваліфікованих продавців 
забезпечення, щоб вони пра 
цювали з цими сскретаря-
ми, які хотіли б вказівок чи 
порад. 

Ми всі повинні бути цьо-
го свідомі, що більшість 
стейтових забезпеченевих 
департаментів особливо сн-
льно наполягають на тому, 
щоб мати професійних про-
давців забезпеченевих поліс 
вимагаючи нових акурат-
них правил ліцензій. Ці, 
однак, продавці забезпече-

невих поліс, що затруднені 
на частинній базі — стають 
відгомоном минулого. 

Коли секретар підпише 
25,00Одолярову, 50,00Одол.' 
чи 100,000-долярову забез-
печеневі поліси, залежно в 
якому це стейті станеться, 
він вичерпує цілорічну KBO-
ту. Він уже не сміє продати 
членові забезпеченевої по-
ліси, навіть на суму 1,000 
долярів, без переступлення 
закону. 

Отже, якщо секретар чи 
організатор мають проспек-
ти на більшу суму забезпс-
чення, хай звернеться до 
мого відділу і я або один з 
наших професійних продав-
ців забезпечення допомо-
жуть секретареві або opra– 
нізаторові приєднати ново-
го члена на більшу суму. Я 
певний, що всі, щодо них це 
відноситься, будуть дуже 
вдоволені винагородою, 
що їм її виплатить У НСоюз. 
Продав ці t затруднені лише 
на частинній базі, мусять 
здобути ліцензію і мусять 
кожнорічно відбути пршш-
сане число годин у клясах, 
щоб усучаснювати своє 
знання продавця забезпечен 
ня. 

В останніх кількох роках 
ці ж самі вимоги встановле-
но відносно навчання і виш-
колу теж для продавців за-
безпеченевих плямів брат-
ських установ. 

У цьому відношенні мій 
відділ завжди буде до розпо 
рядимости, несучи допомогу 
секретарям і організато-
рам. 

Головна Канцелярія 
УНС теж допомагає і по-
вертає гроші за кошти нав-
чанням і вишкіл секретарям 
і також забезпечить вишко-
лом цих секретарів і оргат 
нізаторів, що бажали б пек 
ширити своє знання в ділян-
ці братського забезпечення. 

Останньо я намагаюсь 
затруднити досвідчених ук-
раїнських продавців забсз-
печення або агентів, щоб 
допомогти тим секретарям 
і організаторам, яким пот-
рібна наша допомога . Я 
теж могтиму затруднювати 
молодих двомовних укращ 
ців, чи жінок без досвіду В ДІ-
лянці забезпечення—для ви-
школу на продавців забезпе-
ченевих плянів для Україн-
ського Народного Союзу в 
районах, де цс лиш буде 
можливо. Вони здобудуть 
вишкіл з Головної Канцсля-
рії і вишкіл в теремі на 
постійній базі — із атрак-
тивною фінансовою вина-
городою. Цей плян буде 
випрацьований з допомо-
гою і вказівками членів Го-
ловного Уряду УНСоюзу. 

Коли ж ці продавці забез-
печення уже устабілізують-
ся і здобудуть потрібний 
досвід, ми зможемо ЇХ ПІД-
вищувати до становища мс-
наджера, інструктора в те-
рені, регіонального дирек-
тора чи на інші становища, 
відповідно до потреб. 

Як бачите - це велике 
завдання. І тут мусить бути 
вирозуміння ОДИН ДО ОДНО-
го і співпраця. Ми не сміємо 
думати, що все може про-
валнтись . або що ми не 
здобудемо успіху. Коли, 
хтось не говорить плавно 
по-англійськи — це без зна-
чення. Я також добре не 
говорю. Фактично, я взага-
лі не говорю по-українськи! 
Але я можу навчитися. Ми 
лише тоді не маємо успіху, 
коли ми не пробуємо! 

Усі ми мусимо зрозуміти, 
що властиво ми пробуємо 
осягнути. 

Я знаю, що українці є 
глибокорелігійні. однаково 
- українці-катодикн, чи 
українці-православні. чи 
баптисти. Усі с брати і ссст-
ри, всі є українці! Я вірю, що 
тоді лише здобудемо успіх, 
коли ми всі щиро відкриємо 
наші серця і уми один перед 
одним за правдивим брат-
ським звичаєм. 

П.: Який персонал ви має 
те на увазі, що торкається 
віку, освіти, вишколу і дос-
відуд 

В.: Український Народний 
Союз .очевидно, хотів би 
знайти досвідчених продав-
ців забезпечених плянів у 
будь-якому віці, напочатку, 
посередині чи в кінці їхньої 
забезпеченевої кар'сри-лю-
ден, у яких почуття, що в 
них не було нагоди викорнс 
тати їхнього таланту до 
максимум, або що всьогод-
нішньому їхньому станови-

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕ! 

І ДЛЯ ТЕБЕ Є МІСЦЕ У ЦІЙ ВЕЛИКІЙ 

РОДИНІ, ЩО ЇЇ ЗВУТЬ 

БАТЬКО-СОЮЗ! 

щі не було місця на ріст. 
У НСоюз їх потребує. 

Якщо мова про майбутнє, 
про особу, яка одного дня 
прийде на моє місце, я бачу 
25 чин45-літню людину, від-
дану, щоб служити своїй 
українській спадщині, і до 
певної міри двомовну. У 
моїх плянах бути тут лиш 
єдиним не-українцем. У цей 
спосіб союзовцям буде ЛЄГ-
ше мене знайти! 

Як я уже попередньо твер 
див, вірю, що в нас усіх є 
талант, що його ми потре-
буємо. Можливо , що це 
власне є те, що найбільше я 
хотів би бачити у нашому 
персоналі. 

Віра і стремління здобути 
успіх - це те, чого НС МОЖ-
на навчитися. Ми мусимо 
це посідати. Усе інше мож-
на навчитися. 

П. Якого типу вишкіл ви 
маєте в пляні для продав-
ців забезпечення, коли взя-
ти до уваги специфічність 
УНС, братський напрям 
його, професіоналізм, а най-
головніше, українство? На 
чому ви поставите наголос? 

В. Усі заагажовані до пра-
ці мусять перейти іспит й 
отримати право бути забсз-
печеневим агентом у своєму 
стейті. Вишкіл буде ВКЛЮ-
чати знання про УНС, його 
характер братської органі-
зації, участь УНС в громад 
ському житті і його ирофе-
сіоналізм. Через навчання і 
вимогу повної чесности у 
відношенні до громади обсз-
печеневі агенти пізнають не 
лише історію УНС і його 
досягнення впродовж 92 
років існування, але також 
обов'язок дати чесну та вір-
ну обслугу членам українсь-
кої спільноти в ЗСА та Ка-
наді так у справах забсзпе-
чення, як у житті громади. 
До мене належить справа 
забезпечення, але я переко-
наний, що висліди того від-
чуються також у громаді. 

Я працюю тепер над під-
готовою книжечки, яку на-
ші агенти забезпечення бу-
дуть уживати,щоб предста-
вити УНС перед майбутні-
ми членами, в якій буде 
історія створення УНС. що 
ми досі зробили, що ми 
даємо своїм членам. В ній 
теж будуть інформації про 
наші видання, про Союзів -
ку. братську діяльність. ук-
раїнську культуру, спадщн-
ну та інше. Ці секретарі і 
організатори, що бажають 
використовувати цю кни-
жечку, можуть це робити 
кожночасно. 

Я працюю також із голов-
ним секретарем Володими-
ром Соханом над новою 
книжечкою забезпеченевих 
премій, яка буде служити 
додатково як провідник для 
агентів, секретарів та opra– 
нізаторів. Вона дасть їм 
також вказівки, як виповня-
ти аплікації на пляни за-
безпечення, як приготовля-
ти медичну карту, спеціяль-
ні висоти забезпечення, дивь 
денди. висоту відсотка, і як 
це все вияснити членам. 
Одним словом, книжечка 
буде давати додаткові ін-
формації. щоб краще слу-
жити своїм членам. 

Що слід наголошувати? 
Як я вже зазначив раніше, я 
лляную бути єдиним не-
українцем в системі УНС 
Але головним завданням 
моїм буде продовжувати 
службу українству. Через 92 
років УНС був і залишить-
ся також далі передовою 
українською братською ор 
ганізацісю. 

П. В якій мірі публікації 
УНС. ного оселя Союзівка, 
ного братська діяльність і 
загальна участь в житті гро-
мадн допоможуть продав-
цям забезпечень'1 

В. Ми всі знаємо, яку 
важливу ролю відоірають 
наші видання у продажу 
забезпеченевих плянів. Но-
вий Відділ продажу забезпе-
чення буде працювати ще тіс 
ншіе. як досі із виданнями 
УНС, а це зі ..Свободою" і 
„Українським Тижневиком' 
як також зі Союзівкою та 
Відділом братської дІяль-
ностн. Я маю надію, що 
чдесни УНС завжди будуть 
висловлювати свої думки і 
почування щодо моєї прані. 
бо тільки в цей спосіб ми 
можемо взаємно собі допо-
могтн і допомогти УНСо-
юзові. 

П. Чи кляси забезпечення 
УНСоюзу. ного забезпече-
неві нагороди мусять бути 
поліпшені'.' 

В. Досі забезпечення п 
УНС було все доброю ІНВЄС 
тицією. Але так як ми пот-
ребуємо тепер професійно-
го представника забезпе-
чення з приводу складної 
системи забезпечення, яка 
тепер існує. УН.С можуть 
також поправити якість за-
безпечення 1 ому підвищен 
ня якости плянів забезпечен 
ня буде постійно проходи-

ти. 
Разом із Головною Екзс-

кутивою УНС ми почали 
впроваджувати новий npo– 
дукт, який найкраще буде 
служити українській спіль-
ноті. УНС був і залишить-
ся чисто українською opra– 
нізацією, за вийнятком моєї 
особи. Хоча д-р І. Флис, 
наш головний предсідник, 
поінформував мене, що ...мо 
же колись", як я буду добре 
виконувати свою працю,він 
подбає про те, щоб мене 
іменували ..почесним укра-
їмцем" 

П. Створенням Відділу 
продажу забезпечення УНС 
зможе більше конкурувати 
з американськими прнват-
ними забезпеченевими ком-
паніями? 

В. Коли йдеться про аме-
рнканські комерційні фірми, 
то я вірю, що УНС BHKO– 
нус таку братську діяль-
ність. яку не може дати 
ніяка комерційна забезпе-
ченева американська уста-
нова. Тому їх не можна 
уважати компетицією для 
УНС. Крім того, я уважаю, 
що братська союзова слу ж-
ба не мас рівної серед інших 
братських установ. Завдан-
ня є ясні. Українці в ЗСА і 
Канаді мають обов'язок 
плекати українську культу-
ру і українську мову. Тепер, 
коли цю культуру змива-
ють з обличчя землі в Совст 
ському Союзі, УНС мусить 
бути провідним чинником 
тут для продовжування цієї 
культури. Україниі,незалеж 
но від того, де вони народ-
жені. в Україні, в ЗСА. чи в 
Канаді, мусять спільно про-
довжуватн це діло. Одним з 
найкращих способів цьо-
го є старатися, щоб УНС 
був передовою українською 
братською організацією у 
вільному світі. 
Для осягнення цього потріб 

но праці і співпраці кожного 
українця. 

П. Як будуть діяти про-
давці забезпечення в reorpa– 
фічному і демографічному 
відношеннях? 

В. Як вам вже відомо, на 
останній Конвенції УНСою 
зу делегати схвалили резо-
люцію. яка доручає Голов-
ній Екзскутиві УНСзаанга-
жувати демографа, щоб пе-
ревірнти.де знаходяться 
потенційні нові члени. Каїн 
ця програма буде готова, 
вона дасть нам можливість 
визначити ті околиці, в яких 
повинні бути постійні про-
давці забезпеченевих плянів. 
Ці околиці будуть точно 
означені і на них зоссрсди-
ться праця УНСоюзу. 

П. Як продавці забезпе-
чень переконуватимуть по-
тенціяльних членів про KO-
ристь, ЯКУ їм дасть членст-
во в УНС' 

В. „Свобода" і ..Україна. 
кий Тижневик" можуть ба-
гато в тому напрямі зробн-
ти. Наші члени можуть ці-
єю дорогою довідатися про 
нові можливості забезпс-
чення в УНСоюзі. 

Що ми робимо на ділі 
це те. що кожна поступова і 
зростаюча братська oprani– 
зація мусить робити. Ми 
мусимо використати усі МО-
ЖЛИВОСТІ, які є доступні у 
гому світі, що так ЗМІНЯ-
ється. 

УНС не зміняється, але 
додає лише новий вимір в 
цілі з'єднання цілої україн-
ської спільно пі в ЗСА і Ка-
наді. 

Я надіюся у майбутньому 
писати статті на тему забез-
печення і праці мої о відділу 
під заголовком. ..З бюра 
кранового керівника прода-
жу забезпечень" 

П Ви наголошуєте весь 
час братський характер 
УНС. чому? 

В. Це те, ию уможливлює 
УНС фінансувати братську 
діяльність для добра україн-
ської справи, культури. мо-
ви і спадщини. Це допома-
гаг УНСоюзові виступати 
проти русифікації в Україні 
Братська забезпеченева ор-
ганізація в протилежності 
до комерційної забеиіечене 
вої компанії дає дві можлн-
вості користати із забсзпе-
чення: 1. Платити ДИВІДЄН-
ди своїм членам; 2 Вживати 
приходи для її братських ці-
лсй. 

У випадку УНС наша 
братськість це українст-
во Усі братські організації 
є неприходові і звільнені 
від податку на підставі існу-
ЮЧОГО закону. УНС дає мо-
жливість своїм членам, не 
лише забезпечити свої ро-
лини. але іі бути гакож і о-
лосом всіх українців. 

Чим більше ми будемо 
мати забезпечених членів 
гим голосніший бу іе наш 
голос Якщо УНС' не буде 
провідним ЧИННИКОМ. ЯКЩО 
УНС не бу де з росі ати і 
об'єднувати усіх українців, 
го хто буде? А що важ.піні-
ШЄ, ХТО м о ж е ЦЄ рОбИТИ? 

Нова біографія ,,Курилик' 

У неділю. 5-го жовтня 
ц.р., о 3-ій год. по полудні в 
Ніягара Фоллс відбулася 
врочиста презентація нової 
книжки про мистця Василя 
Курилика (1927-77), офіцій-
ної біографії під наголов-
ком ..Курилик", яку на-
писала д-р Патриція Mop– 
л і з Конкордія університе-
ту в Монтреалі, а видало 
відоме видавництво в То-
ронто МекМіллан Канади. 

Презентація, що була в 
Українському Музеї ім. Ва-
силя Курилика в Ніягара 
Фоллс, зорганізував музей 
в співпраці з Клюбом Укра-
їнських Підприємців і Про-
фесіоналістів ніягарської 
округи. 

Програму відкрила ко-
ротким привітом родині 
Куриликів, зокрема мамі 
мистця Марії Курилик, та 
всім присутнім (понад 100 
осіб) Оля Колянківська, ку-
ратор музею, яка запросила 
Клима Болехівського, пре-
зидента клюбу, проводити 
програмою. 

З коротким привітом від 
управи міста виступив 
Чарлс Чізман, голова фі-
нансової комісії міста Ніяґа 
ра Фоллс. Еріка Череч, npo– 
фесор англійської мови у 
Ніягарському коледжі, ду-
же елоквентно подала ко-
ротеньку історію музею та 
представила головну пре-
леґентку, доктор Патрицію 
Морлі, авторку біографії. 

У своєму короткому всту 
пі П. Морлі розказала, як 
вона познайомилася зтвор-
чістю і з самим мистцем 
Василем Куриликом, і як 
вона, людина англійського 
походження, захопилася 
творчістю і життям цього 
визначного маляра укра-
їнського роду. 

Біографія мас 338 сто-
рінок. 90 чорно-білих і 8 
кольорових репродукцій. 
Коштує вона 35 канадських 
і 35 американських долярів. 

Праця над книжкою три-
вала понад 6 років. І,як каже 
сама авторка, якби була 
знала, які перешкоди че-
кають на неї. ніколи не взя-
лася б за такий труд. Чудо-
ва обкладинка в зеленому 
тоні, з виразним написом 
,, Курилик" і автопортретом 
мастця. 

У передмові і подяці усім, 
що причинилися до появи 
цієї біографії, вказано та-
кож на фінансову підтрнм-
ку. яку дістала авторка від 
Фундації Тараса Шевченка 
у Вінніпегу. На трьох сто-
рінках подано прізвища тих 
осіб, яким вона дякує за 
підтримку. Праця довідко-
ва і саме написання вамага-
ло великого зусилля. терпс-
ливости. Перші рецензії на 
книгу вже появилися в ,.To– 
ронто С т а р " і Глоб енд 
Мейл", ,,Сатердсй Найт", і 
всі вони прихильні, похваль 
ні з подивом для автора, що 
взялася за біографію 

мистця, якого всі критики 
окреслюють „великою загад 
кою". Одначе, цс є тільки 
біографія, а не монографія. 
Авторка, будучи професо-
ром англійської літератури 
і маючи вже за собою вісім 
книжок, обережно не затор-
кує проблеми мистецької 
критики, не будучи СПЄЦІЯ-
лістом з цієї ділянки. Такс 
завдання залишається ще й 
досі відкритим. 

Після виступу авторки 
проголошено перерву, під 
час якої відбувалася продаж 
і підписування книжок. 
Гості могли також погости-
тися вином, сиром, кавою і 
солодким, шо їх подарува-
ли різні організацій пооди-
нокі особи. 

В долішній залі музею 
була влаштована незвичаб-
но цікава вистава пастелей 
Марії Мариняк. мисткині з 
Лондону. Онт., та чудових 
творів Северина і Маріяка 
Борачків. У сусідній залі 
присутні могли любуватися 
килимами роботи Михайла 
Біласа з Трускавця. ,.Страе-
ті Христові" В. Курилика. 
як завжди притягували ба-
гатьох. 

Після перерви проголо-
шено початок льотерії, що її 
влаштував музей на під-
тримку для заплати по-
датку, шо його наклала в 
цьому році управа міста 
Ніягара Фоллс. Першу на-
городу, образ Парасі Іва-
нець ізСт. Катсринс, „Ліс", 
дарунок мисткині, а також 
ініціяторки льотерії, виграв 
п. Кальба. Торонто. Друга 
нагорода , монотипія М. 
Глущенка, „Гірський кра-
євид". дісталася Нілі Стець-
ків. Баффало. Третю наго-
роду. „Мадонна" АліціїШу. 
берт-Ольшсвської, виграв 
Фостер Занутто. а четверту, 
що. її ласкаво витягнула 
мати Василя Курилика, рс-
продукцію картини свого 
сина „Кінець денної робо-
ти". виграла Оксана OCHOB– 
ська. П'яту і останню наго-
роду, нову книжку „Кури-
лик". дістав Кост-Брикович 
з Торонто. 

Цілу програму записав на 
відео Євген Снігур. 

Щоб вшанувати дев'ять 
років смерти Василя Кури-
лика, музей в кооперації з 
бібліотеками ..Золотої Під-
кови" ніягарського пів-
острова влаштовує також 
виставку його книжок, яких 
досі появилося 16. у Форт 
Ірі. Ніягара Фоллс. Брок 
університеті. Ст. Катеринс. 
Грімсбі. Стоні Крік. Гаміль 
тоні, Бурлінгтоні і Оаквіл 
від 3-го до 10-го листопада 
ц.р. 

Видавництво МекМіллан 
продовжує промоцію КНИЖ-
ки „Курилик". висилаючи 
авторку по цілій Канаді на 
протязі місяця жовтня, щоб 
підкреслити важливість по-
явн цієї біографії 

м. О. к. 

НА ПРОЦЕСІ В ЛОНДОНІ. Великобританія, проти 
йорданського терориста Незара Гіндаві, який придопомо-
зі своєї нареченої ірляндкн намагався висалити в повітря 
пасажирський літак ізраїльської повітряної лінії Ель Аль. 
виникла нова справа, яку тепер розі лядас суддя і ирокура-
гор. а саме Н. Гіндаві заявив, що він не і іерорнстом. 
ніколи не займався терористичною діяльнісі ю і думав, що 
і допомогою Іни Мнрфі він перевозить до Тель Авіву 
наркотики, а не вибуховий матеріял. Очевидно, npoicyptf– 
гор поставився луже скептично до цієї заяви, але процеду-
ра вимагає, щоб її докладніше вияснити. Гіндаві також 
заявив, ЩО амбасадор Сирії пропонував іючіу допомогу, 
як службовім Скотлянд Ярду відкрили вибу ховий матеріял 
і заарештували спільників. 

КОМУНІСТИ В ГАНОЮ. В'єтнам, запротестували 
публічно прон провокацій китайських ібройних сил, ям 
під прикрій і ям артилерійської о вої ню, іаа і аку вали 
кілька в'єтнамських місцевостей j прикордонній полосі 
В'єтнамське пресове агентство повідомило, що прнкор-
донні частини В'єтнаму відбили наступ китайців і на полі 
бою залишилися 90 мертвих напасників Згідно ів'єтнамсь 
міми інформаніямн китайці обстрілювали з гармат 
в'єтнамську сторічну на протязі цілого пня Зудари між 
китайцями і в'єтнамцями у прикордонній полосі повторю-
ЮТЬСЯ чає ВІД ЧаС) ВІЛ ІЧ'”Ч рокх 

ПОМИНАЛЬНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
з ПАНАХИДОЮ 

за душі 
св.п. 

Володимири і Катерини 
ЗАРИЦЬКИХ 

буде відправлена 

в соборі свв. Володимира й Ольги в Чикаго, Ілл., 
дня 28-го жовтня 1986 p.. о год. 7 30 ранку 

ЛЕОНТИНА ЗАРИЦЬКА - шраґром І твтя 
ДАРІЯ ЗАРИЦЬКА- ДЕРБІШ 

з мужем АНТОНОМ 
ХРИСТИНА ЗАРИЦЬКА-ПЛАВЮК 

s мужем ЯРОСЛАВОМ, бретшниці 
і кузинкм 
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СВОБОДА, СУБОТА, t l k o ЖОВТНЯ 1986 Ч. 200. 

ГРОМАДЯНИ! Негайно зверніться до місцевого се 
кретаря чи організаторе УНСоюзу, або пишіть прямо до Го 
поаноі Канцелярії УНСоюзу а Джерзі Ситі за Інформацілми 
про Союзове забезпечення. Пам'ятайте про народну при 
поаідку БЕРЕЖЕНОГО ГОСПОДЬ БЕРЕЖЕ! 

Зустріч КОЛИШНІХ 
Лювенсь 

Український Народний Союз 
ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АҐЕНТ1В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
і 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
на околиці 

Чикаґо, Ню йорк, Торонто, ФілядельфІІ, 
північного Ню Йорку і Нової Англії 

з метою розбудувати і керувати мережами 
аґентів-продавців в тих округах 

” Впроваджуючі інформації 
' Платня у формі позички 
т Відсотки від комісового 
в Всі бенефіти 

Звертатись до: 
H P . Floyd, National Sales Director 

Ukrainian National Association, inc. 
30 Montgomery Street, Jersey City. N.J. 07302 

Tel.: (201) 451-2200 

І Івана Филипчака 
5 вийшла перевидана повість княжої доби 

і „ІВАНКО БЕРЛАДНИК" 
5 Книжка є другим томом повісти ..БУДІВНИЧИЙ ДЕ0ЖАВИ' 
g Можна замовити, в ціні 7 00 доп (сім) Адреса 

р lrene Dybko 
Ц 2 Crescent Avenue. Passaic N J 07055 
E Також можна набути, того ж автсра книжки 
z ,,Кульчицький Герой Відня" S8 00 
Щ „Княгиня Романом" 8 00 
Е „Дмитро Детько" 7 00 
5 ,,Будівничий Держави" ^ ^ ^ . 8 00 
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Кергонксон С"оюзів-
ка (М. Лабунька), У суботу 
й неділю, 4-го і 5-го жовтня 
ц р , тут відбулася чергова 
зустріч колишніх студентів 
Католицькою Унівсрсите-
і) в Лювені, Бельгія, із ЗСА 
і Канади На зустріч прибу-
ло біля тридцяти осіб. Деякі 
колишні лювенці прибули 
разом із своїми родинами. 
На цій зустрічі, як і на чоти-
рьох попередніх, лювенці 
провели час у товариських 
розмовах-спогадах, але не-
мало часу присвятили та-
кож застанові над сучаснн-
ми проблемами, що затор-
КУЮГЬ життя української 
людини на батьківщині й в 
діяспорі. 

Особливо багато уваги й 
часу присвячено справі ви-
дання пропам'ятної книги 
про студентів-українців у 
Лювенському університеті, 
де від тридцятих років на-
шою сторіччя існував до-
сить чисельний студентсь-
кий осередок. Досі, за час 
півстолітнього його існу-
вання (1931-1986), в Лювен-
ському університеті студію-
вало біля 200 українських 
студентів і студенток. Ос-
ганміми роками студента-
ми університету були вже 
сини й дочки абсольвентів із 
попередньої генерації. 

Лювенський університет 
був заснований 1425 рогу й 
завжди славився як добрий 
науково-дослідний центр, в 
якому виховувались висо 
кокваліфіковані педагоги й 
дослідники спеціялісти 
різних ділянок науки. Він 
був також своєрідним огни-
щем двох культур фран-
цузько-вальонської і фля-
мандської Була це двомов-

АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
за редакцією проф ВОЛОДИМИРА КУБІИОВИЧА 

Альфабетична б а г а т о томова Енциклопедія України повинна бути в 
кожному домі американця і канадця укра їнського походження Ьазова-
н,ч на 25 роках праці, понад 100 науковців у иілому сн т, є першорядний 
покажчик життя і культури українців в Україні у дінегк.ф Lien вопима-
аии науковий гроєкт представляє комплетне зрев ід ,ваннн . доповнене 
видання по сьогодні Е Н Ц И К Л О П Е Д Ч УКРА ЇНОЗНАВСТВА І пригото-
ване під патронатом науково го т овариства їм Шевченка 1955 81) і Ка-
надського інституту Українознавчих Студій і ' 9 7 6 - 8 1 : Фу'ндаци Канад-

Ських Українських Студ ій и 9 ; 6 8 ' 

ENCYCLOPEDIA OY UKRAINE 
ТОМ І (A-F) Перший з чотирьох томів 

S115 00 t S4 50 пересилка 

.;e п е р ш и й ' о м в е л и к о г о твору у к р а ї н с ь к и х ч а у ,НІ . І ІН 
968 с и р і м має п р и б л и з н о 2 800 т и пг-

діяспор і 

о п о в и і л ю с т р о в а н а 
Понад 450 ілюстрац ій чорно-б ілих 5 кольорових 8 і мапи 6 з них 

кольоров і 
Велика кольорова зложена мала України з з? стор інковим окремим 
додатком назв місцевостей пов язані окремо, н - ак іи сам н оправі 

я к к н и ж к а 

Замовляйте тепер і шліть ЧРК на S''9 50 до' 

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

' Ш к а н Ц і В С Т е Й Т у НКЗ П х е р З і ЗОбиО " 3 y t C– . Т ” и ' Н'і 

07302 
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студентів 
кого університету 

на інституція і навчатися 
можна було французькою 
або фламандською мова-
мн. Тепер університет ПОДІ-
лений за цим мовним прин-
ципом на фактично дві ок-
ремі інституції. 

Від самого початку свого 
існування український сту-
дентський осередок в Лю-
всні був досить добре зор-
ганізований і знаходився 
під наглядом університет-
ських властей, які щиро ним 
опікувалися. 

Українські сгтуденти мали 
забезпечені стипендії та мог 
ли проживати в окремому 
українському гуртожитку. 
Осередок цей завжди прояв-
ляв велику активність, коли 
йдеться про студентське 
організоване життя,голов-
но після Другої світової 
війни, коли до Лювенупри-
було відносно велике число 
українських студентів. До-
сить поважна частина лю-
венських студентів була ак-
тивною і в громадському, а 
то й у політичному житті 
української еміграційної 
громади. Вони залишилися 
активними й після закінчен-
ня студій 

Знову ж таки значне чис-
ло українських абсольвен-
тів Лювенського універси-
тету займається педагогіч-
ною і дослідницькою пра-
цею у вищих наукових зак-
ладах різних країн світу, а 
деякі одиниці стали внзнач-
ними науковцями в своїх 
ділянках. Саме щоб зберсг-
ти пам'ять про цей осередок 
українського студентства, як 
і пам'ять про поодиноких 
його членів у минулому й 
тепер, вирішено вже давні-
шс видати пропам'ятну кни-
гу. На цьогорічній зустрічі 
намічено членів редколегії, 
яка повинна б занятись зби-
ранням та редагуванням 
матеріялів для цього видан-
ня. Вирішено також посили-
тн збірку фондіа на покрит-
тя коштів видання такої 
книги й покликано для цьо-
го завдання окремий комі-
тст. Серед лювенців вже від 
попередніх зустрічей заве-
лася практика репрезента-
тнвного колективного п р о 
воду за географічним прин-
ципом. Цим разом цей про-
від оформлено в такому 
особовому складі: Ярослав 
Туркало - ЗСА, Михайло 
Логуш — Канада, Володи-
мир Попович - Европа; а 
крім цього, - Ігор Гайда і 
Остап Коцюба, обидва з 
ЗСА. 

Ф B U S I N E S S S E R V I C E Ф 

ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

В К Л Ю Ч А Є ВСЕ 

S1.85 
( В н л ю н а м а Д О С Т И М І І о б е З П е ч ї м и ї ї ) 
(Мініиальма и н о і л т л і - ЗО ру-6 і 
Ц І Н И відповідають нинішньому гур 
сові І И О И М И О І валюти І підлатають 
буаь-иим ооооатнуаамкааі І імінам 

шо можуть статися до аруоеииа 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

744 Broad Street 
Newark. N.J 07102 

fit 1947 
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МАЛАНКА під ПАЛЬМАМИ 
в Аргентині і Бразилії 

На запрошення 

Ш Е В Ч Е Н К І В С Ь К О Ї Ф У Н Д А Ц І Ї з Буенос Айрес 

ОРГАНІЗАУЄМО 

ТУРУ на СТРІЧУ НОВОГО 1987 РОКУ 
серед українських громад 

і А Р Ґ Е Н Т И Н І І БРАЗИЛІ Ї 
при звуках відомої 

ОРКЕСТРИ „БУРЯ1' - Романа Когута 
' Туристи вивідають Буенос Айрес Водоспад if везу сьо 

ус чудо світу) Куритибу, Прудентопопіс і Р іоде Жанейрс 
” Від ІЗД З Торонто 15-го січня на два і гри -ижні 
' ЦІНІ, 2 400 доп (камад ) за два тижні побуту і 500 поп і ка-

над 1 за додатковий, на бажання, третій тиждень вклю-
іає переізди літаками і омнібусами мешкання в готелях 
першої кпяси в двоособових кімнатах обильні снідання 
і вебері МІСЬКІ тури та вступи на МАЛАНКУ. 

' ТУРУ провадять РОМАН ГРИЦИНА. власник БЮРА ПО-
ДОРЖІ і Наталка Бундза 

' Туристи l j ЗША матимуть змогу долучитися і Ню Йорку 
І Маямі. 

' з згопошеннями і по додаткові інформації -росимо звер 
татися до 

ASTRO TRAVEL SERVICE 
2206 Sloor St West, Toronto, Ont. M6S 1N4. Canada 

Tel: (416) 766-1117 
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Комітет Оборони Української Спадщин 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закпикають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дня 

1 Поширювання правди про Україну 
2 Поборювання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3 Оборони громадянських прав українців 

їросимо І Р О Р О И П Д Ч ' чгк,зми аб 

U k r a i n i a n H e r i t a g e D e f e n s e F u n d 
C о Ukrainian National Associat ion 

30 Montgomery"Stree l Jersey City. N J 0730? 
n і виповненим ВИріЗКОМ ІІЬОГО заклику 

' l f . ' !HMo полати гуму п о ж е с в и cBOt їм я пріз 

! .' M, і ж е р т в и і 

ЇМ О ' Л ПрІ І В и щ Р 

DU:S'":I дому Вулиця 

Молодий,,завойовник" Гопливуду 
Б. Захарій 

місцевість 

Кожним разом, колизуст-
річаємо наших земляків по-
за південною Каліфорнією, 
ми завжди чуємо питання: 
„А хто там с з наших людей 
в Голливуді (тобто, у філь-
мовій індустрії), крім Дже-
ка Паланса та Майкла Ма-
зуркі?" І нам приходиться 
подекуди зі сумом ствердити 
незавидний стан відсутнос-
тн нашого, так би мовити, 
достатнього прсдставницт-
ва в цій важливій індустрії 
не лише з-поміж акторів, 
але й з-поміж режисерів, рс-
дакторів чи творців скрип-
тів та інших фахівців цієї -
широкознаної в світі індуст-
ріі, якою являється фільмсь 
вий Голливуд 

Чомусь, з невідомих при-
чин ми також не заповнили 
нашими людьми інші ланки 
„мідіГ, як телебачення та 
навіть радіо, вже не згадую-
чи про судівництво цієї краї-
ни та керівні пости в держав-
них та стейтових установах 
Ми віримо, шо ці наші недо-
магання ми згодом виправи 
мо та, використовуючи на-
ше горожанське право краї-
ни, заповнимо ці прогалини 
минулих декад. 

Одначе, повертаючись 
до фільмової індустрії Гол-
ливуду, ми зауважхс^цііцо-
раз то більшс^ащкавлення 
серед нашого”^молодого по-
коління, яке, будучи народ-
женим чи вихованим в ЗСА 
дуже добре розуміє закони 
цієї країни і, не сподіваю-
чись створення для них спри-
ятлевих нагод іншими, тво-
рить їх само, що було ствер-
джено нами після нашої зус-
трічі з молодим завзятим 
нашим земляком Богданом 
Захаріем, який може бсзза-
перечно зараховуватись до 
наших нечисленних „завой-
ооннків" столиці фільмів 

Голливуду". 
На вигляд скромний та 

привітний, з відсутністю ВСІ-
лякоі молодечої зарозумі-
лости та скрайности, Бог-
дан Захарій зробив на нас 
враження спрацьованого 
студіями студента, одначе, 
відповідаючи на наші запи-
та,ння, ми відчули, що ця мо-
лода українська душа є иа-
повнена творчою енергією, 
завзяттям та спокійним під-
ходом до зреалізування сво-
ЇХ плянів та цілій. Замість 
того, щоб змагатися з безлі-
ччю „конкурентів" за кращу 
позицію у відомих „старих" 
кіностудіях, Б. Захарій став 
одним із основоположників 
,,вфіліяту" Ворнср Брадсрс-
лнше дев'ятимісячної своїм 
віком фільмові студії під на-
звою ІЗІС, у якій обійняв ВІД-
гговідальне становище віце-
президента та якому дору-
чено право вирішувати при 
виборі та затвердженні філь-
мових скриптів. 

Тому що наступного року 
готується до продукції пср-
шого фільму, під сучасну по-
ру Богдан Захарій працює 
чотирнадцять годин денно, 
відбуваючи наради з агента-
ми та авторами скриптів 
Продуцентом є відома філь-
мова акторка, яка найбіль-
ше вславилася на своїх cepi– 
ях виступів на телебаченні 
та яку ми знали як ,,Шсер", 
дуже зацікавлена українсь-
кою тематикою та нашими 
національними проблсма-
ми, будучи сама вірмснсько-
індіянського походження. 

Д-р МИХАЙЛО ДАННЛКЖ 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 

Книжка у твердій тВааио-мп4-
ній обгортці Із золотими буквл-
ми роботи мистця МИХ. МИХА 

ЛЕВИЧА. ЗЗв сторНюк. 
Ціна 11.00 доп і переемлкок. 
SVOBODA BOOK STORE 

30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

МчиканцЦ ствАту Ню Джерзі JO6O 
n'tttyt g t стеотоеого податку , 

розуміє мабуть ліпше почу-
вання поневолених фізично 
чи політично. 

На наші запитання про 
історію його життя, наш 
співбесідник розповів нам, 
що йому тепер тридцять 
років життя та що його бать-
ки панство Володимир і 
Оля Захарії прибули після 

ругої світової війни до Ню 
орку, а згодом поселили-

ся у Дітройті, де він народи-
вся. 

З юнности він защеплю-
вав у своїй душі любов до 
України та всього, що є ук-
раїнське. Своє національне 
виховання Богдан Захарій у 
великій мірі завдячує „Рід-
ній Школі", школі Нспороч-
ного Зачаття та Пластові, 
що було доповненням до на 
ціонального виховання, яке 
він уважно черпав від своїх 
батьків. Грав на фортепіяні 
все своє життя та мріяв у ду-
ші про свою участь у філь-
мовій індустрії 

Одержавши стипендію 
від мншнґенського стейту, 
він студіював в університеті 
у Дітройті, та згодом одер-
жав свою першу працю в Ей-
Бі-Сі. З Дітройту виїхав до 
Ню Йорку, де працював в 
Ен-Бі-Сі й на початку цього 
року одержав нагороду Емі 
за створену ним програму 
під назвою ,,Лів ет файф". 
Його щирим бажанням бу-
ло створення серій в телеба-
ченні про Володимира По-
ловчака, а також про Валсн-
тина Мороза, одначе, тема-
тика про В. Половчака зча-
сом згубила, так би мовити, 
свою „свіжість", як також і 
друга тема. Одначе його ме-
тою є створення монумсн-
тального фільму про наш)' 
еміграцію у ЗСА, що пан Бо-
гдан твердо вірить він вико-
нає 

Порівнюючи з попередні-
ми, Богдан Захарій ствер-
див, що праця у фільмовій 
продукції є менше „зв'яза-
на" з політичними інтрига-
ми, ніж він це відчув в Ей-Бі-
Сі, Сі-Бі-Ес та Ен-Бі-Сі, де 
він працював десять років. 

Підсумовуючи нашу бесі-
ду-інтерв'ю з цим ідейним 
національно та завзятим у 
своєй меті представником 
молодого покоління, ми 
відчули в ньому оцю здоро-
ву українську молоду зміну, 
якатіеребравши від своїх по-
передників священну „ешта-
фету", якою є служіння укра-
інським ідеалам, уміло несе 
її до великої мети—голоше 
ння правди про Україну, 
наш нарід та нашу історію. 

Ми вітаємо почини Бог-
дана Захарія і віримо, що 
його „завойовницька" місія 
увінчається успіхами не лн-
ше у Голливуді і ЗСА, але 
признанням нагородять йо-
го і у світі, і його слідами 
прямуватимуть й інші наші 
молоді земляки, вкладаючи 
цим і нашу ще одну ,,цегол-
ку" у світовій фільмовій CTO-
лиці, якою являється Голли 
вуд 

Д-р С. Шумськнй 

шшштяшшяашяшшяшштш 
НАЙКРАЩИЙ ДАРУНОК -

КНИЖКА 
Цгт аігфЛ 
Ігаостроааммй споамаж -

1000 сШя - 1000 аилкжяіа Ї15 0С 
БаАгм Еіогш „ ^ . - . „ „ „ „ 5 00 
К о к а про г р и б а , Г Mrryutaeca.u S 00 
toamaA гусак. Д Гунамма - 4 00 
На, ям. трм, Р. Горбач .„„„...„. г м 
Якого ца гопіору? Р. Горбач „.. . . 2 50 
Д Л Я ІЮЛОД) 
ЗоранааЯ Корсар, О. Бармак ......... 1 00 
Смям Саїтоамда. О. карниа ..-.. 4 2S 
Иач 1 кмяга, В. Варагура . . . . . . . . . . . в 00 
Ив о д і я ч клібом - „ „ J 00 
Ілаостр. вивір прмтч Ісуса Хрмста 7 00 
Ибліа - „ . ^ „ . „ „ „ . . , ?ООО 
Для вагаагіа 
Українська Дошкілла 

(ааїхоамі витараалм) „ „ „ 29 00 
Украімські лп-и, aarronotia . . . . . . 7 00 
Спогади польового духоамажа 

о. 1. HaracacaJtoro „ „ - 10 00 
Внуки іапороаааа Д Гуманної . „ 5 00 

Видавництво 
УКРАЇНСЬКА КНИЖКА 

UKRAINIAN BOOK 
16 Rlvercrest Road 

Toronto. Ont M6S 4H3, Canada 

Біла... 
Закінчення зі crop. 2. 

вуста скривилися і викидали із серця важкі слова докору; -
,,А там гризуться, діляться... навипередки, одні одним 
будують храми Богові... золотять копули, щоб величніше, 
щоб дивувати світ... — Кам'яні, холодні храми Божі... як 
кам'яні і холодні їхні серця... І руйнують правдиві святині 
- братню любов і згоду... 

Поволі піднеслася біла голова святого, а заплилі 
сльозами очі звернулися на Розп'яття Христа над прссто-
лом і до вух Віри донеслося тихе, болюче благання: -
Христе Боже! - Як воля Твоя, - відверни вже цю чашу 
страждання від мого народу і дозволь забрати звідсіля моє 
серце! 

Погасло світло і зник білий святий Князь у візку... 
Віра йшла знову пустими алеями Єзуїтського Городу. 

Шелестіли під ногами золоті листки каштанів і кольоро-
вими метеликами сідали на пусті лавки і на підкошені 
травники. 

Втікала непевна темна ніч, а ранок ще був сірий... Сірий 
наш листопадовий ранок, як і наша... сіра доля. 

Гантер' 1986 

Ще про... 
(Закінчення зі crop. 2) 

„тім" канадських українців 
під проводом досвідченого 
і заслуженого фільмара 
Святослава Новицького. 
Цей віртуоз екрану міг би 
був вигідно влаштуватись в 
Голливуді та він повторив 
призабуте вже гасло, мов-
ляв, „це теплий кожух, та не 
для мене шитий". Вже по-
над 20 літ С. Новицький 
працює над фільмами з ук-
раїнською тематикою. Зга-
дати б лише документальні 
його твори про Я. Гніздов-
ського, Л. Молодожанина 
та неповторний кіно-етюд 
.Українська писанка", що 

став був окрасою міжна-
родних кіно-фестивалів. 

По-моєму С. Новицький 
куди кращий кандидат на 
„Українця року 1986". Та 
наша діяспора його чомусь 
ще не доцінюс, так само як 
пересічний українець не ро-
зуміс ще як слід яку велику 
силу криє в собі сучасний 
фільм. 

Нам дуже потрібна серія 
короткометражних фільмів 
п.з „Українська культура", 
включаючи сюди народне 
та професійне мистецтво. 
Теж вдячна тема: Запорізь-
ка Січ, чи не перший демо-
кратичний устрій в Східній 
Европі. А біографічна серія 
велетнів духа із світовим 

Володимир Барагуро 

МЕЧ і КНИГА 
торичмі оповідання для 

МОПОДІ 
люстрацп П. Андрусеза 

І М. Михалевича 
Ціна 7 00 йоп з портом 

. Іеш”вмців С в и т у Н.О Л ь - ' р і ' Jrtdo– 
в (Мус 6 N С'- '"OH04J П ч А Л " І 

SVOBODA воо.ч STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City N J 07302 

mmmm 
9 SERVICE 

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

132 2nd Avt. (1 St.) 
І.Т.. І.Т. 

212-533-6765 
- PRIVATE PAjruiA -

C l . r l t t i n l n j j QraduJoanj 

Shcwari Waddinf i 

Annivarwrtat 

M a a b n f i " 4 WaMs 

m S E R V I C E Ш 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line o( oftlce machines A 

equipment 
JACOB SACHS 

251 W 98th St 
Hey, Yorfc. N Y 10025 

Tel (212) 222 6683 
7 days a week 

^ в Р І З Н Е m 

ПРАЦЯ 
Український Народний Союз 

затруднить особу на становище 

КООРДИНАТОРА 
БРАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 

Кваліфікації університетська освіта, двомовність, 
охота і вміння співпрацювати з різними людьми, 

роз'їзди в терен, оказійна праця в суботи і неділі 
Резюме спід спати на адресу 

JOHN 0. FL1S, Supreme President 
Ukrainian National Association 

Jersey City. N.J. 07302 
(201)451-2200 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і р и н и і грпиїтів с т а в и м о на 
ц е м и т а р к і се Андрія а Б а а н д 
Б р у к у се Д у і а а Гаааптонбур-

гу та м ш и ї 
В І Д О М А С О Л І Д Н А 

Ф І Р М А 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник - українець 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ. 
к м КАРДОВИМ і 
О ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N Y 11203 
Tel (718)277 2332 

Відкрито кожного дня a cyfto– 
ту включно від 9 5 no non a 

неділю від 10 " no non 
Ha бажання і для вигоди илісн-
rit радо юідемо до Вашого 
дому І проектами й порадами 

ім'ям: Бортнянський, Шев-
ченко, Грушсвський, Дов-
женко, Архіпснко... Яким 
чудовим і доступним матс-
ріялом для наших шкіл ук-
раінознавства були б відео-
стрічки таких серій! Та чи 
тільки для наших шкіл? 

Ось лише кілька думок, 
кинених поки не запізно, 
нашим керівникам в діяспо-
рі. За ними слово. 

Роман Савнцькнй 

Крснфорд, Н. Дж. 

"ВГ”аУ ^g^Egfrl 
” ^ГіТГГ?міиг ІТЄІІ 

?6 First Avenue 
Tel (?12) 473-3550 

New York. N Y TO009 
УКРАЇНСЬКІ МАШИНИ дл" пнеаннй 
(ПОрТаТТМШИІ) Иии. Продукц і ї ..Onlat– 
njai" еисиласмо через 

Парсел. 
ЮиаАтед 

9 НА П Р О Д А Ж 

ПРОДАЄТЬСЯ 

КОМПЮТЕР, 
марки 500. 

Телф. не ч. (201) 546-5165 
Кліфтом, Н Дж 

HUCULKA 
ICON t SOUVENIR'S DISTRIBUTION 
2860 Buhre Avenue. Apt. 2R 

Вгопх. N.Y. 10461 
Маємо на складі 

ВИШИВАНІ 
БЛЮЗКИ 

для молоді 1 дорослих. 
Гуртові ціни для крамниць 

^T i jNEPwUD^cToRS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в В О С ^ Х B R O O K L Y N 

NEW У О Л К і О К О Л И Ц Я Х 

К О Н Т Р О Л Ь О В А Н А 
Т Е М П Е Р А Т У Р А 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і Ч Е С Н А 
Our Services Are Avaiiaoie 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро-
нами на цвинтарі в Баенд 
Бруку і перенесенням Тпін-
них Останків з різних краін 

світу 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyveunt Avenue 
(corner Stanley Terr ) 
UN10N. N.J 07083 

^ ^ ( 2 0 1 ) 9 6 ^ 2 2 2 ^ ^ 

U K R A I N I A N an N A T I O N A L 
FUNERAL ЩР SERviCE 
Український Національний 
Цвинтор-Пам'ятнмк пола-
годжують асі справи по-
в'язані І похороном 1 по-
ховаиням а ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave . SE 
Washington. DC. 20746 

Tel.: (301) 568-0630 - Days 
(301) 855-8864 - Sat.. Sun.. 

Eve. lv Holidays 
MA1L: PO Вох 430 

Dunkirk. MD 20754 


