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В НЮ ЙОРКУ ПОМЕР 
Д-Р В. ДУШНИК 

Ию Йорк. В четвер, 5-
го вересня І985 року, тут у 
пізніх пополудневих годи
нах, помер після тяжкої хво 
роби, на 77-му році життя св. 
п. д-р Володимир ДУШНИК, 
нолігично-громадський ді
яч, журналіст-нубдіцист. 
колишній відповідальний 
редактор ..Українського Ти 
жпевика" і співрелакт ор 
„Свободи", редакіор „Ук
раїнського Кваргальника". 
якиіі появляється ашдійсь– 
коні мовою, як оргай УК– 
КЛ. редактор ,. Націонал іс– 
і а" в Ню Йорку (1936 рік). 
..Вісника ОДВУ". зюдом 
4,України", дописувач до 
багатьох інших українсь
ких і англомовних газет, 
ангор багатьох ісгоричннх 
видань, популяризатор ук
раїнської справи серед ан–' 
і ломовиого світу. 

Св. н. д-р В. Душник на
родився в Західній Україні, 
закінчив клясичну гімназію 
в Бережанах, матуру їдав у 
Львові. Вроказ 1932-35 сту
діював па університеті в 
Лювсні. Бельгія, здобуваю
чи там ступень бакалявра 
політично-суспільннх наук: 
в 1935 році прибув до З'єд
наних Стсйтів Америки і в 
роках 1937-40 вступив на 
студії в Колюмбіііськиіі уні
верситет, здобуваючи дип
лом йаі істра' політичних 
наук і міжнародних відно
син. В 1965 році ідобувдок– 
торат в Українському Віль
ному УніверсиїетЬ в Мюн
хені. Німеччина, обороня
ючи і cry „Українська Цей 
тральна Рада і Російське 
Тимчасове Правління". В 
роках 1942-45 служив в аме
риканській армії і - брав 
участь у боях іі інвазіях 
Сайпану. філйнннськнхосі-
'роиів. Окінави і ЯІІОІІП; іїрїГ 
кінні 1945 року, був офіцій
ним перекладачем в штабі 
ген. Даідеса МекДртура в 
Манілі і в Токіо. 

Ще та часів його гімна
зійних студій появлялися 
ного вдумливі статті під 
різними псевдонімами п 
..Новому Часі". ..Україн
ському Голосі" (Пере
мишль) та „Смолоскипах", 
видаваних \ Львові ред. 
Осипом Боднаровнчем. 

Будучи іа кордоном, д-р 
В. Душник баї аго подоро
жував, вдержував тісні тв'яз 
ки т провідними членами 
ОУН. іусгпГчався т рровія–^ 
іміком ПУП полк. Євгеном 
Коїіоііа.п.ием. В ЗС'Л пра– 
нював на різних відиові– 
іа.п.іпих HOC rax. а найдов

ше в канцелярії УККЛ. де 
пін не гшьки редагував ..Ук
раїнський Кваріальник" і 
. .Український Бюлетень". 
але брав участь в різних 
Гпдах. юкрема СКВУ та 
міжнародних конференціях 

( в . н. В. Душник 

і зусірічах. Був автором 
багатьох українських і ан
гломовних праць, між ни
ми; „Українська Централь
на- Рада і Російське Тимча
сове Правління" (магістер
ська праця). „Смерть і руїна 
на Керзонській лінії". „Му
чений і во в Україні". „Укра
їнська Католицька Церква 
на Вселенському,Соборі. 
1962-65" та інші. Його ана
літичні статті появлялися в 
багатьох англомовних га
зетах і журналах. У I960 
роках працював у Фордгсм– 
ському університеті, будучи 
днрек І ором спеціяльного 
проекту у справі надання 
наукових дипломів. Багато 
подорожував по світі в ці
лях наукових, і ромадськнх. 
публіцистичних тощо. По
бував в Північній Африці. 
Близькому Сході. Евроні. 
Полудневій Америці, зок
рема в Бразилії, де він з 
дружиною Марією і сином 
Марком жив довший час. 
виконуючи там ролю ди– 
рекюра бюра еміграції. 

Найбільше часу, знання і 
і іш'р^чтгГпра ці він в і.їла в для 
українського народу, україн 
ських спільної на поселен
нях, українських організа
цій, в тому числі .для Ук
раїнського Народного Со-
юіу і ЙОГО видань. 

В глибокій жалобі св. н. 
д-р В. Душник залишив лру 
жнну Марію, довголітню 
метушінню головного пред 
сідника УНС і громадську 
діячку, сина Марка, сестру 
Олімпію та багаток інших 
членів родини. 

Панахида буде відправ
лена в неділю. 8-го вересня, 
о гол. 7-ій вечора в,похорон 
ііому заведенні Гістг)а„Ярс–, 
ми. при 129 7-ма вулиця в 
Ню Йорку; похорон у поне
ділок, о гол. 9:30 до церкви 
св. Юра. а потім на україн
ський католицький цвин
тар св. Духа в Гемтонбургу. 
Н. Й. 

Родина просить склада
ти замість квітів на могилу 
пожертви на: ЗУАДК. СК
ВУ. УВУ і НІШ. 

В СВІТІ 

В ГВАТЕМАЛІ ВІДБУЛИСЯ масові демонстрації робіт
ників, які протесі упади проти рішення уряду підвищити 
нінн на переїзди поїздами і автобусами, а також збільшити 
піни на харчові продукти широкого запотребування такі, 
як хліб, молоко, масло. В демоне грапії брали участь також 
кілька тисяч студентів, які. згідно з оцінкою поліції. 
наробили найбільше шкоди. Вони перевертали і підпалю
вали, вибивали вікна в автобусах і крамницях, грабували 
майно ні іприт хінін. Поліція і так звана національна 
гвардія привернули порядок тільки після вжиття сльозо– 
ючивої о і а и. воли, і умових налинь і гумових куль проти 
іужс настирливих демонстрантів. Не зважаючи на 

про і се і и пре шлеш держави ген. Оскар Мсхія Вікторес 
іаявив. то ироюлошені урядом піни залишаться в силі, 
бо уряд не може керувати країною під диктатом вулиці. 

АГЕНТСТВО ЮНАЙТЕД ПРЕСС Інтсрнсшснсл інфор– 
хі\(. що в Греції луже пожвавилась діяльність терористич 
них іівих і правих і ру п. Одні і другі скеровують вістря 
терору про ги американців, британців іі інших чужинців 
іа виїмком росіян, які мабуть с іиіиіяторами творення 
іакнх аіи.изахідніх і рун. як к п а д ь н о здогадуються 
політичні спостерігачі і дипломати. Ще не забулося 
бомбленій) терористами ресторану в місцевості Глайфла– 
да. від якою зазнали поранення біля 70 осіб, в тому числі 
34 американців, як ліві терористи знову вкинули гранати 
до пивної: розташованої недалеко американської бази 
Гелдінікои. У наслідок розривів грапат 14 осіб були 
Поранені, але американців між ними не було. Були 
НІІІОМІСІІ. британські туристи, яких г луже багато на 
іреиьки.х островах. 

САВДІЙСБКА АРАВІЯ дозволить американським 
ібройнпм силам користуватись їхніми ВОЄННИМИ базами у 
Випадку сові гської аі ресії на Близькому Сході, або у 
випадку надзвичайної кризи у Перській затоці, якої 
Савдійська Арабія не зможе сама зліквідувати і потребува
тиме ювніпшьоіо втручання. Адміністрація президента 
Ропа.іда Реісна і П сита іон висловили свос задоволення 
таким рішенням савдійського уряду, бо ис запевнюс 
тбройїп'м CH."?VV 'СА є'коре і; Cff̀ '̀ fTOBHe розгорнення 
військових акцій у Випадку наглої потреби. 

У світі розпочинається 
„кометоманія 

Ню Йорк. Три чверті 
століття після 1910 року 
чекає людність Землі вже в 
листопаді ц,р. на небесне 
видовище поворот слав
нозвісної комети Галлся. 
комети, яку протягом істо
рії уважали ..предвісником 
нещасть і поразок". Комета 
Галлся була також тим 
небесним тілом,яке підтвер
дило теорію Нютона про 
сили тяжіння. 

Цей раз. облітаючи Соп
не, комета Галлся може 
виявити вченим деякі тагм– 
нині про походження життя 
на Землі. Але загльно люд
ність, шо охоплена ,.комс– 
іовою манігю". може бути 
розчарована, бо забагато 
очікує від Галлся комети. 
шлях якої по небі буде вид
но з землі вже в наступному 
місяці. Найближче до Землі 
вона буде, проте,аж у бере і -
іп наступного року,хоч „бли
зька" виїдань ия буде веле
тенською - 40 мільйонів 
миль. Спостерігачам із Зем
лі може здаватися, шо ко
мета „розтягне" довжину 
„Великого Воза" (Великої 
Ведмедиці), але передбача
ють, ню хвіст комети не 
буде таким сліпучо-яскра– 
ним. як минулої її появи: 
вченим тяжко передбачити 

яскравість комети черс тс. 
що кожний раз. коли вона 
облітає Сопне, вона тра
тить різну кількість льодо
вих часточок і порошин, що 
творять II сяючий хвіст. 

Науковці світу дуже раді 
появі комети Галлся. бо не 
сироїереження із наземних 
обсерваторій, а досліди в 
космосі із дослідчих сателі
тів, запушених Гвропою. 
Японією. Америкою та Со– 
вгтським Союзом в мину
лому році, дадуть вартісні 
висліди. Європейський кос
мічний дослідчий прилад 
наблизиться .луже близь
ко", па віддаль лише 300 
миль до осередку комети. її 
нуклеуса. А березнева місія 

політ американського 
космічного корабля, буде 
цілковито присвячена дос
лідам комети Галлся. Ціла 
низка фотокамер, телеско
пів та спектромстрів-вимі– 
рювачів маси комети, дос
ліджуватимуть її хвіст, що 
сягатиме довжиною від 30 
мільйонів миль до 70-ти 
мільйонів миль, і намагати
муться вглянутн в таємніші 
„льодового серня" комети, 
в якому. сподіваються 
вчені. схована розгадка 
походження нашої Соияш– 
іюї системи. 

Почався суд над Дж. Витвортом 
Сан Франсіско. В чет

вер. 5-го вересня, тут почав
ся суд над Джсррі Витвор
том. якого обвинувачують 
в шпигунстві на користь 
Совстського Союзу разом з 
Джаном. Майклом і Арту– 
ром Вокерами. А. Воксра 
сул. уже визнав винним і він 
о ч і кус в и несеu U4U? и р о к у 
Процеси Яж.'"вокера і його 
сина Майкла" відбудуться 
пізніше. 

Дж. Витворт і Дж. Вокер 
були друзями і служили 
разом у військово-морській 
фльоті . Але якщо проти 
Джана Воксра с безліч пря
мих і речових доказів його 
участи в шпигунстві, то про 
ти Витворта в обвинувачен
ня с лише побічні докази. 

Тому вважається, шо до ка
та ги його вину буде склад
ніше і тому процес Витвор
та може тривати від шести 
до восьми тижнів, в той час. 
як процес Дж. Воксра займе 
максимум два тижні. 

В розпорядженні суду Є 
наприклад, записка, знайде
на в паперах Джана Воксра. 
На ній знаіілені відбитки 
пальців Внтворта. Але об
винувачення мусить ще до
казати, що записка, яка міс
тить секретну інформацію, 
була призначена для пере
дачі Совєтському Союзові. 

Обвинувачення має та
кож три анонімні листи, які 
були вислані до ФБІ у Сан 
Франсйско. Пі листи підпи
сані „ Р У С \ На зворотній 
адресі стоїть: „Десь у ЗСА". 

ЗАКОЛОТИ ПОШИРЮЮТЬСЯ в 
ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ 

Ксйп Тавн. ПАР. - З а к о 
лоти, бійки .з поліцією і 
військовими частинами в 
Південній Африканській Ре
спубліці продовжуються. 
Політичні спостерігачі звер
тають увагу на новий еле
мент в боротьбі чорних про
ти уряду білої МСНІНОСТИ і 
веденої ним політики анар– 
таїду. а саме зльокалізова– 
ні покищо напади гуртів 
молодих негрів на поселен
ня білих, чого раніше не 
помічалося у першій сталії 
боротьби чорних за свої рів– 
норядні права. 

Як інформують кореспон
денти з місцевості Ксйп 
Тавн велика тонна мішаної 
раси, але в більшості чорні, 
обкидали бензиновими са
моробними бомбами білих 
африканців на передмісті 
нього міста, підпаливши 
при тому декілька хат. ав
томобілі й інші горіючі пре
дмети. Білі, очевидно, обо
роняючись вживали гострої 
зброї, яку вони мають пра
во носити відколи почалися 
заворушення в ПАР і був 
проголошений урядом вий
нятковіш стан в країні. 

Цей перший міжрасовий 
зудар з вжиттям запальних 
матеріялів і зброї, насторо
жив речників центрального 
уряду в Преторії, особливо 
міністра внутрішніх справ, 
якому піддягають поліпний 

частини і так звана націо
нальна гвардія. В зв'язку з 
цією новою тактикою чор
них, військо і поліція му
сять приготуватись також 
на можливості зудар in в 
інших поселеннях білих і 
евентуальний їхній спро
тив, шо у свою чергу ство
рить нові комплікації і при
несе нові жертви в людях і 
матеріялі. 

У -Вашінгтоні президент 
Роналд Рсгсн зустрівся в 
четвер. 5-го вересня н.р.. із 
своїми найближчими дорад
никами, щоб обміркувати . 
як З'єднані Стсйти Амери
ки можуть вжити свого 
виливу, щоб зупинити зако
лоти в Південній Африці і 
довести до діялогу між пред
ставниками білої меншості 
і чорної б ільшості , чого 
зрештою домагаються лі
дери неї ритян. зокрема єпи
скоп Англіканської Церкви 
Десмонд Туту. якиіі від са
мого початку напруження 
намагається такі перегово
ри заінініювати. 

В інших кра їнах світу 
живо дебаїують. справу 
евентуальних економічних 
санкцій проти ПАР. але не 
всі' країни, в тому числі 
також ЗСА. поіоджуються 
із санкціями, які відчувати
муть в першу чергу чорні, 
які творяіьбільшісіь в Пів
денній Африці. 

І. Рикова розстріляли в СССР 
Гамбург, За хідня Німеч

чина. Західньонімецький 
щоденник „Більд" поінфор
мував у числі газети з 14-го 
серпня ц.р.. що „добровіль
ного поворотця". колишньо 
го совєтеького військовика 
в Афганістані, а пізніше 
днзертнра Ігоря Рнкова роз 
стріляли в СССР після по
вороту. 

І. Риков разом з Олегом 
Хланьом днзертирувалн в 
1984 році до муджагедінів. 
антикомуністичних пов
станців. Пізніше вони під
несли на повну ширину спра 
ву совстської окупації і бру
тальної поведінки окупацій 

них військ проти афгансь
кого народу. Під час чис
ленних пресових конферен
цій вони висунули формаль
не^оскарження проти Моск
ви і тому комуно-москов– 
ські лідерії не могли прос
тити їм цієї зради. Вони 
розстріляли І. Рикова. а про 
долю О. Хланя іі досі немає 
жадних відомостей. 

На Заході тепер почина
ють сумніватися чи надані 
колишні совгтськї вояки 
дійсно добровільно повер
нулися до СССР. чи їх схо
пили силою агенти КҐБ і 
насильно вивезли з Велико
британії минулого року. 

КРА ЙОВІ ТЕНІСОВІ І ТІЛА В А ЦЬКІ ЗМА ГА ННЯ 
ПРОЙШЛИ З УСПІХОМ НА СОЮЗІ В ЦІ 

Союзівка. - Понад 100 
змагунів із ЗСА і Канади 
взяли участь в 29-их плава– 
цьких і 30-их тснісових чем
піонатах Української Спор– 
тової Централі Америки і 
Канади за нагороди У НСо
юзу, які відбулися тут в 
суботу, неділю і понеділок. 
31-го серпня і 1-го та 2-го 
вересня, під час довгого 
вікенду з нагоди свята Дня 
Прані. Як і в минулих роках 
організував ці змагання Ка
рпатський Лещетарський 
Клюб. 

Не зважаючи на хмарну 
погоду в суботу, турнірова 
тснісова комісія під прово
дом інж. Романа Ракочого 
ст., зуміла перевести всі 
змагання цього дня у дев'я
тьох групах чоловіків, жі
нок, юнаків і юначок, не корн 
стаючи нього року з кортів в 
стейтовому університеті в 
Ню Полц. 1-І. Й„ хоч пі були 
замовленні проф. В. Баку– 
ном. як і попередніми рока
ми. 

До маркантних полій на 
кортах нього дня були: від
сутність перший раз в істо
рії турнірів Марії Душник, 
яка з уваги на недугу не 
змогла прибути на Союзів– 
ку: маратониа 4 і півгодинна 
партія поміж Романом 
Одинцем (Союзівка) і Іго– 
рехі Чумою (КЛК). правдо
подібно один І найдовших 
хіатчів в історії змагань, що 
її виграв Р. Одинець, висді– 
дохі 4-6. 7-5. 7-6 (7-5); гарна, 
нернюрунлова партія Дени
са Чорнія (КЛК) проти ми
нулорічного чемпіона в гру
пі юнаків 18 років і нижче 
Марка Орпшксвича (Тснісо 
вий Український Клюб. Чи
каю), яку Д. Чорній виграв 
в третьому сеті 6-2: еліміну
вання Алріяна Кутка („Три
зуб". Філадельфія) 15-літ– 
ніхі Михайлом Шпеном (К– 
ЛК) і перемога в трьох се
тах Корнида Чорнія (КЛК) 
над Ігорем Ференисвичем 
(Co1 цівка). 

У відносно вирівняній і 
сильній групі чоловіків, чет– 
верТий раз чашу У НСоюзу і 
другий раз ироиам'ятну ча
шу їм. св. и. інж. Богдана 
(Дали) Рака здобув Юрій 
Ґлова (ТУК), перемагаючи 
у фіналі Д. Чорнія. чемпіо
на з 1983 року, вислідом 6-4. 
6-3. У дорозі до фіналів Ю. 
Глова елімінував майже на 
половину молодших віком 
від нього Романа Цікала. 6-
2. 6-І, Василя Манька(.,Три 
зуб"). 6-0,6-1. і М. Шияна. 6-
2. 6-2. 

Д. Чорній теж не мав 
легкої дороги до фіналів, бо 
після М. Орпшксвича мав 
впертих і талановитих су
перників в особах 15-діт– 
нього Еріка Матківського 
(„Ч. Січ"). 6-3. 6-І і досвід
ченого поворотня ЮріяФа– 
минського, якого переміг 6-
4. 7-6 (7-5). 

У групі переможених чо
ловіків, тобто змагунів з 
одною програною. Юрій 
Шкадо переміг у фіналі І. 
Фсрснисвича. 

Слід відмітити, що в цьо
горічних змаганнях в групі 
чоловіків не могли взяти 
участи такі чільні змагуни. 
як минулорічний і шести
кратний чемпіон-рекорднег 
Андрій Чайковсі.кий. мнну– 
лорічннйфіналіст Юрій Гу– 
саківськнй. 18-річниіі Да– 
нилко Нагірний та Юрііі 
Харук. Всі вони мали оправ 
дані причини на відсутність. 

У сильній групі молод
ших сеньйорів перше місне 
закріпив та собою д-р Ярос 
дав Сидорак із Сан Фран
сйско перемогою над мину
лорічним фіналістом Оле
гом Богачевським (КЛК). 
6-4. 5-7. 6-2. У півфіналах 
д-р Сидорак елімінував 
Юрія Петрикевича (КІ1К). 
7-5. 6-3. а О. Боїачевськиіі 
Ореста Сарахмана („Три
зуб"). 6-0, 6-3. Не міг взяти 
участи цього року в змаган
нях минулорічний перемо
жець д-р Зенон iVta і кінський 

Юрііі Г.іони (другий i.iiea) здобув четвертнії раї чемпіо
нат в групі чоловіків, тим разом перемагаючи Дениса 
Чорнія (другий справа). Нагороди вручи.ш 0-р Іван Ф.іис, 

Зеи.ч Матківська і Володимир Квас. 

Tan`t Стасюк (друга иіва) також повтори.іа евіії 
минулорічний У(піх в групі жінок, перемагаючи г фінам 
Тацю Савчак (друга трава). Нагороди вручи.ш їм (іліва) 

Іван Раокевич. Іеи.ч Матківська і Володимир Кваї. J 
якиіі був нагло професійно 
перешкоджанні. 

У групі сеньйорі в 43 років 
і вище нагороду „Свободи" 
і пропам'ятиу чашу ім. св. п. 
д-ра Володимира Гука здо
був Зенон Сннлик (,.Ч.Січ") 
перемогою у фіналі на і Р. 
Олшшсм. 4 А о-І. о-З. Ця 

група нього року втратила 
двох чемпіонів. Олександра 
Одинця („Тризуб") , який 
заавансував до групи сень
йорів 55 років і виніс та 
Здобув ії примат, і Юрія 
Савчака („ І ритуб") і уваїн 

НАЙБІЛЬШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
СУЧАСНИЙ ПОЕТ - В.СТУС НЕ ЖИВЕ 

Джерзі Ситі. Н. Дж. -
Українську діаспору й цілу 
під'яремну Україну потряс
ла найновіша вість з табо
рів неволі. їдо в середу. 4-го 
вересня 1985 року, номер 
Василь Стус. довголітній 
політичний в'язень тюрем і 
таборів каторжної прані. 
найбільший український по 
ет. літературознавець, мис
литель іі публіцист і а кри
шталевого серня людина. 

В Стус назвав „СССР 
Рад Соц Кони Та
борів Союз, котрий Гос
подь забув". 

Про подробиці смертн 
нього великого сина Украї
ни ще мало відомо. Як по
дала телефоном Надія Світ– 
лична, про загин В. Стуса 
дістали вістку в Києві дру
жина Валентина Поиелюх– 
Сгус і а сестра Марія Стус, 
яка з матір'ю проживає в 
Доненьку. Вони здогадно 
виїхали до тюрми чи до 
кониіабору десь на Уралі. 
де закінчилося Стусрвс му
ченицьке і героїчне життя. 
Про пси героїзм він писав у 
відомому в самвндаві його 
„ Лисі і до Дзюби". що з 
усіх можливих іероїтмів 
за наших умов існуч тільки 

о д и н героїзм .мучеництва 
Примусовий героїзм жерт
ви. Довічною ганьбою цієї 
країни буде те. шо нас роз
пинали на хресті не за якусь 
радикальну і романську но– 
піиію. а за самі наші бажан
ня мати почуття самопова
ги, людської і національної 
гідносги". Цей „примусо
вий героїзм" став хлібом 
насущним самого поста. 

Василі. Стус сип Воли
ні, народився 8-і о січня 1938 
року в селі Рахнінка. Гай– 
ецнського району. Вінниць
кої області!, в родині селя
нина Семена Сі уса. Він ні
коли ііе був членом комуні 
стичної партії, мав уиіиер– 
ентегську освіту, і до його 
арешту в січні 1972 року, 
арештів української ін і елі
т н і й по всій Україні, про
ведених масово головою 

(в. н. В. Сне 

тодішнього КГБ Юрієм Ан– 
лроновпм. Василь Сіус 
працював у Києві на посаді 
старшого інженера вишиту 
технічної інформації Укро– 
ргтехбулу. ХОЧ ЙОГО ПОСТІЙ
НО . Д О П И Л И " па праці за 
різні „націоналістичні ухи– 
ліГ.–Засуджено Василя Сту
са за „ангнеов( іську про
паганду іі агітацію", нас
правді ж за тс. шо заступав
ся за інших ув'язнених, зок
рема іі за оборону Вален
тина Мороза ще в динні 
1970 року, і за інших інако– 
думаючих. Обвинувачува
ли Стуса і в співредакторег– 
ві з Вячеславом Чорново? 
лом самвилаванпх „іаха– 
лявних журналів \ України" 

..Українських Вісників". 
і. очевидно . іа ..українсь
кий буржуазнії іі націона
лізм", т об і о за на і рю і н їм, 
іа любов до рідної о народу 
іі України. Засуджений на 5 
років концтаборів і іри ро
ки заслання в 1972 ропі, він 
на волю вже не вийшов до 
кінця ііоі ожні і я. бо україн
ським політичним н'я шям 
но совітських тюрмах ;іа-
іо і ь іюс і піно „нош с і роки", 
ііамоіуючи їх на .піду ка– 
!ушку". як цс іветьея на 
іеківській мові, ал поки не 
іаженугь до мої пін. як не 
вже сталося Валсрігві Мар– 
ченкові. Олексі ГнхоМу. 
І()рі(ііі Лнтвнномі іа баїа– 
п.охі іншим. 

В АМЕРИЦІ 

РЕЧНИК ДЕРЖАВНОГО Департаменту Чарлз Редман 
заявив. щоамерикансько-вЧ гкамські переговори відбули
ся в конструктивній атмосфері. З'єднані Сгейти not оліїли
ся на поліпшення відносин і В'єтнамом при умовах, якщо 
В'єтнам видасть останки поляглих американських вояків. 

- а також виведе свої війська і території Камбоджі Перего
вори ведися в основному ію першому питанню Внсрніс 
в'єтнамська сторона не висунула ніяких попередніх умов. 
Американці запропонували організувати спільні амери– 
кансько-в'стнамські пошукові групи, яким буде дозволено 
пронести розкопки у місцях, де. як передбачають, поховані 
американські вояки. 

ПОНАД МІЛЬЙОН ШКОЛЯРІВ не змогли приступити 
до зайнять у зв'язку з страйком учителів у и'я ш стейіах. В 
одному лише Чикаю до школи не пішли 430,000 школярів. 
бо гам страйкували 28.000 учителів, які вимагали підви
щення платні на 9 відсотків. Але в середу спілка дійшла до 
порозуміння з Міською радоні. Страйкували також 
вчителі у стейті Рол Айлснд. у Сан Франсіско і Дітройгі. 

ПІД ЧАС ПУБЛІЧНИХ дебат трьох претендентів віл 
Демократичної партії на пост мейора \\ю Норку, хкнор 
Едвард Кач запропонував підвищити в'їзну оплату через 
мости і тунелі, які ведуть із стейту Ню Джерзі до \\ю 
Норку. Лідер демократів Маніаттеиу Гсрмаи Фаррел 
підтримав Е. Кача. Голова Міської ради Ксрол Бедламі 
висловилася проти підвищення проїзної оплати. За 
словахіи мейора. підвищення нроі июї оплати через мости і 
і у нсл і повинно доиомої ти міському транспортному 
управлінню дістати гроші, шоб іберегти на нинішньому 
ріпні оплату за проїзд у підземні і в міських автобусах. 

Г О Л О В Н И Й Н А У К О В И Й керівник експедиції, яка 
шаіішла загону тин корабель „Іиіанік". Робері Бол.іард. 
іаявин. що не буде іроблено жадних спроб підняти 
корабель або видісгаїи з його сейфів дорогонінности, 
їамість юго місце, де лежить „ І иіанік". буде оголошено 
своєрідним хісморія.іохі жертв аварііі кораблів. ..Це місце 
являє собою братську мої йду півтори тисячі осіб, і ми не 
можемо осквернюнати їх нам'ять". сказав секретар 
історичною науково-дослідною ювариства „ І и і а н і к ' 
І івард Кохіуда. 

НА Д У М К У М І С Ь К И Х властей Пассейку. Н. Дж., 
пожежа причинила шкоду в розмірі понад.400 мільйонів 
долярів . Як іаявив меііор міста Лжозеф Лікарі. 60 
невеликих фірм втратили все свої майно. 2.200 осіб 
залишилися ОСІ роботи. Людям, які втратили дах над 
головою, а їх біля 400осіб.надасться термінова допомога. 
І убернагор Ню Джерзі Томас Ксйп іаявив, шо створено 
епсиіяльний комітет для визначення шкоди і надання 
дальшої допомоги потерпілим. Вміжчасі поліція заареш– 
іу вала двох хлоннів-підлітків. які прав юнодібно спричи
нили пожежу, бавлячись сірниками. 

КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗСА Річард Ніксон прибув до 
Китаю. Це вже п'ята поїздка Р. Ніксона В комуністичний 
Китай, де колишній президент користується великою 
популярністю. „Китайці дуже пінять його дружбу". 

( ирОДбнїКі ...і., ии `+j ' приїжджав до КІІІ.ІНІ іри роки юму; 
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Інтерв'ю Ґорбачова у „Таймі" 
У березні цього року редакція ілюстровано

го тижневого журналу „Тайм", що має міжнарод
не ім'я (4,600,000 накладу) звернулася до 
кремлівського володаря Міхаїла Горбачова, щоб 
той дав представникам журналу інтерв'ю. У той 
час послано Горбачову заздалегідь вісім запи
тів. П'ять місяців не було ніякої відповіді, яж тут 
24-го серпня ц.р. головний редактор „Тайму" 
Генрі Ґрінвалд дістав повідомлення, що Горба
чов очікує представників „Тайму" за два дні. 
Впродовж години були полагоджені всі фор
мальності - віза і летунські квитки - і прибулих 
на летовище в Москві трьох членів редакції 
„Тайму", тих самих, які у 1979 році перевели були 
інтерв'ю з Леонідом Брежнєвим, негайно пере
везли до Кремлю, де докладно о 3-ій годині по 
полудні розпочалася розмова, яка тривала дві 
годинні 12 хвилин. Яке велике політичне значен
ня до тієї розмови прив'язує Кремль, видно по 
тому, що офіційний совєтський „ТАСС" подав 
повний текст цього інтерв'ю ще скорше, поки 
сам , ,Тайм" устиг його проголосити. Число 
,.Тайму" з 9-го вересня ц.р. в цілості присвячене 
цьому „виключному інтерв'ю". Текст розмови, 
коментар самого журналу і стаття про відгук в 
Білому Домі займають 19 сторінок журналу. 

Поминаючи покищо суть розмови, - цікаво 
звернути увагу на дві характеристичні подроби
ці. На стор . 26- ій , ,Тайму" , третя колонка, 
знаходимо таку заяву Ґорбачова: „Очевидно, 
Бог на висотах не відмовив нам мудрости, щоб 
знайти шляхи для поправи наших взаємин, для 
поправи взаємин між двома великими країнами 
на землі, від яких залежить доля цивілізації..." 
Знову ж на 29-ій сторінці ,,Тайму" у першій 
колонці є згадка .Ґорбачова про зустріч Нікіти 
Хрущова з президентом Кеннеді у 1961 році. 
Обидва ці місця „ТАСС" у своєму комунікаті 
пропустив: в совєтській пресі не вільно згадува
ти про існування Бога ані теж не вільно пригаду
вати перебування у Кремлі Хрущова, який пере
вів десталін ізацію системи і здетронізував 
самого Сталіна, цим розпочавши фраґментари– 
зацію комуністичного руху в світі, що до того 
був начебто монолітним. 

„Тайм" у своїй інформації від Редакції не 
подає, чи Горбачов відчитував відповіді на 
пред'явлені йому раніше на письмі запити, чи 
говорив із пам'яті. Можна радше здогадуватися, 
що сам Ґорбачов і його дорадники, з яких два 
сиділи при його боці під час того інтерв'ю -
Георгій Абратов і Віктор" Суходрьов - які ніби є 
найкращими совєтськими „американологами", і 
вони підготовили всі відповіді. Андрей Ґромико 
знає англійську мову і не потребував переклада
ча. Ґорбачов мови не знає і тому й інтерв'ю 
велося з допомогою перекладача, тому нас
правді воно тривало на половину поданого часу 
- 2 години і 12 хвилин. Але сказано в ньому 
багато цікавого– t політично -вагомого ізо-сам 
Ґорбачов застерігся, щоб його слів не брати як 
реторичну пропаганду, а як відповідальні обо– 
в'язуючі заяви. Судячи за першою реакцією з 
ВашінГтону, що „президент не бачить причи
ни, чому не можна би зійтись наполовині доро
ги", - на „вершинній конференціГ Регена з 
Горбачовим 19-го і 20-го листопада ц.р. у Жене
ві, - державна верхівка ЗСА поставилася до 
цього інтерв'ю Ґорбачова в „Таймі" поважно. 

По суті - найбільша розбіжність у поглядах 
Регена і Ґорбачова стосується використання 
космічного простору для унешкідливлення 
далекосяжних ракет, себто т.зв. „зоряна війна". 
Реґеи уважає, що це засіб для зменшення загро
зи війни і збільшення шансів тривкого миру, бо 
ліквідує практичну вартість атомової зброї. 
Ґорбачов, навпаки, уважає, що це є збільшенням 
збройного арсеналу і поштовхом до дальших 
перегонів у зброєнні. Він покликався на цифру 
72 більйонів долярів, передбачених Пентагоном 
на досліди над зброєю для „зоряної війни", і 
твердив, що 72 більйони долярів не видаються 
на „досліди", а на „уведення в дію" нової зброї. 
Ґорбачов гірко нарікав на гострі вислоьи Реґена 
і його дорадника в справах крайової безпеки 
Роберта МекФарлейна, начебто СССР був 
джерелом усіх лих у світі промоьчавши очевид
но совєтський наїзд на Афганістан, сприяння 
міжнародному тероризмові в світі знамання 
договорів з Ялти і Гельсінмв Але одномасно 
Ґорбачов запевняв що совєти .ніколи не розпіч 
нуть війни" та, що. „чи ми любимо один одного, 
чи ні, —ми можемо тільки або разом уціліти або 
разом згинути Він зробив теж реверанс у 
сторону Регена як президента обраного „вели
ким американсоким народом' і якого тому 
„треба'шанувати". 

Трудно прив'язувати велику надію до тієї 
„вершинної конференції", бо вже стільки їх було 
і нічого не змінилось. Але історію роблять люди. 
І хоч; Міхаїл Горбачов напевно не перетворить 
„лютої імперії" у миропюбну країну, що вирече
ться ,,угроблення" вільного світу, то все ж не 
можна виключити, що на недалекій женевській 
зустрічі Реґена і Ґорбачова покладуться основи 
ніг) r`TonuoRp non ` 'K ` ' " ^uMf l МвКвбОИЧНОГО о р ^ ^ – 
налу зброї по обох сторонах. 

При кінці липня і на поча
тку серпня проходив в Мо
скві так званий (2-ий всесві
тній фестиваль молоді і' 
студентів - ще одна пропа– 
гандивна затія Москви в 
рамках вияву прагнень ми
ру і співпраці з „прогреси
вними" силами молоді світу 
у боротьбі з ,. імперіялісте– 
чною реакцією". Фестиваль 
молоді проходив під суво
рою контролсю органів 
КҐБ, з Москви усунули всі 
„неблагонаді й ні”слементи, 
як і заборонили в'їзд таких 
„неблагонадійних" елемен
тів зі Заходу. 

Проте з відкритиміГрука '̂ 
ми організатори фестивалю 
приймали в себе делегації 
молоді із Західньої Європи, 
видаючи на це мільйони 
долярів. У зв'язку з цим 
з'явилися в Москві численні 
делегації з західніх країн і 
очевидно з Африки та Азії. 
Тільки американців не вда
лося зловити на вудку со– 
встської пропаганди. З ЗСА 
приїхала група, складена з 
30 осіб, переважно членів 
дрібної американської ком
партії. Зате чи не найчи– 
сленнішою з західніх груп 
була західньо-німецька, 
складена переважно з чле
нів молодечої соціял-демо– 
кратнчної організації „мо
лодих СОЦІАЛІСТІВ'.', груп 
ліберальної молоді тощо. 
Це була найчисленніша гру
па з усіх зах ідніх, складена з 
520 осіб. Домовленім в сп
раві приїзду німецької мо
лоді на цей фестиваль відбу
лося ще під час зустрічі 
голови німецьких СОЦІЯЛ– 
демократів Бранда з Горба 
човим. А проте цього ломо– 

М.С. 

В БЕЗКОНЕЧНІЙ ЧЕРЗІ 
ОПОРТУНІЗМУ 

влення московські органі
затори не дотрималися, бо 
організували спеіняльне ок
реме представництво моло
ді Західнього Берліну, скла– 
дане з західньо-берлінських 
комуністів. Це викликало 
незадоволення й протести 
серед західньо-німецьких 
учасників. 

Але поза цим все прохо
дило „гармонійно" в дусі 
нової розрядки, що її з та
ким зусиллям пропагують 
сьогодні не лише німецькі 
соціял-дсмократи, а й німе
цький міністр закордонних 
справ Ґеншср. Нещодавно 
він невміло в котрий вже 
раз заявив, що мирну полі
тику в Европі можна вести 
лише разом з СССР, а не 
проти „соціялістичних кра
їн". Треба сказати, що в 
заходах наново привернути 
блаженний стан розрядки 
Західня Німеччина займає 
сьогодні передове місце. -

В зв'язку з тим і німецькі 
урядові чинники і соціял– 
демократична опозиція 
схвально прийняли молоде– 
чей форпост розрядки, що 
їздив до Москви „затісню– 
вати" приязні стосунки з 
совєтським режимом. Добі
рка делегатів була прекрас
на, ніхто з них і словом на 
заторкнув проблеми совєт– 
ської окупації в Афганістані 
і сотень тисяч афганських 
жертв пісї інвазії, мабуть, 
щоб не порушити „приязної 

і гармонійної" атмосфери 
фестивалю. А тим часом, 
тоді, як вони та інші західні 
делегації молоді маршу ва
ли перед трибуною Горба
чова і інших кремлівських 
можновладців, того ж дня 
невідомо скільки людей 
згинуло в Афганістані від 
совєтських бомбардувань. 
В забуття пішов бойкот 
московської Олімпіяди, по
в'язаний з совєтським напа
дом на Афганістан. Тільки 
шведські і Норвезькі делега
ти протестували проти со
вєтських злочинів в Афгані
стані під мовчанку інших. 

Приблизно в той сам час 
Міжнародна амнестія про
голосила свій звіт, про поси
лене переслідування, а то Й 
катування політичних в'я
знів в СССР, про беззако
нне запроторювання неви
гідних режимові критиків 
системи до божевілень то
що. Але ці справи,як прави
ло, на Заході і зокрема в 
НФР промовчують, хоч в 
Англії, чи зокрема у Фран
ції, і преса і часом і урядові 
чинники займаються цією 
тематикою, протестують 
проти таких чи інших ув'яз
нень. В НФР все це табу, 
наче за домовленням, німе
цька преса про це мовчить, 
як і мовчать урядові й опо
зиційні кола в Бонні. Згідно 
з методою не дразнити 
таку велику потугу, прими
кати на всі її злочини очі. В 

ім'я забезпечення егоїстич
ного добробуту, в ім'я кори
стей, що їх можна мати зі 
співпраці зі східнім вели 
ким сусідом. 

Чи не найкращим прикла
дом такого опортуністич
ного ставлення до СССР є 
остання „ювілейна" конфе
ренція, пов'язана з десяти
літтям Гельсінкських дрмо– 
влень. що відбулася в сто
лиці Фінляндії Гельсінках 
при кінці липня і на початку 
серпня ц.р. На ній з'явився 
також і новий усміхнений 
міністр закордонних справ 
Шеварднадзе і виголосив 
свою „первинну" промову в 
стилі примітивних пропа
гандистів, вживав їхньої 
„аргументації", що повтор
яється в антиамерикансь– 
ких і антинаціоналі стичних 
совєтських статтях про те, 
ніби ЗСА чи пак Н АТО під
готовляють війну проти 
СССР, як і „засудив" так зв. 
реваншизм. При тому він 
закликав європейців до за– 
тіснення співпраці з „соція– 
лістичними" країнами, що 
повністю гармонізує з со– 
вєтською тактикою вбива
ння клина між Західньою 
Е в ропою та Америкою. Так 
наче б совєтські ракети 
„СС-20" взагалі не скерова
ні проти Европи, Шевард
надзе „засудив" встановле
ння американських ракет в 
Европі, як і ще раз гостро 
натаврував американсь
ку стратосферну зброю, 
якої ще і немає. Вся ця від
читана Шеварднадзе про
мова є лише доказом, що 
совєтська зовнішня політи– 

(Закінчення на стор. 4) і 

Рухливе Науково-Дослі– 
дне Товариство Українсь
кої Термінології в Ню Йор– 
ку перевидало ..Російсько-
український словник прав
ничої мови", виданий май
же 60 років тому Всеукраїн
ською Академією Наук -
Інститутом української пра
вничої мови, за редакцією 
акад А.Ю. Кримського, 
Київ, 1926. 

Це друге фото-иорядком 
друковане видання, допов
нене передмовою редакто
рів другого видання та сло
вником додаткових слів, 
призбираних і упорядкова
них інж. І. Десяком (стор. 
229 - 236). Друге видання -
як вказує нам заголовна 
сторінка - було доконане 
іа редакцією К. Церкевича 
й В. Пав донської о. При 
кінці книжки поміщено спи
сок організацій та осіб, які 
своїми датками уможливи
ли цс видання (crop. І - (У). 

Науково-Дослідне Това
риство Української термі
нології перевиданням цього 
словника зробило добре 
діло у справі української 
правничої термінології - і 
то не тільки для українсь
ких правників у вільному 
свігі, але і на батьківщині, 
(для майбутнього), бо цього 
-словника недільки не було у 
вільному світі, його нема і в 
Україні тому, що там після 
розгрому „Інституту укра
їнської наукової мови" всі 
термінологічні словники, 
видані ВУАН, вилучено зі 
всіх книгарень і бібліотек як 
націоналістичні видання, -
а між ними й „Російсько-
український словник прав
ничої мови". 

Цей академічний словник 

Д-р І.М. Новосівський 
є 

ВАЖЛИВИЙ СЛОВНИК, 
ПРАВНИЧОЇ МОВИ 

правничої мови, складений 
видатними українськими 
мовознавцями на базі живої 
української мови, при вико
ристанні літературних тво
рів видатних письменників 
(Куліша. Франка та інших), 
едоварїв давньо-українсь
кої, малоруської мови, сло
вника Б. Грінченка та ін
ших. Автори Словника пра
вничої мови (Правнича тер
мінологічна комісія та її Під
комісія) при укладанні слов
ника використали щедрою 
рукою давні грамоти укра
їнського народу, розкидані 
по різних Збірниках актів і 
грамот (друкованих і руко
писних), вибравши звідти 
давню українську правничу 
термінологію, зокрема із 
живої народної мови, „із 
зазначених (актових) дже
рел Комісія взяла близько 
2000 едів-термінів. Багато 
поміж ними було таких, що 
й досі любісінько живуть в 
устах українського народу, 
але траплялися й такі, що їх 
у живій мові тепер нема". 
Про такі зазначено в Слов
нику заввагою „старе", 
„сгароактове". (Із „Перед
нього слова" до І. вид., 
стор. V). Крім того окремі 
члени Комісії їздили в різні 
місця України, щоб „безпо
середньо з уст народу зби
рати правничі терміни, за 
наперед укладеною програ
мою" (Там само) „Правни
ча термінологічна комісія" 
визнала необхідність тако

го словника, „до якого увій
шли б відповідні властивос
тям українського права й 
мови - по змозі всі найпот– 
рібніші для біжучої щоден
ної праці правника-практн– 
ка слова, терміни та вирази, 
а тому такий словник пови
нен містити в собі не самі-но 
суто-правничі терміни з па– 
ростів права кримінально
го, цивільного, фінансового 
й т. ін., ба й слова так звано
го вищого розуміння, та по 
змозі всі ті слова та вирази, 
які потрібні правникові в 
його щоденній праці при 
складанні різного роду пра
вничих актів, при виголо
шенні промов на суді, при 
судовому та адміністрацій– 
ному діловодстві, листуван
ні й т. ін." (Так само, стор. 
III). Тому в Словнику пода
но багато синонімів, пода
ючи те, що зачерпнуто з 
різних джерел. „Користаю– 
чи з можливостей, що існу
вали на Україні в 1920 роках 
— коли радянська влада ще 
обережно ставилася до на
ціональних почуттів насе
лення УРСР, Інститутові 
Української Наукової Мови 
пощастило перевести вели
чезну працю для впорядку
вання української мови й 

^ термінології" (Із „Перед
мови" до II. видання, стор. 

УІ). 
Від появи цього академіч

ного „Російсько-українсь
кого словника правничої 
мови" проминуло ось-ось 

60 років, але він не втратив 
своєї вартости. Щоправда, 
він став, до деякої міри, 
застарілим, бо від часу його 
появи правнича мова над
звичайно збагатилася, пере
дусім за рахунок нових тех
нологічних ділянок, то все 
таки цей академічний слов
ник не втратив своєї ваги, 
головно з уваги на терміни 
й вирази, призбирані із ста
рих українських документів 
та з уст народу. Він далі за
лишається основним слов
ником правничої мови. То
му Науково– Дослідному 
Товариству Української 
Термінології належить осо
бливе признання за його 
перевидання. 

Звертаємо увагу, що в 
Україні й українською мо
вою появилися „Юридич
ний довідник для населен
ня", Київ, 1963 (319 стор., 
19.5 см, накладом 30,000); 
також „Юридичний довід
ник для населення", Київ, 
1979 (329 стор., 20 см. 150 
тис. прим.). Обидва довід
ники складені не в абетково
му, а в предметному поряд
ку. 

А Головна редакція УРЕ 
(„Української радянської 
енциклопедії") видала ,;Ю-
ридичний словник", Київ, 
1974, 844 стор. (20.5 см. 
наклад 51.100) в абетковому 
порядку. Всі ці совєтські 
видання вживають здебіль– 
ша міжнародні правничі 
терміни. Наприклад тер
мін „тратта" - на перека– 
зовий вексель („Юридич
ний словник", стор. 785). 
Загально, українська мова 
тут має тенденцію набли
ження до „культурного зли
ття" з мовою російською. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про боротьбу з вітряками 

Справді нам, часом, зда
сться, що ми постійно ве
демо безвихідну боротьбу 
з вітряками, немов цей сла
вний Дон Кіхот і хіба лиш 
треба з нас посміхатися 
так, як і бувало з нього. 

Це порівняння насунуло
ся нам. коли ми, читаючи 
„Ню Йорк Тайме" з 27'го 
серпня ц.р.. потрапили на 
листа до редакції під про
мовистим заголовком 
„Пиття" сказав Владімір 
- це приємність для Русі"... 
А в листі, який редакція по
містила, читаємо у відпо
відь на статтю про те, що 
в СССР стараються тепер 
спинити алькоголізм, 
як ,,Владімір, великий 
князь Київської РосіГ спер
шу хотів, щоб його підвла
дні прийняли іслямську ві
ру, але тому, що ця релігія 
не дозволяє пити, князь 
„Владимір" сказав: „Пит
тя — це приємність для 
Русі... І тому він охрестив
ся у християнській вірі ра
зом зі своїми підданими в 
988 році і тим Росія стала 
частиною Західнього сві
ту, а не іслямського"... 

Прегарно, правда? Важ
ко собі уявити ..кращу" 
характеристику світлого 
моменту з нашої історії. 
Можна б простити ці нісе
нітниці звичайному смер– 
тельникові, але під тими 
виводами підписаний — Ніс 
Адолф Пітерсен. професор 
історії стейтового коле
джу в Джерзі Ситі. 

Такі „ревеляції" пише цей 
професор історії в 1985 
році та напевно так і нав
чає своїх учнів-студентів. 

Коли пригадаємо скільки 
разів доводилося вже спро
стовувати такі фальшиві 
історичні дані та скільки 
українські громадяни вже 
вислали листів та прохань 
змінити ті фальшивки в 
шкільних підручниках, то 
справді огортає почуття, 
що ми у війні з вітряками і 
що ніяка сила не допомагає 
нам їх зупинити. 

А тепер, лиш ще на хви

лину, подумаймо скільки 
кожного року виходить із 
коледжів чи інших шкіл 
молодих американців з та
ким поняттям про Росію 
та Україну і що саме з 
такими інформаціями во
ни Ідуть далі в житя. зай
мають пости в проводі 
країни, в індустрії, в нав
чанні, у кожній галузі жит
тя і треба відтак індивіду
ально переконувати, що 
те, що їх навчали не відпо
відає історичній правді. 

Справа навчання в шко
лах ї подання історії Схід– 
ньої Европи у шкільних під

ручниках не один уже раз 
були пред четом дискусії 
та муравлиноїпраці деяких 
наших одиниць, щоб довес
ти до певних змін в них. 
Знаємо, що саме у стейті 
Ню Джерзі, а це завдяки 
українцям, членам Етнічної 
ради,вдалося перевести де
які поправки у підручниках 
і вони мали вже появитися 
друком. 

Але чи дійшли вони до 
проф. Пітерсена у стейто– 
вому коледжі? Либонь ні. 
коли сьогодні він спокійно 
далі пише таке та ще і 
втішається увагою найбі
льшого щоденника в Ню 
Йорку. 

Ось бачимо, де потрібно, 
щоб зосереджувалася наша 
увага та спільні консеквен 
тні заходи. Шкільництво, 
це ж,— чи не найважливіша 
ділянка, через яку можна б 
змінити настанову до нас 
більшості! американців. 

Як дивно, що завжди зна
йдеться у нас час на дрібні, 
несуттєві непоро з у міни я. 
на взаємне бойкотування, 
взаємне закидування собі 
браку патріотизму, але. на 
жаль у нас немає часу на 
те, щоб добитися кращого 
вірнішого насвітлення іс
торії, і для професорів іс
торії в дальшому залишає
мося „росіянами", для яких 
найбільшою приємністю 
було, пиття 

О-КА 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ , 

ПРО КАТАЛОГУВАННЯ 

У статті п. н. ,,З 
діяльносте УЕТА" („Сво
бода", 9-го серпня ц. р.) 
Галина Паньків точно 
представляє важливість 
правильного каталогу вах
ня „україніки" в бібліоте
ках, а головно критичної 
потреби змін у жалюгідній 
практиці Конгресової 
бібліотеки каталогувати 
книжки та інші друки, 
пов'язані з Україною, під 
рубрикою Росії, Польщі чи 
Австрії. 

Можна собі лише уявити 
парадокс, який зустріне 
завершення Гарвардського 
Проекту, коли видані 
книжки з нагоди ІООО-ліття 
Хрищення Руси-України 
опиняться в каталогуванні 
як предмет історії Росії. А 
така доля цього проекту є 
майже певна, беручи під 
увагу існуючу систему 
каталогування Конгресо
вою бібліотекою. 

Все таки я не можу 
погодитись з твердженням 
Г. Паньків, що у цій справі 
не допомагає американська 
держава чи що українська 
громада не доцінюс і не 
підтримує товариство біб
ліотекарів у їхніх змаган
нях. 

В роках 1982-83 на 
підставі зусиль одиниць та 
організацій нашої громади, 
а головно під впливом легі– 
слятивної комісії в справах 
Конгресової бібліотеки 
Етнічної Ради стейту Ню 
Джерзі та опублікованих 
матеріялів в „Українському 
Тижневику", дирекція 
Конгресової бібліотеки 
погодилася перевірити та 
справити клясифікаційні 
рубрики пов'язані з темою 
України. 

Про таке рішення 
Конгресової бібліотеки 

(Закінчення на стор. 4) 

Надія Гвіглична 

СТАВЛЕННЯ ВЛАДИ ДО 
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 

В УКРАЇНІ 

и. 
Як писала полом ,.Хроника текущнх еобьітий", „Петро 

Рубан влаштувався на Прилуцькому меблевому комбіна
ті. Він іашкавив дирекцію своїм мистецтвом і перспекти
вою tsiiKopiu ганим ні піаЛхів, які раніше пропадали марно. 

розробив (аш наьп. сам виготу– 
налшолнв серійне вниноалення 

і ? я до Ч с р к . і в^ ь г. ої му з и ч н о і 
і',бан привіз багаю списаною 

горіхового дерева, необхідного 

іа re uu).ioi,(н–. як 
.чан іпегрумен і. 
\ всніріа. 

її газшїі ндря 
фабрики і до К і 
(безкоштовного) шпон 
для' інтарсії. 

Водночас Рубай і диіволу Художнього фонду УССР 
здавав свої праці, які він ви готов л яв у своїй домашній 
майстерні, до художньою сальону-магазину в Києві. 

Йоі о прані ма.іь успіх він не рач виконував замовлення 
На їй Міністрів УССР. на іамовденнм Обкому КПУ н 

подарунок ХХУ з'їздові КПС С 'виші у вав сувенір Черш 
пвпіина" виконував іамовлення Вгієшторгу. Його праця 
..Шахова книга" в 1974 році дістала другу республіканську 
премію" . 

Ті, що бачили талановиті твори Петра Рубана, однос
тайно стверджують, т о вершиною його творчости, 
шедевром мистецтва інтарсії був подарунок, який Петро 
Рубай готував американському народові до 200-річчя 
незалежносте Америки Цс була пам'ятна книжка і двох 
дерев'яних сторінок. Па першій сторінці — зображення 
статуї.Свободи з написом. ..200 років". На розгортні 

ї -;.v,p.ЇЙ. BaimH̀i :" ї квітка українського соняшника. 
Понад нівроку працював над нею Петро Рубан в позаро– 

бочнй, звісно час - за рахунок родини і власного 
відпочинку. Коли ж цей дарунок американському народові 
був готовий і покритий шаром лаку. - якраз сталося 
родинне нещастя - помер брат дружини. Повернувшися з 
похорону, Петро Рубан застав зламаний замок до 
майстерні і викрадену ..Свободу". Злодії виявились 
модерні, нестандартні: вони не взяли ані транзисторного 
приймача, ані жадних інших коштовностей - їм потрібен 
був тільки цей мистецький твір, якого вони не могли ані 
вистави ги, ані продати, бож це - унікальна мистецька річ. 
Дивні злодії. Не менш дивно повелося у випадку цієї 
крадіжки і охоронці порядку. У прокуратурі, куди 
звернувся Петро Рубан, йому порадили краще забути про 
цю пропажу, бо сліди, мовляв, ведуть туди, де ми не 
можемо ні обшукати, ні допитати. 

Хто зна, як склалася б дальша доля талановитого 
художника, якби він послухав тоді поради. Адже перед 
тим уже почали на високих рівнях обговорювати його 
кандидатуру на присвоєння почесного звання народного 
художника. 

\.it Петро Рубан почав шукати справедливосте. А в 
пошуках спрайедлітвости він m обминув і академіка А. 
Сахарова. бо той давно став символом правозахисту Цс. 
певно; сприйняли як зазіхання на честь чийогось мундира, і 
13-го жовтня 1976 року заарештували тільки Не злодіїв, 
що вдерлися до Рубанової майстерні, а -Kepi ву грабунку -
заарештували Петра Рубана. 29-го і рудня того самого 
року ного засудили до вісім років ув'язнення, п'яти років 
висилки і конфіскації всього майна за івннувачениям у 
приватно-підприємиицьктй діяльності та крадіжці держав
ного добра. Приватно-підприємницьку діяльність побачи 
лн в тому, що Рубан протягом трьох років здав до 
Київського художньої о сальону 80 сувенірів, що їх садьон 
продав на суму 6312 карбованців і, стягнувши 604.71 
карбованців комісійних, сплатив авторові 5707 карбован
ців 29 копійок. Попри те. що відповідна стаття карного 
кодексу передбачає як необхідну умову злочину „прикрит– 
і я формою державного, кооперативного чи громадського 
підприємства". Рубан же від свого імени давав до 
державної установи і з дозволу художнього фонду твори. 
виготовлені вдома фактично з покидьків, які. раніше 
спалювали як сміття. Крадіж державного майна суд 
побачив у тому, що Рубан нібито взяв на комбінаті 

матеріялів на суму 72 карбованців і 10 копійок та завдав 
збитків комбінатові на суму 700 карбованців 18 копійок. 
тим, що використовував верстати, електроенергію, 
приміщення комбінату тощо. 

Дарма що жоден свідок не міг показати, що власні 
роботи Рубан виготовляв на комбінаті, а не вдома. 
Коротше, всім було ясно, що це - розправа, дія 
закулісних сил, які насамперед не могли стерпіти зухваль
ства — намагання українця робити несанкціонований 
подарунок американському народові, та ще й мати при 
цьому тверді політичні переконання. В останньому слові 
на суді Петро Рубан з'ясував ситуацію, сказавши: „Мене 
судять не за сувеніри, а за те, що я бажав виходу України з 
СРСР. відсидів за це п'ять років і після звільнення не 
змінив своїх поглядів". Навіть адвокатові, що не вписува
лася в підготовлений сценарій, суддя сказав, що її місце на 
лаві підсудних, поруч з Рубаном. Рубана засудили на 
термін, більший, ніж вимагав прокурор, але звинувачення 
були такі незграбні, що вирок анулювали. Але не для того, 
щоб по-справедливому звільнити невинно звинуваченого 
художника. Йому додали ще одне звинувачення в накле
пах на совєтський державний і суспільний лад. а тут 
особливих аргументів і доказів непотрібно. Досип, шо 
Рубан десь висловив невдоволення переведенням викла
дання у школі з української мови на російську і зауважив. 
що не хоче посилати ^воні доньку до російської школи А 
ще виявили, що Рубан питав у художника комбінату, хто 
дав вказівку писати гасла і транспаранти no-pouiu I,KOMV 

Другий суд ухвалив вирок шість років габору 
суворого режиму і Три роки висилки 

Кажу гь. що біда ходить не сама вона води і ь із собою 
своїх дітей. Петра засудили не тільки до дев ятя років 
позбавлення волі, а й до конфіскації майна га сплати 
державі вигаданого боргу в сумі 5,330 карбованців Отже, 
під загрозою опинилася недобудована хата (єдине майно 
Рубана), на яку вони з дружиною стягалися, працюючи по 
16 18 годин на добу. В тій недобудованій хаті дружина 
за шши.іася з двома малими дітьми: старшій Наталці було 
вісім років, а меншому Маркові трохи більше року 

Закінчення Vvne. 
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Вступайте в члени УНС 

Дорогі Батьки! 

С В І Т Л И Ч К А 
83-го Відділу Союзу Українок 

повідомляє про 

ВІДКРИТТЯ ЗАЙНЯТЬ 
у суботу, 14-го вересня 1985 року. 

Кипси відбуваються у школі се. Юра. шоста вулиця, Ню 
Йорк, Н. Й., кімната число 207, від 10 00 до 12:00 дня. 

За дальшими інформаціями прошу дзвонити вечором -
(212) 228 8788 

ШКОЛА КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
НЮ ЙОРКУ 

ПОЧИНАЄ НАВЧАННЯ 
17-го вересня а Ню Йорку, год. 6-та веч. (СУМ) 
21-го вересня в Ню Йорку (Пласт), інформації у Станиці 
17-го вересня, Бейсайд, Асторія, 718-658-7449 
18-го вересня, год 7-ма веч., зал я св. Володимира 

в Юньйондейл 

Організується група для старших -
Б. Подолюк, 518-433-9381; 

в Ню Йорку організує групи для молодших і старших у суботи. 

У всіх справах звертатися до адміністрації Школи, 
718-658-7449 

УПРАВА ШКОЛИ 

Світова Федерація Українських Жіночих 
Організацій 

Референтура Зовнішніх Зв'язків 
запрошує на 

ЗУСТРІЧ ГРОМАДЯНСТВА 
З ДЕЛЕГАТКАМИ СФУЖО НА 

МІЖНАРОДНІЙ ЖІНОЧІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Участь візьмуть: 
ДЕЛЕГАТКИ НА КОНФЕРЕНЦІЮ ОН ЖІНОЧОЇ ДЕКАДИ 

У НАЙРОБІ. КЕНІЯ 
д-р МАРІЯ КВІТКОВСЬКА, гопова СФУЖО 
д-р МАРТА БОГАЧЕВСЬКА-ХОМЯК 
мгр ОЛЕНА ПРОЦЮК 
мґр ДОРА РАК 
ІРИНА КУРОВИЦЬКА, депегатна на Конвенцію Генерапьноі 

Федерації Жіночих Кпюбів у Гюстон, Токсас 
Модератор зустрічі ЛІДІЯ ГЛАДКА, референтна зовнішніх 

зв'язків СФУЖО 
Зустріч відбудеться 

у н е д і л ю , 2 2 - г о в е р е с н я 1 9 8 5 p., о г о д . 4 - і й п о п о л . 
в У к р а ї н с ь к о м у І н с т и т у т і А м е р и к и в Н ю Й о р к у 

2 Е. 7 9 - т а в у л . 
Після доповідей запити дискусія і товарська зустріч, 

при чаю і соподкім 
Вступ 5 допярів 

Рада Представників Українських 
Центральних Організацій 

закликає 
всіх українців і проводи товариств "^Sf\ 

складати пожертви jp^ 
на всегромадський 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФОНДг 
ОБОРОНИ 

(CENTRAL AIR FUND) 
Пожертви просимо пересилати чеками, або 

поштовими переказами на 

UKRAINIAN SAVINGS AND LOAN ASS. 
1321 Lindley Avenue. Philadelphia. Pa. 19141 

(Act. No. 7219) 
разом з виповненим вирізком цього заклику. 

Сума пожертви S 

ім'я і прізвище 

Чиспо дому Назва вупиці 

Місцевість Стейт Поштовий код 

Завжди пам'ятаймо, що нашим завданням є ефективно по
борювати очорнювання і знеспавпювання всіх українців і 

енергійно боронити наші громадські права! 

v?S?^SiSSSJ?SSS 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

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 ю 

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 просимо пересилати чеками, або пош
товими 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 Assoc ia t ion 

3G M o ?a агу Street . Je rsey C i ty . N .J . 0 7 3 0 2 
враз із виповненим вирізкою нього заклику. 

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я пріз 
вище та адресу 

Сума пожертви S 

м я а прізвище 

число дому, вулиця 

Крайові... 
(Продовження зі стор. 1) 

Д-р Ярої ши Сш)орак (другий і ліва) вийшов першим в 
групі молодших сеньі ичів. Йому і Олегові Богачевіько иу 

нагороди вручиш марічнка Соу.чк і Іван Раокевйц. 

Зі'нои Сни.шк (другий зліва) вдруге здобув чемпіонат 
групи сеньйорів 45 років і вище, перемагаючи Романа 
Олинц.ч. Нагороди еру чи. їй (зліва): Діда Чопівська, іенч 

Матківська і Лрета Ракоча– Крушс н,чииька 

О.іекеапдер ()линець (другий і.та) перейшов нього року 
до групи сеньйорів 55 років і вище і там переміг Копстан– 
тина Бен.ч (другий справа). Нагороди вручають Пінетка 

Харук і Ореїт Кизик. 

Нагорода Марії Душник припала цього ріж г ffet І Граб V 
від( утноеі фундаторки нагороду вручив інж . Роман 

Ракочий.' 

тЖнюшшшшштвтштжшжт 

Н груш старших ншьйорІв Евген ()линець (другий і прим) 
переміг у фіналі Ігоря Надбережного (другий зліва? 
Нагороди вручають (зліва): Олексипдер Попович, ієни 

Матківська і інжл Юрій і авчак. 

Миросч Богачевська (друга зліва) повторили свій успіх з 
минулого року, здобуваючи першепство в груш стариш \ 
жінок. Друге місце здобула Над.ч Матківська. Нагороди 

вручають О-р Іван Флис і інж. Юрій Савчаь. 

Щшшт 

^ Яр 
`4^.'' bmf ^ , `^l^f 

І ри наймолодші пишки (зліва) Михась ( арах май. ІОрїчн 
іачиь і Юрій Попівський отримують нагороди ниУ-О-ра– 
Михайла Снігуровича,– Марі.чнки Сос.чк і , Ііди Чопінеькіп 

Лннетка Харук і інж. Роман Ракочий вручають нагороди 
чемпіонці Ксепі Кизик і Лорі Бак-Бойчук ' 

У групі ж інок 35 років і 
вище. Мнрося Богачевська 
і К Л К ) другий рік підряд 
шобула примат, тим разом 
перемагаючи у фіналі Н а л ю 
Мансійську ( . .Ч .Січ") вислі– 
лом. 6-2. 6-3. У півфіналах 
М . Богачевська перемосла 
Рому Феласюк (..Ч-Січ""). 6-
9. 6 - І . а Н . Матківська Л ілу ' , 
Базар (Союзівка) . 6-3, 6-4. 

У групі старших^ юнаків 
(18 р о к і в і н и ж ч е ) Евген 
Олинеиь переміг ^ фінали 
11 оря .Надбережного. 6-Л, 6-
0. елімінувавши раніше' М а 
рка Ч \ м у . 6 - І . 6 - І . Г . Надбе
режний мав твердішій горіх 
перемагаючи Робсрта Л і 
( . .Тризуб"), 6^3, 6-4,. ' 

Переможцем в групі юна
ків 16 років і нижче Данил– 
к о М а і к івсь 'кий л в о н в е я 
перемо і и пал, А н д р і є м Гай– 

лукевичем ( . .Черинк". Ці– 
р о й т ) . и е р с м і ї ній р а н і ш е 
П о РСЙІ!І ( К Л К ) . а А і н . | \ 
кевич елімінував Леся Ка п. 
м а н а ( О Д У М ) . п - І . ь і . який 
у свою чергу л ю т і : чаїну н 
групі переможені їч . є ІІМІ– 
нуючи'у фіналі An ірія'Ііак– 
Бойчука п Каліфорнії 

У коловій рун іі наі імо 
Л о д п т х юнак ів Михась ( а 
pax.чан ( . Ґ Г р н п Г Г ) перемії 
Ю р і я Чонівської о ( C o m іім– 
ка) . 6-0. 6-2 і Алріяпа іазнім. 
3-6, 7-5. 6`3 . я и ш і л и т п 
друге місце перс мої щ о пал 
Ю'. Попівським. 6 - ї '6-0 Всі 
гри ю н а к и Отримали чаїні 

У групі Юначок р і і н о ю 
віку, Ксеня К и ш к (К'ЛК”і 
перемогла у фінам ; І о р \ 
Бак-Бойчук. 6-2. 6 - І . \ шп 

(Закінчення настдр. 4) 

Лапилкові Матківському. першунові молодших юнаків 
нагороди вручили ІІЧІЧ Матківська і Володимир Квас. 

на контуз ію ноги. У півфі
налах 3. Снилик елімінував 
Г ю Рейні, ст. ( К Л К ) . 6-4. 6-
3. а Р. Олинеиь Бог лана 
К у т к а („Тризуб" ) . 

У г р у п і с е н ь й о р і в 55 і 
вшиє. О. Олинеиь переміг у 
фіналі к ількакратного чем
п іона К о н с т а н т н а Беня 
( К Л К ) . 6-4. 6 - І . У півфіна
лах О. Олинеиь переміг л– 
і-ра Петра Харука . 6:2. 6- І 

а К Бейь Андрія Паїпука 
( К Л К ) . 6-0. 6-4 

М а й ж е точним повторен

ням і минулого рок\ о \ л а 
колова рунда в групі жінок, 
в якій Таня СтасіОк і і Сан 
Франснско повторила спій 
примат перемогами нал Лі– 
д о ю Савчак. 6-2 .6-0 . і ні п а к 
у фіналі нал Ганені Савчак 
також вислілом 6-2. 6-0. 

^ - - . ” 

Ділимося з Українською Громадою болючою вісткою, 
що 2-го вересня 1985 року помер, нагло, у Торонто, в Канаді. 

бл. п. , 
Іван Еліяшевський 

народжений 14-го лютого 1912 року а Західній Україні, ре
дактор тижневика „Вільне слово", член Організації Україн
ських Націоналістів від зарання себе! молодости. активний 
учасник організованої ревблюцГйно-визвольноі бо
ротьби проти німецьких окупантів України під час другої 
світової війни, всеціло відданий службі своєму народові, 

патріот, громадський і політичний діяч. 
ПОХОРОНИ Покійного відбулися в Торонто. 6-го верес

ня ц. р. 

Дружині. Дітям і всій Рідні Покійного висловлюємо наше 
щире співчуття. 

Закордонне Представництво УГВР 

Г Р О М А Д С Ь К И Й К О М І Т Е Т М Е Т Р О П О Л І Ї Н Ю ЙОРКУ й О К О Л И Ц Ь 
під патронатом НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

і УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
влаштовує 

ЮВІЛЕЙНУ ЗУСТРІЧ-БЕНКЕТ 
з проф. д-ром Володимиром Кубійовичем. 

сеньйором ^краінсьної науки і головним рядаьюром 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
у його 85-піття 

Зустріч бенкет відбудеться у суботу, 28-го вересня 1985 року 
у ЗВПІ ШКОЛИ СВ. Ю р а при 6-ій вул. і Шевченко сквер у Н ю Й о р к у 

Коктейль о год. 5-ій. а бенкет о год. 6-ій вечора. 
Принд із Ювіпеино Зустрічі призначений на новог творену Фундацію 

Внци^гіппеди Українознавства 

` KtfV/iV Г рОЗ СГ ІБ W Л:. 

pafr Якчцо і oi'i` і ^держзе 
найаз" ! р ) ' ' -JJMK І , І " : 
адресу Н'”Ш: Shevchenko Si 

Воул від особи - 36 ( 

, чр 1lt- t 
н ... и 

,„ ) . ,. T.S Пгіб ма адреси, які посі– 
'” jcKaoo ; or іосити свою участь 

іЩ ' 4-5Ї30 або писемно иа 
: -4і-4V V,;;,, NY. 10003. 

.auE -омадуяо-.'части 

^ 
Ділимося болючою вісткою з Родиною. Приятелями і Знайомими, 

що у четвер. 5-го вересня 1985 р. упокоївся в Бозі у Ню Йорку, Н. Й. 

наш Найдорожчий ЧОЛОВІК. ТАТО. БРАТ. СТРИЙКО і ВУЙКО 

бл. п. д-р 

ВОЛОДИМИР ДУШНИК 
народжений в Україні. 

ПАНАХИДА - у неділю. 8-го вересня 1985 р. в год. 7-ій веч. в похоронному заведенні 
П. Яреми. 129 Іст 7-ма вул. в Ню Йорку. Н. й. 

ПОХОРОН - у понеділок. 9-го вересня 1985 р. з того ж заведення о год. 9 00 ранку 
до церкви св. Юра у Ню Йорку, а опісля на український католицький цвинтар се. Духа у 
Гемптонбургу. Н. Й 

У великому смутку; 
дружина - МАРІЯ 
син - МАРКО 
сестра - ОЛИМПІЯ з родиною 
братанок - ФІЛІКС з родиною 
сестріиок - АЛЕКСАНДЕР ВЕРГУН з родиною 
братова - АНАСТАЗІЯ ДУШНИК . 
швагерка - ЮЛІЯ ВАЙПД зі сином ДЖЕФРІ 
племінники - ЕЛІЗАБЕТ. МЕЛАНІ І КАЛІН 

БРУС і БРАЄН з родиною 

ту можна 
- - ' '' :фі' 

:кладатН пожертви на ЗУАІ(к, СКВУ. ВУ НТ 



СВОБОДА, СУБОТА, 7-го ВЕРЕСНЯ 1985 Ч. 171. 

Крайові... 
(Закінчення зі епюр. 3) 

Jt-p hunt Флш закривас змагання, Біля нього інж. Роман 
Ракочиіі. 

фіналах К. Кизик персмог– 
кі Хрисгю Лі (,. Гри чуб"). 6-
I. 6-І. а Л. Бак-Бойчук 
Л е с ю Г р а б . 6-0. 6-2. Ця 
остання отримала паї оро,іу 
VI. Лупшик іа гарну спор– 
м)ііу !іосіану і прогрес в 
ІСІІІСІ. 

Крім нагород У НСоюіу і 
ііроиам'ягних чаш. як і ми
нулою року, фіналісти от
римали грошові нагороди з 
фонду розвитку і популяри
зації тенісу при Фундаціїім. 
Мазепи. Розподіл грошо
вих нагород був такий: чо
ловіки 500 і 250 дол.. 
еліміновані півфіналсіти по 
100 ДОЯ.; жінки - 200 дол. і 
100 дол.; три Групи сеньйорів 

300 дол. і 150дол.; юнаки 
і юначки 100 і 50 дол. 

До фонду добровільної 
нотації дали: автомобільне 
підприємство Віннер Форд, 
іио його очолює Іван Гинян 
ськнй з Відміні тону. Дсл., 
фінансова фірма Юнітраст. 
власниками якоїс Українсь
ка Щаднпня у Філядельфії і 
Ь по Велл Груп Інк.. реп
резентував її член Ради Ди
ректорів Степан Біда, Фун– 
іанія родини д-р 3. і Н. 
Матківські і УНСоюз. 

В суботу по полудні зма– 
і ЛІНІЯ перервано на офіцій

не відкриття, під час якого 
після відіграний гнмнів про
мовляли коротко до зібра
них змагунів: головний пре 
дсідник У НСоюзу д-р Іван 
Флис, інж. Р. Ракочиіі. ст. 
голова УСЦАК Роман Ку
піль, і заступник голови 
КЛК Орест Кизик. 

Н а г о р о д и в понеділок 
вручили фіналістам: д-р І. 
Флис, інж. Р. Ракочий. го
ловний радний Володимир 
Квас, управитель оселі І. 
Рабкевич, урадуюча „Міс 
Союзівка" Маріянка Рабке
вич. Надія Матківська. Ю. 
Савчак, О. Кизик за колиш
ні „Міс СоюзівктГ Дрега 
Ракоча - Круїпельїпніька, 
Аннетка Харук і Ліла По
півська. До змагунів про
мовляли коротко л-р І. 
Флис. Р. Ракочиіі і 3. Снн– 
лик. 

Турніром проводила ко
місія в складі: Р. Ракочиіі, 
ст.. провідник і головний 
суддя Ю. Савчак. 3. Снилик. 
О. Кизик і О. Попович, а 
відсутнього д-ра 3. Матків– 
СЬКОГО заступала ііого дру
жина Надія. Грошові на
городи роздала Зеня Мат
ківська, колишня трикратна 
чемпіонка в групі жінок. 

У МІСЦЕВОСТІ ККЙП Тавн у Південній Африканській 
Республіці поліція -знову іударилася з великою товпою 
чорних демонстрантів. Поліція ПАР. яка мас вже великий 
-досвід поборювання великих демонстрацій, дала собі 
раду беї вжиття гострої зброї. Кілька осіб були поранені. 
між ними чотири поліпіянти. а кількадесятьох настирли
вих демонстрантів поліція арештувала, закинувши їм 
нншення державного майна. 

КОНГРЕСМЕН ЛІ Г. ГАМИЛТОН, голова Комісії для 
справ розвідки в Палаті Репрезентантів заявив кореспон
дентам, що пов'язаність деяких осіб з Ради крайової 
безпеки з антикомуністичним рухом в Нікарагуа, ціллю 
якого і усунути при допомозі сили нібито легальний уряд 
сандіністів. с мабуть порушенням американських феде
ральних законів і він,зглядно його комісія, домагатиметь 
ся віл генерального прокуратора Елвіна Mica докладного 
вияснення nit ї справи. Крім того згадана комісія переведе 
свої опити і дослідження, щоб встановити чи дійсно 
існую її. якісь пов'язання повстанського руху в Нікарагуа з 
членами Ради крайової безпеки. 

АМЕРИКАНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ спископівна Синоді 
Католицької Церкви в Римі.-інозанввіджений-на-лнетопад– 
пі.оіо року, буде мабуть критикована самим Папою 
Іваном Павлом II і його найближчими співробітниками за 
і є. ию американський єпископат занадто вмішується до 
політики, приймас радикальні рішення в контроверсійннх 
екранах, які потім викликають незадоволення серел 
великої час інші вірних, надас забагато свобід приперков– 
пим організаніям у справах абортів, контролі народжень. 
подружньої о життя і ролі жінки в Церкві. Спостерігачі, які 
слідкують м ними справами в ЗСА і в Апостольській 
Столиці кажуть, що Пана вже раніше висловлював свог 
незадоволення таким иоступованням американського 
(ііисконаїу. 

РОЗВІДНІ ЧИННИКИ ЗСА затурбовані новою діяльніс
тю сов(ісі.кою КҐБ на терені Америки. Агенти тісї 
уедавдсіпи комуністичної інституції, використовуючи 
модерні комнютори, „призбирують" в ЗСА такі інформа
ції, які повинні бути доступними тільки для Уряду і 
Неп іаі он\. Наприклад, місцевості і реченні випробування 
ракеї іі іншої зброї, курсування військових літаків і 
кораблів, а також інформації про стан здоров'я урядових 
осіб і високих військовиків. Вони також цікавляться 
нове Чіпкою урядових осіб. Щоб потім використати ні дані 
для . .нової о \ р я д о в о г о скандалу" , який вони самі 
ініціюють. 
СПІКЕР ПАЛАТИ Репрезентантів Томас О'Нілл сказав, 
ию пересічний американець зовсім не цікавиться податко
вою реформою, яку запропонував президент Роналд 
Pet єн. Ознак він додав , шо Палата Репрезентантів 
епробус одобритн нове податкове законодавство до кінця 
нього року. „Під час вакацій я говорив з людьми на вулиці. 
Ми обговорювали різні питання, але ніч ю навіть не згадав 
про їю іаткову реформу. Члени Палати Репрезентантів все 
таки обюворять пропозицію Президента, щоб у нього 
не б у ю гливого приводу нападати на демократів", 
сказав І О'Нілл репортерам. 

(...ВІДОМИЙ ВБИВНИК в масці застрелив з пістоля з 
глушником одного з видатних діячів Палестинської 
Виию.тьно! Організації. Мустафу Касема Каліфа. який 
переходив вулицю в ліванському місті Сайда. Каліф був 
ні юмий також піл прізвищем Абу Мохаммел і був луже 
активний і користувався високим престижем серел своїх 
прихильників, які тепер обвинувачують у вбивстві 
.,,їмсрнкансько-еіоііістськнх" агентів 

Вступайте в члени УНС 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
.29-ті плаваю.кі змагання, 

у яких взяло участь 19 зма
гунів і І7змагунок, відбули-– 
ся в суботу в полудневих 
годинах в басейні оселі. 

В проводі змагань були: 
д-р Роман Слиж, Олесь На– 
пора. Юрій Граб, Марія 
Бокало, Христина Кушнір, 
Ірина Слиж і Богдан Яців. 
Змагання відкрив д-р Слиж. 
привітавши плаваків. чле
нів Екзекутивн УНСоюзу, 
представників спортовнх 
товариств та молодечих 
орі анізаній і чисельних гля– 
лачів. 

ЗАГАЛЬНЕ КЛЮБОВЕ 
ТОЧКУВАННЯ: 

ПІЧОК 

УСВТ „Чорноморська 
Січ" 70 
Пласт, Джерзі Ситі 55 
Пласт. Вашінгтон 35 
Пласт. Монтреаль, Ка
пала 34 
Пласт, Рочестер 34 
Пласт. Ню Йорк 15 
Пласт. Олбані 23 
Тризуб. Філадельфія 22 
Пласт. Дітройт 17 
Пласт. Клівеленд 9 
КЛК. Ню Йорк 9 
Пласт. Нюарк 7 
Пласт. Ню Джерзі 7 
Пласт, Торонто І 

ВИСЛІДИ ЗМАГАНЬ 

Хлопці (8-10 років): 25 м. до 
вільний стиль - Олсксан– 
дер Федорика (Пласт, Ва
шінгтон) 17.7 сек., Юрій 
Попівський (УСВТ "Ч.Січ") 
- 118.6 сек. Дамян Федо– 
рнка (Пласт. Вашінгтон) -
20.8 сек.; 50 м. довільний: 
Андрій Бузан (Пласт, Ро
честер) 40.2 сек.; 25 горі
лиць: Юрій Чоиівський(”Ч. 
Січ") 23.45 сек.. Олексан– 
дер Федорнка 23.46 сек.. 
Марко Калита („Тризуб" 
Філадельфія) 23.52 сек.; 
25 грудний:А.Бузан (..Пласт 
Рочестер) - рекорд - 22.1 
сек., Ю. Чоиівський - 25.6 
сек.. О. Федорнка - 29.7 
сек.: 25 метелик: А. Бузан 
(„Пласт". Рочестер) — 21.9 
сек.; 4x25 м. гінці довіль
ний: О. Федорнка - 1:17.9 
сек. (рекорд) Д. Федорн
ка. ІО. Попівський'. А. Бу
зан. 

Хлопці (11-12 років) 
25 м. довільний: Д. Федорн
ка („Пласт". Вашінгтон) -– 
18.1 сек..: 25 м. горілиць: 
Павло Задерей. . .Пласт" 
Олбані 20.1 сек.. Д. Федо
рнка („Пласт" Вашінгтон) 

22.0сек.: 25 грудний -– П. 
Задерей 21.6 еск„ Д. Фе
дорнка 25.8 сек.: 25 м. 
метелик: П. Задерей - 19.5 
сек. 

Хлопці (13-14 років): 
50 м, довільний: Юрко 

Граб (КЛК) - 36.2 сек., 
Роман Куропась („Пласт". 
Дітройт)'– 36.5 сек.; 100 м. 

| довільний Микола Задс– 
ї рей („Пласт". Олбані) -
j 1:25.6 сек.. Ю. Граб - 1:34.8 

сек.т50зг.трудний - Роман 
Ісаїв („Пласт" Ню Джерзі) 

- 41.2 сек.. М. Задерей -
44.2 сек.. Ю. Граб 52.4 
сек.: 50 м. метелик - Роман 
Ісаїв („Пласт" Ню Джерзі) 
-33^5 сек. Р.Куропась–51.9 
сек.; 100 м. змінний - Р. 
Ісаїв - 1:23.3 сек. 

Хлопці (15 рокі ві вище) 
50 м. довільний - Григо

рій Кушнір („Пласт". Джср 
зі Ситі) - 27.8 сек.. Ярема 
Мнхалович („Пласт". Діт
ройт) - 29.3 сек., Іван Атте– 
рі („Пласт". Торонто) -
41.4 сек.: 100 м. довільний 
- Маркіян Ковалюк 
(„Пласт”,Монтрсаль)-1:00.6 
сек. (рекорд), Я. Мнхалович^ 
1:06.3 сек.; 50 м. горілиць -
Евгеи Сторожинський 
(„Пласт", Клівленд) - 36.4 
сек.; 50 м. грудний - М. 
Ковалюк („Пласт". Монт
реаль) - рекорд - 32.0 сек.; 
50 м. метелик - Г. Кушнір 
- 31.0 сек.. Е. Сторожин
ський 33.2 сек.; 100 м. 
змінний - М. Ковалюк -
- - рекорд - 1:06.1 еск„ Г. 
Кушнір, („Пласт". Джерзі 
Ситі) - 1:12.9сек.. Е. Сторо 
жинський („Пласт", Клів
ленд) 1:17.6 сек.. 4x50 `M. 
гінці змінний: М. Кова
люк 2:15.8 еск„ Р. Ісаїв. 
Г. Кушнір. Я. Мнхалович. 

Дівчата (8-Ю років) 
25м. довільний:Галя Зиблі 

кевич („Тризуб", Філяледь– 
фія) 18.1 еск„ Галя Фсдо– 
рик („Пласт". Вашінгтон) 

20.6 сек.. Андрся Калита 
(„Тризуб". Філядельфія) -
20.7 сек.; 50 м. довільний: 
Андрся Кушнір („Пласт". 
Джерзі Ситі) 44.6 сек.: 25 
м. горілиць Г. Федори ка 

26.8 сек.. Таня Джонстон 
(„Ч. Січ") 27.3 еск„ А. 
Калита - 27.4 сек.; 25 
грудний: Г. Знбліксвич -
22.5 сек.. А. Кушнір 23.4 
сек.. Т. Джонстон 28.7 
сек.; 25 м. метелик - А. 
Кушнір 23.2 еск„ Г. Знб
ліксвич 24.0 сек.; 4x25 м. 
гінці - довільний: Г. Федо
рнка - 1:33.5 еск„ Г. Зиблі– 
кевнч. А. Калита, Л. Голо– 
вей. ' 

Дівчата (11-12 років) 
25 м. довільний: Маланія 

Ґсрич („Пласт". Монтре
аль) - 14.0 (рекорд) - 14.0 
сек.. Таїса Бокало(„Ч. Січ") 
- 18.0 сек.. Мелася Голо– 

Ромц Кішнір І родичами (посередині) та з д-ром Іваном 
Флисом (сліва) і провідником змагань д-ром Романом 

Слижом. 

Маркіян Кова.нок (другий піна) з батьком і д-ром 
Ф.тюм і д-ром Романом Слижом. 

Іваном 

Іеякі члени проводу змагань з го.ювою УСЦА К Романом 
Кщілсм (другий справа). 

Група фіналістів п.швацьких змагань з організаторами і гостями 

Молоді п.іаваки отримують нагороди від Івана Рапксви– 
ча і Хрін тини Кушнір. 

веіі (.. Гртуб" Філядельфія) 
22.5 сек.: 50 м. довільний: 

М. Ґериа 30.5 сек.. Пав? 
лина Бузан („Пласт". Ро
честер) 35.5 сек.: 25 горі
лиць: Т. Бокало 25.0 еск„ 
М. Головаіі 26.1 сек.: 25 
грудний: П. Бузан 19.7 

рекорд 19.7 сек.. Т. 
Бокато 24.1 сек.: 25м. 
метелик: М. Ґсрич ре
корд 15.9 сек.. П. Бузан 

20 X сек.; 4v25 м. гінці 
довільний: М. Ґернч 
1:14.1 сек.. П. Бузан. М. 
Головаіі. А, Кушнір (..Пласт 
Джерзі Ситі). 

Дівчата (13-14 років) 
50 м. довільний: Лі за 

Шматолоха („Пласт". Ию 
Йорк) 38.6 сек.. Леся 
Короисй („Пласт". Нюарк) 

42.7 сек.. Лариса Мако– 
гон („Пласт". Рочестер) 
45.1 сек.: 100 м. довільний: 
М. Кушнір 1:17.8 сек.. 
Л. Короисй 1:51.3 сек.: 50 
м горілиць: М. Кушнір 
42.1 сівк:. Ніля Городиська 

(„Пласт". Дітройт) 51.2 
сек„ Л. Короисй 56.7 сек.: 
50 м. грудний: Л. Шматоло
ха 48.9 сек„ Л. Макогон 

1:17.3 сек.: 50 м. метелик 
Л. Шматолоха 49.5 

сек.: 100 м. змінний: М. 
Кушнір 1:32.8 сек. 

Дівчата (15 років і вище): 

50 м. довільний: Ліса Н\-
ді („Ч. Січ") 34.3 сек.: 50 
м. горілиць: Л. Нулі 48.2 
сек..; 50 м. грудний: Рената 
Данчсвська ( . .Ч .Січ" ) 
48.4 еск„ Л. Нуді 49.4 
сек.; 50 м. метелик: Р. Дан
чсвська 45.7 сек.: 100 м 
змінний: Р. Данчсвська 
1:37.4 сек.: 4\50 м. гімні 
ЗМІННИЙ: Л. Нуді 3:29.1 
еск„ Р. Данчсвська. Т. Бока– 
ло. Т. Джонстон. 

Роздачу нагород пере
можцям змагань розпочато 
відзначенням спеціальними 
трофеями Роми Кушнір та 
Маркіяна Ковалюка. які 

проявили надзвичайні успі
хи у плаванні на зматанимч 
на Союзівиі. а також у своїх 
шкільних илавапьких др\-
жиііач. 

Р. Кушнір осягнула най
більше рекордів у плаванні 
на Союзівці за останніх 29 
років, а саме ІЗ рекордів в 
індивідуальних конкурсн– 
піях та три рекорди в і іннях 
Вона репретеитч вада 
„Пласт". Ню Йорк. Тепер 
починає універсніетеькі сіу 
дії на Колюмбійському уні
верситеті в Ню Норку, та 
буде продовжувати свою 
илаваиьку кар'єру в універ
ситетській дружині. 

М. Ковалюк репрезенту
вав „Пласт" Монтреаль та 
за останніх кілька років 
осягнув вісім рекордів I ірп 
рекорди здобув в цих зма
ганнях) та один рекорд в 
гінцях. В кідьккох інших 
конкуренпіях його часи і -
же близькі до рекордових. 

Д-р Р. Слиж иоіратулю– 
вав їм та УСПІХИ І а побажав 

нових осями і нових рекор– 
. /ііи. Він рівпож ті а дав ба і і,– 
ків них визначних плаваків 
іа подякував їм га груд та 
моральну і фінансову під
держку, які причинилися до 
уисіхів ЇХНІХ Дітей; 

Під оплески публіки ЇО– 
ловннй предеїдник УНСо– 
Юзу. д-р І. Флис нагородив 
Р. Кушнір і М. Ковалюка 
епспіял ьпими т рофсями. 
які уфундував УНСоюз. 

Ірофеї' роздавали пере
можцям за три перші місия: 
л-р І. Флис. Р. Купіль. І. 
Рабкевич, л-р Р. Слиж, Хри– 
сіина Кушнір. Ірина Слиж. 
О. Напора та батьки плава
ків. 

Д-р Р Слиж подякував 
гмаїунам за участь. І. Раб– 
кевїічепі та членам проводу 
імаїаиь іа поміч, та УН– 
Со т і о л і за уфундувания 
ірофеівг Він закрив пі зма– 
іання. які пройшли дуже 
успішно, бо осягнуто II 
нових рекордів. 

В безконечній... 
(Закінчення зі crop. 2) 

ка і за Горбачова йде ста
рими імперіяльними шля
хами шантажу і залицяння 
до Західньої Европи, роз
рахована на опортунізм за– 
хідньоевропейських полі
тиків. 

Цей опортунізм, переду
сім з боку НФР. виявився і 
на Гельсінській конферен
ції. Досить лагідна промова 
Шульца. у якій він закинув 
Москві постійне порушува
ння людських прав, була не 
.під їхній смак. Міністр за
кордонних справ НФР Ґен– 
шер ще до конференції зая
вив, що без ..соціалістич
них" країн і зокрема СССР 
не можна собі уявити спів
життя в Европі. а на конфе
ренції в Гельсінках він вжи
вав усього свого „диплома
тичного" хисту для того, 
щоб затирати конфронта
цію, тобто в ім'я розрядки 
промовчувати усі злочини 
Москви проти людства. Де
хто з німецьких коментато
рів закиди Шульца супроти 
Москви спихає на групу 
консервативних республі
канців, які критично став
ляться до Ч)портуністичної 
політики' Стейтового Де
партаменту супроти СССР і 
в зв'язку з тим вимагають 
усунення Шульца. Це наче
бто й було причиною „гос
трого тону" Шульца на кон
ференції в Гельсінках. 

Нічого нового, крім без
конечних балачок, ця кон
ференція не дала. Москва і 
далі продовжує свою агфс– 
сивну політику, не погоджу
ється на контролю озбро
єнь, веде в Афганістані жор
стоку війну винищування 
усього афганського народу, 
намагається за допомогою 
європейських опортуністів і 
своїх п'ятих колон зліквіду
вати сучасний курс амери
канської політики супроти 
СССР. Вона слушно розра
ховує, що обурення Заходу 
супроти таких чи інших її 
злочинних безправств про
ходить як солом'яний вого
нь, швидко забувається, як 
це було після Малярійний 
1956 року, після Чехо-Сло– 
ваччини 1968 року, тепер же 
— після Афганістану. Усю 
гостроту критики європей
ської громадськості! вона 
намагається скерувати про
ти американської політики 
в Південній Америці, остан– 
ньо в Нікарагуа, хоч там 
американці не винищують 
за допомогою модерної зб
рої усього народу, як це є в 
А ф г а т П т ? т ^ т 

Всі ці москЛсьт^тйЩЇи 
л ш щ у у ц ь досить успішно. 
Наче-на прощу до Москви 
їздять західні політики, 
парляментарнсти, молодечі 
організації і як „гості" не 
зачіпають дразливих для 
СССР проблем. Все пливе 
своїм каламутним руслом 
трусливости й нсгодування 
супроти тих, хто протиста
виться розрядці. 

О^ОО^ОООООооооооос 
Володимир Барагурь 

МЕЧ і КНИГА 
Історичні оповідання цлп 

МОЛОДІ 
Ілюстрації П. Андрусева 

І М. Михалевнча. 
Ціна 7 00 доп з портом. 

Мешканців CTeujy HH` Д”і^ріі jofto-
в'иіус 64 cwVoeoro^jnatKy 
SVOBODA BOOK STORE 
' 30 Montgomery Street . 

Jersey City NJ 07302 
ДООООООООООООООООО 

О S E R V I C E О 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

a'so other languages complete line of 
office machines ft equipment. 

JACOB SACHS 
251 W. 98th St. 

New York. N. Y. 10025 
Tel. (212) 222-6Є83 

8 - 11 A.M. 7 days and nights. 

Р І З Н Е 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і різмиї гранітів, ставимо на 
чнинтаряі св. Андрія в Баанд 
Бруку, св. Дужа в Гамптоибур– 

су. та імшиї 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник - українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 
К. М. КАРДОВИЧ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel.: (718) 2772332 

Відкрито кожного дня. в субо
ту включно, від 9 5 по пол., в 

неділю від 10-4 по пол. 
На бажання І для вигоди клієн
тів радо заїдемо до Вашого 
дому і проектами й порадами. 

Про... 
(Закінчення зі crop. 2) 

д істала п о в і д о м л е н н я 
Управа Українського Біблі
отечного Товариства і це 
товариство було запрошене 
до співпраці зі сугестією, 
щоб УБТА стало посеред
ником між українською 
громадою ЗСА і Конгресо
вою бібліотекою. Етнічна 
рада стейту Ню Джерзі 
з апевнила У Б Т А про 
всесторонню допомогу та 
запропонувала, щоб УБТА 
с к л и к а л о к о н ф е р е н ц і ю 
відповідних українських 
професійних та академіч
них інституцій, щоб надати 
цій так важливій . для 
України справі відповідної 
бази дії. Український 
Народний Союз погодився 
бути господарем такої 
конференції. 

Так, як мені відомо, 
УБТА цю унікальну нагоду 
не використало, і тому 
уважаю, що поміщене 
негодування на державу чи 
українську громаду за 
власну недіяльність УБТА с 
несправедливе і неточне. 

Я зовсім не б а ж а ю 
заперечити того, що багато 
одиниць - бібліотскарів,за 
словами І. Франка, стара
ються „лупати ту скалу" і 
р о б и л и з у с и л л я , щ о б 
змінити існуючий стан. 
Р і в н о ж я не б а ж а ю 
о ц і н ю в а т и н е г а т и в н о 
УБТА, бо це товариство 
безумовно пов 'язане з 
рядом позитивних осягів. Я 
лиш хочу спростувати деякі 
помилкові інтерпретації 
фактів та заохотити нашу 
громаду познайомитись з 
прагматичною мудрістю та 
пророцтвом праці Івана 
Франка: „Одна гора висо
кая, а друга нижча, хто сво
їх музик не має, той у пальці 
свище". 

Зенон Онуфрик 
Флендерс, Н.Дж. 
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і коли І 
І ПОДОРОЖУЄТЕ: 1 
І ” A B T O M | 
Е; власним або чужим Е 
5 ” АВТОБУСОМ 
Е ” ПОЇЗДОМ 
І ' ЛІТАКОМ 
5 ' ч и КОРАБЛЕМ 

І всюпн І завжди хоронить 
Ш 
Е Вас 
щ -
| акцидентова І 
| грамота | 
| УКРАЇНСЬКОГО І 
1 НАРОДНОГО 1 
| СОЮЗУ! | 
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Счьршги.: 
ТМІНГ JTOtl 

о8 East 7th S. 
Tel GR 3-3550. New York, 10003 
І ЗНОВА ДО ШКОЛИ... Всі 
ШКІЛЬНІ підручники всіх нашик 
видавництв одержите в Арці, 

даром. Каталог 

a ) F U N E R A L D I R E C T O R S ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і OKOHHURX 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
16С0 Stuvvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION. NJ . 07083 

(201) 964-4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave . Brooklyn. NY 
(212)388-4416 or (516) 481-7460 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd . Hempsteatf. I I 
24 HOURS A DAY 




