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?дна людина може 
багато зробити 

Джерзі Ситі. Н. Дж. - У 
стейті Джорджії, де живе 
багато українських грома-
дян, як показується, навіть 
одиниці можуть при добрій 
волі багато зробити. 

Редакція „Свободи" от-
римала листа з прилогамн 
від Ольги Цегел ьської, пред 
ставниці УАКРади в Джор-
джії і членки УНСоюзу, яка 
інформує про зворушливу 
акцію, що її перевела на 
терені стейту у справі мо-
литов за жертви Великого 
голоду. 

Відгукнувшись на заклик 
СКВУ в день 2-го листопа-
да 1986 року молитися за 
тих. що померли від голоду 
в Україні у роках 1932-33. 
вона рішила що важливе, 
щоб за українців молилися 
також інші, не лише свої. 
Тому вона виготовила 
відповідного листа в англій 
ській мові, пояснюючи про 
Великий голод, додала до 
того відповідні друковані 
матеріяли про Україну і 
вислала на 40 адрес церков 
та засобів масової інформа-
ції у стейті Джорджія. 

Наслідок був несподіва-
ний для неї та справді ус-
пішний. Коли вона вілвіда-
ла в неділю. 2-го листопада 
ц.р.. дві католицькі церкви в 
Марістта. де живе, почула, 
як священики включили у 
Богослужбу молитви за ..мі 
льйони українців які помер-
ли від штучно створеного 
голоду в 1933 році". Також 
довідалася вона від знано-
мих. що в інших містах 
Джорджії в католицьких 
церквах молилися за у кра-
їнців у наслідок того, що О. 
Цегельська написала в цій 
суїраві до^ римо-католиць-
Ткогоа'рхиспископаів"Атлан-
ті. 

Але найбільше зворуш-

ливе переживання мала О. 
Цсгел ьська.колн побачила в 
телевізійній недільній прог 
рамі, яку спонзорус найоіль 
ша баптистська церква в 
околиці Атланти, як відо-
мий і шанований загально 
пастор цісї церкви д-р Нел-
сон Прайс в присутності 
губернатора стейту Джор-
джії (що був поміж учасни-
камн відправи) виголосив 
обширне пояснення, чому 
він і ного вірні повинні 
молитися за українські жер-

v ТВИ ГОЛОДУ. ПІСЛЯ 8НЯСНСН-
ня він і члени 'конгрегації 
клякнули І ЗМОВИЛИ МОЛИТ-
ву за українців, при чому 
хор співав відповідну рслі-
гійну пісню, а на задньому 
пляні показалася картина 
української жінки у моли-
товному скупченні. 

Закінчив свої молитви д-р 
Н. Прайс такими словами: 
,.в імені нащадків тих, що 
померли в Україні, я дякую. 
вам за ваші молитви". 

Не диво, що О. Цсгел ьсь-
ка,слухаючи тих слів і мо-
литов.була зворушена. Во-
ни мусять зворушити, але , 
як пише О. Цегельська, 
також дають багато лр зас-
танови. 

Наслідок її акції вказус на 
це. що можна і треба інфор-
муватн про Україну тих, які 
мають можливості поши-
рити ці інформації у маси 
не-українців. 

Ольга Цегельська не лн-
ше виконала велику роботу, 
поширюючи знання про Ве-
ликий голод у своє близьке 
довкілля, але й закінчила 
свою самітню акцію лодя-
КОІО^КШЬШО заініціювали 
моті^Щр^ржсртви голоду. 
а годовІЩсініціяторам ще і 
подарувала книжку"ЛІ?Дб^ 
лота про Великий голод в 
англійській мові. 

А. Сольчаник отримав дві 
філателістичні нагороди 

Лос Лнджелес. На фі-
дятедістнчПін виставці СЕ-
СКАЛ'86. яка відбулась тут 
в днях 24-26-го жовтня ц.р. 
мі р Андрій Даріян Сольча-
ник отримав за збірку ..Ма-
тсматично-природничі нау-
ки та техніка з українськн-
ми пов'язаннями" лві наго-
родн срібну від СЕСКАЛ 
та золоту „Найкраща тема-
гична збірка", віл Амерікен 
Іапікал Ассосієйшсн. 

Ця 176-сторінкова збірка 
на 11-ти таблицях вказус на 
українців та людей пов'яза-
ни.х з Україною в ділянках 
мазсмагнчно-природннчих 
наук та техніки, наприклад 
математик Михайло Остро 
градськин, творень дугово-
го електрозварювання Мн-
кола Бенардос. конегрук-
тор літаків Дмитро Григо-
рович. іеоретик ракетознав 

ства Микола Кнбальчнч. 
"космонавти Юрій Доброво 
льськнй та Юрій Шонін, 
біолог Микола Гамалія, 
ракетознавець Михайло Ян 
гель та багато інших. 

МОРСЬКИЙ БАЛЬ 

Іст Гановер. Н. Дж. -
Пластовий Курінь „Чорно-
морці" влаштовує морсь-
кнй баль, який відбудеться в 
суботу. 29-го листопада ц.р. 
о год. 9-ій вечора тут в 
Рамада Готелі, при дорозі 
ч. 10. Вступ - 12 дол. До 
танців приграватиме оркест 
ра ..Темно" Іринея Коваля. 
Одяг вечірній. В справі за-
мовлення столиків елі ц звер 
татися до Олега Кслодія 
на число телефону (201) 763-
1797. 

Помер М. Панейко 

Бриджпорт, Кони. Тут 
у Місцевій лікарні помер в 
неділю 8-го листопада 1986 
року на 76-му році життя. 
Мірко Панейко, основних і 
президент корпорації М.П. 
,,Одіо" і син Василя Паней-
ка. відомого українського 
громадсько-полі пічного ді-
яча. журналіста. державно-
го секретаря закордонних 
справ ЗУНР і члена делсга-
ції на мирову конференцію 
в Парижі. 

М. Панейко народився в 
Україні, студіював у Швай-
царії та Парижі, а студії 
закінчив вже в ЗСА. кути 
переїхав на постійне життя 
в 1932 році. 

Після здобуття диплому 
у вншій математиці, М. Па-
ненко заложнв у 1936 році 
власне підприємство, М.П. 
Інжінірінг. яке виконувало 
складні звукові споруди для 
приватних осіб і великих 
підприємств. В часі Другої 
світової війни М. Панейко 
виконував праці для війсь-
ковнх цілей у ДІЛЯНЦІ радар-
НИХ систем. 

М. Панейко був двічі од-
руженнй і залишив двох 
синів Андрія і Степана, та 
двоюрідного брата Петра, 
що постійно проживає у 
Венесуелі. 

Про смерть М. Панейка 
була ширша згадка у щоден 
ннку ,.Ню Йорк Тайме" з 
11-го листопада 1986 року. 

ДОПОВІДЬ ПРОФ. 
Т. ГУНЧАКА 

В МЕЙГІЛВУДІ 

Мейплвуд. Н.Дж. - Со-
юз Українок Америки, 86-
ий Відділ ім. Олени Теліги в 
Нюарку, влаштовує допо-
відь проф. Тараса Гунчака 
на тему ..Україна у Другій 
світовій війні і її наслідки", 
яка відбудеться в п'ятницю, 
21-го листопада ц.р., о год. 
7-ій вечора, тут у залі укра-
їнської православної церк-
ви св. Вознесіння. при 650 
Ірвінгтон авеню. 

М. КВОМО ВИДАВ ЦРОКЛЯМАЦІЮ 
З НАГОДИ 10-ЛІТТЯ УГТ 

Олбані. Н.Й. - З а х о д о м 
Олбанського Відділу opra– 
нізації Американці в Обо-
роні Людських Прав в Ук-
раїні та відділів Лицарів 
Литви в Олбані й Амстер-
дамі, губернатор Нюйорк-
ського стейту Маріо Кво-
мо видав прокламацію 7-го 
листопада ц.р., проголошу 
ючи 10-ліття заснування 
української, литовської та 
інших Гельсінських груп. 

Губернатор пригадав по-
стання Гельсінських груп у 
Москві, Україні. Литві. Гру 
зії та Вірменії, що дома-
галнея виконування поста-
нов Гельсінкського ДОГО-
вору про людські права пов 
ної свободи слова, інфор-
мації та релігії. Одначе со 
встськнй уряд почав пе-
реслідувати всіх членів Ге-
льсінкських груп, ув'язнив 
37 членів Української Ге-
льсінкської Групи, з Л HTOB-
ськоі Гельсінкської Групи 
тільки два члени не були 
ув'язнені. 

Голова фпбанського Від-
ділу УГГ, мгр Володимир 
Латинський мав інтерв'ю з 
репортером газети „Трой-
Рекорд". Голова Лицарів 
Литви, мгр Берніс Авіза. 

поробила успішні заходи з 
канцелярією губернатора. 
Мгр Андрій Дурбак розі-
слав пресові повідомлення1 

До всіх місцевих газет. 
Запляновано, що стенто-

вий сенатор Коннор у січ-
ні або в лютому у стентор 
вому сенаті в Олбані внесе 
резолюцію, щоб проголо-
сити День Української Гель' 
сінкської Групи з нагоди 10-
ліття її постання. В цей день 
українські та литовські свя 
шеники ВИГОЛОСЯТЬ МОЛИ-І 
тви в наміренні членів Ге-
льсінкських груп. 

ДОПОВІДЬ Ю. 
СТАРОСОЛЬСЬКОГО 

Ню Йорк. - Наукове То-
вариство ім. Шевченка в 
Ню Йорку продовжує цикл 
доповідей,.Неповторний; 
Львів" черговою ДОПОВІД-
дю на тему „Українська, 
палестра у Львові", д-ра^ 
Юрія Старосольського, яка. 
відбудеться у суботу, 22-го 
листопада ц.р. о год. 6:30 
вечора, тут в домі НТШ. 
при 63 Четверта аве.. між 9-
ою і 10-ою вулицями. 

У Філядельфії відбудеться зустріч 
з письменницями і поетесами 

ОПЕК хоче ПІДВИЩИТИ 
ціни на нафту 

Філядельфія (І.Райнер). 
- Українська громада Фі-
лядельфії може гордитися 
тим, що в ній живуть, пра-
цюють і творять письмен-
НИКИ, ПОеТИ, МУЗИКИ Й МИСТ-
ці. Поміж письменниками 
значну ролю відіграють жін 
ки; Щоб присвятити-їм білв' -^ 
ше уваги, 43-ій Відділ СУА 
влаштовує „Зустріч з пись-
менницями й поетесами Фі-
лядельфіГ, яка відбудеться 
в суботу, 22-го листопада 
ц.р., о год. 4-ій по полудні, 
тут в „Червоній залГ УОК-
Центру при 700 Сідар вул. 

В програмі будуть: допо-
відь д-р Лариси Онишке-
вич — „Письменниці й ук-
раїнська література" та чи-
тання власних творів Міри 
Гармаш, Оксани Керч, Ан-
ни Максимович і Марти 
Тарнавської. Твори св. п. 
Марії Кузьмович-Головін-
ської, несподівана смерть 
якої перекреслила її участь у 
зустрічі, читатиме Надія 
Оранська. Програму буде 
вести Людмила Чайківська. 

Слід згадати, що учасни-' 
ці цієї зустрічі, крім своєї 
письменницької праці, бе-
руть також активну участь у 
громадському житті. Тому 
не тільки послухати їх тво-
ри, але й зустрітися з ними 
особисто по програмі при . 
перекусці, буде дуже цікавою 
Можна буде також набути 
деякі їх книжки. 

ОСІННЯ ЗАБАВА 
ОСЕРЕДКУ СУМА 

Ню Йорк. - Спілка Ук-
раїнської Молоді в Амсри-
ці. Осередок в Ню Йорку. 
влаштовує осінню забаву з 
вибором королеви Осеред-
ку СУМ, яка відбудеться в 
суботу, 22-го листопада ц.р. 
о год. 9-ій вечора, тут в залі 
У НДому, при 140 Друга 
авеню. До танців пригра-
ватиме оркестра „Темпо". 
Вечірній одяг побажаний. 
Столики проситься замов-
ляти в клюбі „Діброва" — 
число тел.: (212)473-2955. 

уКіто, Еквадор. - Нафто-
ві міністри Кувейту. Лівії і 
Еквадору, які є членами 
комісії ві справах цін нафто-
вого картелю ОПЕК, зап-
ропонувалн підвищити ціну 
за барилку нафти з 15 доля-
рів до 18. Однак нафтові 
міністри названих країн не 
пояснили, як добитися ПІД-
вищення цін. Вони навіть не 
рекомендували ІЗ країнам, 
які входять в ОПЕК. змен-
шити видобуток нафти, хоч 
ВІДОМО, ЩО ЛИШе ЗМСНШЄН-
ня видобутку може прнвес-
ти до підвищення цін на 
світовому ринку. 

Комісія в справах цін бу-
ла створена лише минулого 
місяця. ОПЕК рекоменду-
вав членам комісії вироби-
ти заходи, які привели б до 
підвищення цін на нафту. 

Зменшення цін на нафту 
почалося в грудні минулого 
року, коли барилка нафти 
коштувала 28 долярів, і за-
кінчилося в серпні цього 
року, коли деякі сорти наф-
ти продавалися по 1 долярів 
за барилку. Завдяки тому, 
що члени ОПЕК протягом 
останніх місяців не переви-
щують встановленої для 
кожного З НИХ КІЛЬКОСТІ! 
видобутої нафти, ціна під-
вищилася до 15 долярів за 
барилку. 

„Труднощі останніх міся-
ців показали нам. що анар-
хія, коли кожна країна ви-
добуває стільки нафти. скі-
льки вважає за потрібне, є 
шкідливою для всієї органі-
зації і кожної країни окре-

мо", - сказав репортерам 
нафтовий міністер КуваЙту 
шейх Алі Халіфа ель- Са-
бах. Він додав, що ОПЕК 
продає щодня 17 мільйонів 
барилок і не збирається 
,3 îJijbî BajHjBHflo6)'TOK наф 
ти. 

Як повідомляє газета 
„Ню Йорк Тайме". нафто-
вий міністер ЛівіїФавзі ель-
Шакшукі сказав на нараді в 
Кіто, що треба повернутися 
до шин за барилку нафти до 
рівня 28 долярів. Однак 
його кувайтський і еквадор-
ський колеги сказали, шо 
треба бути реалістами. На 
їх думку, справа про ціну 28 
дол. за барилку може бути 
реальною лише за два-три 
роки, але не нині. 

Нафтові експерти внслов-
люють скептицизм з приво-
ду рішення країн ОПЕК 
підняти ціну з І 5 до 18 доля-
рів. „Одна справа чогось 
хотіти, про щось мріяти, 
інша - добитися бажаного. 
Для того, щоб ціна пілняла-
ся, хтось із членів ОПЕК 
повинен зменшити вилобу-
ток нафти. Суміваюся. щоб 
такі країни знайшлися". -
сказав Вілліям Рендол з 
Фнрст Бостон корпорації . 

Країни ОПЕК щодня ви-
добувають 17 мільйонів ба-
рилок нафти, що становить 
37 відсотків світового вндо-
бутку. Спсціялісти вважа-
ють. що країни ОПЕК по-
винні зменшити денний ви-
добуток на 0.5 - 2 мільйо-
ни барилок, щоб добитися 
підвищення цін. 

Появився новий словник 
Ню Йорк. - У серії„Біб-

ліотека українознавства" 
Наукового Товариства ім. 
Шевченка появилося недав-
но нове й небуденне видан-
ня — „Англійсько-українсь-
киЙ словник назв кольорів і 
кольорознавства". Автор 
його, інж. Анатоль Вовк, 
опрацював також вибірко-
виЙ англо-український слов 
ник, перша частина якого 
вийшла з друку 1982 року. 
Редактором нового словни-
ка є проф. Богдан Струмін-
ський з УНІГУ. Від фізиків 
рекомендував це видання 
до друку дійсний член НТШ 
проф. Олекса Біланюк. Пра-
ця є результатом тісної спів 
праці НТШ та Українського 
Термінологічного Центру в 
Америці. 

Новий словник повинен 
бути цікавим і корисним не 
лише для перекладачів, мо-
вознавців та, зокрема. об-
разотворчих мистців, але 
також для кожного, хто 
цікавиться українською мо-
вою. Кожна людина вживає 
щодня назв барв та їхніх 
відтінків, а в сучасному по-
буті їх просто безліч. Слов-
ннк мас не лише переклади 
тих назв кольорів, шо пода-
ні в найбільших тлумачних 
словниках, але теж їхні опи-
сн за новою науково-техніч-
ною системою. 

Словник складається з 
таких основних частин: 
вступні інформації; англій-
сько-український реєстр 
назв з перекладами та опи-
сами, система визначу-
вання та опису кольорів; 
показник українських назв 
кольорів (15 стор.) та джере 
ла і література до теми. 

Ширше зацікавлення повий 
на б знайти окрема стаття 
про українські національні 
кольори, в якій автор зро-
бив спробу їх визначити на 
підставі дотеперішніх сту-
дій цієї справи. 

Книжка, в твердих палі-
турках, естетично оформле-
на і оправлена в полотно, 
мас 94 сторінки розміру 
6и9 інчів. її можна замовля-
ти в канцелярії НТШ на 
адресу: Shevchenko Scientific 
Society. 63 Fouth Ave., New-
York, N. Y. 10003, або безпо 
середньо в автора на адре-
су: A. Wowk. 72 Carding 
Ave.. Edison. N. J. 08820. 
Словник коштує 10 дол. pa– 
зом із поштовою перссил-
кою. 

СРІБНИЙ ЮВІЛЕЙ 
УНДОМУ В ТРЕНТОНІ 

Трентон. Н. Дж. (ЮАМ) 
- Управа УНДОму запро-
шус членів і громаду на 
ювілейний бенкет з нагоди 
25-ліття існування Україн-
ського Народного Дому й 
Культурного Центру в Tpent 
тоні. Ювілейний бенкет від-
будеться в неділю, 30-го. 
листопада ц.р. в залі україн-
ської католицької церкви 
Св. Йосафата. при 1195 Дуц 
авеню в Гамилтоні біля 
Трентону. Коктейл буде о. 
год. 3-ій по полудні, а бсн-
кет почнеться о год. 4-ій. 
Вступ — 20 дол. від особи. 
Квитки можна одержати 
від членів Управи. За даль-
шими інформаціями слід! 
телефонувати до Теодозія 
Сендізка на число (609) 587-
6107, або Михайла БоЙцуна, 
на число (609)587-6716. 

ВИКОНАЛИ АТЕНТАТ НА 
ПРЕЗИДЕНТА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ 

У СВІТІ 
- . . - - вкЛ - - - ймчй 

ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР, який рівночасно очолював 
головну скрайньо-ліву партію і робітничу профспілку на 
Філіппінах, був знайдений мертвим і партійні його колеги 
автоматично, без жадної застанови і слідства, обвинувати-
ли в цьому вбивстві військовиків. Представник генераль-
ного штабу армії категорично відкинув обвинувачення і 
заявив, що армія не мас нічого спільного з цим вбивством 
Ролянда Олялія і його шофера. Немає сумнівів, що цс 
вбивство погіршить і так вже погану ситуацію на Філіппі-
нах та збільшить клопоти для президента Коразон Акіно, 
яка тількищо повернулася з успішної чотириденної візити 
до Японії. 

КАНАДА ЗНІМЕ САНКЦІЇ на вивіз товарів до Совєтсь-
кого Союзу. Частинні санкції були встановлені після того 
як СССР наказав своїм військовим частинам окупувати 
Афганістан шість років тому. Цю інформацію подав до 
відома міністер закордонних справ Канади Джо Кларк. 
який заповів, що офіційні представники Канади і СССР 
зустрінуться скоро для того, щоб підписати нові договори 
про наукову, культурну, економічну та іншу співпрацю. 
Кларк признався, що канадські санкції,не мали великого 
впливу на совстську політику в Афганістані. 

РЕЧНИК МІНІСТЕРСТВА закордонних справ СССР 
Ґенндій 1. Ґсрасімов потвердив поголоски, що міністер 
оборони СССР маршал Ссргей Л. Соколов тяжко хворіє і 
покищо не може сповняти своїх обов'язків. С Соколов був 
відсутній на жовтневій параді в Москві і вже довший час 
ніхто не бачив його в міністерстві оборони. 

КОМАНДИР ТАК ЗВАНОЇ „народної армії", тобто 
комуністичних партизан на Філіппінах, якого зловила на 
рулиці в Манілі військова розвідка, разом з дружиною і 
охоронником, заявив у тюрмі, де він тепер перебуває в 
очікуванні суду, що його армія нараховує 23,000 добре 
озброєних і вишколених вояків, які готові на ното наказ, чи 
наказ заступників, розпочати боротьбу з урядом презнден-
та Коразон Акіно. Комуністична партія, на думку 
командира Рудольфа Саляса не буде давати такого наказу 
і готова є вести переговори з представниками уряду, якщо 
уряд пийме раніше висунені передумови. Більшість членів 
кабінету президента К. Акіно не хочуть погодитися на 
жадні передумови комуністів і вимагають від них повної 
капітуляції, складення зброї і включення у нормальний 
процес демократичної системи, яку тепер стараються 
закріпити прихильники Акіно. В противному випадку, 
заявили речники міністерства оборони, армія розпічне 
офензнву проти комуністичних партизан, здаючи собі 
справу, що внутрішня боротьба тільки сприятиме силам 
колишьного президента-днктатора Фердінанда Маркоса. 
який все ше мріє про повернення на пост діючого 
президента до Філіппін. 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОКУРАТОР Туреччини обвинуватив 
шіїтську групу „ІслЯМСЬКИЙ джігад" за вбивство в Анкарі 
йорданського дипломата і за організацію нападу па 
жидівську божницю у Стамбулі, де вони вчинили справж-
ню масакру над вірними. Прокуратура представила 
кореспондентам перекладача в амбасаді Йорданії Аднана 
Мусу Сулеймана, який признався, шо він свого часу був 
співробітником ,.джігаду". Туреччина, як кажуть політичні 
спостерігачі, хоче за всяку піну позбутися з країни групи. 
яка займається вбивствами і спричиняє чимало клопотів 
для уряду 

СОВСТСЬКІ ПРОПАІ АНДИВНІ ЗАСОБИ масової 
інформації знайшли для себе нову поживу Ішя нападів на 
Адміністрацію президента Роналда Регена. Вони розпо-
чали атакувати ЗСА за ..підривну діяльність", таємну 
пересилку зброї і запасних частин для режиму аятолли 
Хомейні. На думку газети ..Правда", закрита перед 
Конгесом і американським народом нелегальна торгівля Є 
ще одним доказом підривної діяльности Америки на 
Близькому Сході. пише совєтська газета у числі з 12-го 
листопада цього року. 

Токіо, Японія. - Мініс-
терство оборони Південної 
Кореї, а пізніше американ-
ські розвідчі ЧИННИКИ І TO-
ловне командування амсри-
канських військ в Сеулі під-
твердили. що на президента 
Північної комуністичної Кр 
реї Кіма Іль Сунга був ви-
конаний атентат і він заги-
н в на місці від пострілів з 
а ітоматнчної зброї. 

Повідомлення не можна 
було перевірити тому, шо 
уряд Північної Кореї СПО-
чатку заперечував ці пові-
ДОМЛСННЯ, а ПОТІМ 8ІДМОВ-
лявся від всяких комента-
рів в цій справі. Амбасадн 
Китайської Народної Pec– 
публікн і Північної Кореї в 
Ню Делі. Індія, старалися 
навіть заперечувати інфор-
мацію, яка дісталася на за-
хід дивним способом: хтось 
з північної сторони дсмар-
каційної лінії, яка розділяє 
обидві частини Кореї, через 
гучномовець передав, що в 
атентаті загинув президент 
Північної Кореї. Американ-
ські і південнокорейські ВІЙ-
ськові речники не брали 
цього повідомлення поваж-
но. аж поки не отримали в 
цій справі додаткові інфор-
мації від своїх генеральних 
штабів. 

У зв'язку з атентатом 
головне командування аме-
риканських військ в Кореї f 
південнокорейська армія 
видали наказ строгої обе-
режности. відкликали усі 
відпустки військовиків, скрі 
пили охорону демаркацій-
ної лінії, побоюючись, ОЧС-
вндно, провокації з півночі. 
В неділю, 16-го листопада 
високий дипломат Північ-

1 ноцкореїв ЛкиАнйадші' 
що поширювання такої по-
голоски треба вважати пів-
деннокорейською злобною 
пропагандою, яка, мовляв. 

І мас за завдання втихомири-
ти масові демонстрації на 
півдні проти уряду і скеру-

J вати увагу народних мас на 

іншу сенсаційну справу. 
У Вашінт тоні, високі рсч-

ники Пентагону отримали 
повідомлення про смерть 
президента К.І.Сунга в не-
ділю, 16-го листопада, але з 
огляду на можливість про-
вокації не займали станови-
ща до цього повідомлення. 
Офіційні представники Дер-
жавного департаменту сві-
домі того, що смерть 74-
річного президента Сунга. 
який керував Північною Ко 
ресю від самого початку 
встановлення там комуніс-
тнчної влади,тобто від 1948 
року, може мати великий 
вплив на зміну політики в 
цьому районі світу. Востан-
ньому часі Суш намагався 
встановити більш приязні 
зв'язки з Південною Kope– 
сю і хотів поправити еконо-
міку на Півночі при допо-
мозі злагіднення відносин 
між його режимом і багать-
ма демократичними держа-
вами світу. 

Не треба виключити. -
кажуть політичні cnocrepi– 
гачі, - що атентант і 
смерть Сунга був також у 
плянах Кремля, який не 
зацікавлений встановлена 
ням миру на Далекому Схо-
ді і наближенням обидвох 
частин Кореї. Вміжчасі пів-
нічно корейський уряд від-
був поспішне засідання під 
керівництвом прем'єр-мі-
ністра Льо Шіна Янга. а 
генеральний штаб армії по-
ставив у стан поготівля усі 
військові частини. 

Не зрозумілим с тільки 
одне. - кажуть південно-
корейські політики, - чому 
Північна Корея подала віст-
ку про смерть президента 
Сунга публічно і зараз таки 
після виконання"атентаз Г 
Такого в комуністичному 
світі не бувас. Агентство 
Ройтерса повідомило з То-
кіо, що вбивник. виконавши 
атентат на президента Сун-
га, правдоподібно втік до 
КНР. 

В АМЕРИЦІ 

СХІДНС ПОБЕРЕЖЖЯ ЗСА. включно Ню Йо; KOV 
навістила хвиля несподівано зимна, рідкісна у полов ці 
листопада. В ніч з 13-го на 14-тс листопада темпер.: гура к 
Ню Йорку впала до 21 ступеня Фаренганта. З того приводу 
мснор міста проголосив ..зимову тривогу", під час якої 
міська поліція примушує бездомних не залишатися на 
вулицях вночі, а спати у міських захистах. 

ГУБЕРНАТОР СТЕЙТУ Ню Й орк Маріо Квомо. промов 
ляючн на полуденку у готелі Валдорф Асторія перед 1.000 
видавцями преси та агентствами оголошень, остерігав 
пресу, щоб сама поставила собі границі свободи. Коли це 
не буде в найближчому часі наладнане, губернатор 
грозить, шо в це вмішається Верховний СУЛ. хоча він не 
сказав в який спосіб. Слова губернатора проти преси 
пояснюють тим. шо журналісти були дуже критичні до 
нього і його кампанії для перевнбору на губернатора. 

НАСА ПОДАЛО ДО ВІДОМА, що не покаже публічно 
для преси чи телевізії знімки з кабіни знищеного ,.Челлендг 
жера". міжплянетного корабля, який загорівся після 
вплету 28-го січня 1986 року, тому шо це було б надто 
прикре для родин сімох астронавтів, що при цьому 
загинули. Ця заборона прийшла після того, як журналісти 
на підставі закону про свободу інформації, вимагали від 

І НАСА дозволу на туру по будинку де лосі знаходяться 
j частини міжплянетного корабля. 

. УРЯД Р. РЕГЕНА ВИДАВ нові напрямні для федераль-
1 них агенцій відносно інформування преси про річні 
j секретні справи. Як запевнив речник Уряду. ту і не йдетьо 
і про будь-яку цензуру, а про те. шо федеральні агенції були 
j свідомі, що є вістки, які не повинні бути поширені навій. 
і тоді, коли вони не є стисло тайні Йдеться в першу черіл 
J про те. шоб інформації, які є записані на КОМПЮТОрах не 
і продісталися до держав совстського бльоку. 

І КОМІСІЯ РОЗГЛЯДУ родинного життя в ЗСА, яку 
і покликав до життя Уряд, після семимісячних студім 
І подала висліл праці на 64 сторінках. Гері Бауер, асисгені 
І секретаря Департаменту освіти, у пресовій конференції 
І ствердив, що теперішній Уряд затримав після двох декад 
j лібералізм в особистому і родинному жимі, які ПОЗНач'и-

ЛИСЯ були зростом злочинности. сексуальною свободою. 
пошестю вживання наркотиків, розводами і поширенням 
недуг у наслідок сексуальної свободи. 

ВАШІНІГТОН ПОВІДОМИВ деякі, навіть заприязнсні із 
ЗСА країни, в тому числі й ті. на територіях яких 
знаходяться американські військові бази, то З'єднані 
Стенти Америки будуть змушені зменшити доставу зброй 
у ЗВ'ЯЗКУ ІЗ зменшенням фінансової допомоги для закор-
донннх країн У категорії зменшення допомоги зброєю 
входять, між іншими. Еспанія. Португалія. Південна 
Корея. Таїлянд. Філіппіни, Йорданія і Оман Як відомо. 
Конгрес зменшив допомогу для закордону на суму 1.6 
більйона долярів, залишаючи для Адміністрації празиден-
та Роналда Регена суму приблизно 4,9 більйонів долярів 
Не зважаючи на зменшення. Ізраїль, наприклад, отримаї 
1.8 більйона долярів. Єгипеї 1,3 більйона. Туреччина. 
Греція і Пакістан отримають по 100 мільйонів кожна 
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ія - центр тероризму 
:. Ще недавно у центрі уваги м іжнародного 

ЙЬйу, як найбільший винуватець м іжнародного 
^ ц р р и з м у , стояв диктатор Ліву Муаммар Кад-
дафі Лівія бупа теж єдиною країною, супроти 
гікТбї З С Л з а с т о с у в а л и р е п р е с і ї л е т у н с ь к о ю 
атакою проти її столиці Тріполі . Л ів ію і Муамма-
ра Каддафі мав президент Реґен на увазі, коли 
заявив, що терористи „ м о ж у т ь втікати, але не 
м о ж у т ь с к р и т и с я " . Н е с п о д і в а н а не Муаммар 
Каддафі і Л іфія , а Гафез Ассад, президент Сирії 
став центральною ф і ґурою м іжнародного заці-
кавлення , я к и й - за словами журналу . ,ЮС 
Ворлд Ріпорт" з 10-го листопада 1986 року - є 
„ м а й с т р о м т е р о р у " . К о л и М у а м м а р К а д д а ф і 
публічно чванився своїм тероризмом, публічно 
лаявся проти президента Реґена й інших лідерів 
демократичного Заходу, то Гафез Ассад умів' 
ЇЙСкуватисп , мовчати, д іяти за заслоною своїх 
Й ^ о л ю б ь и х заяв. Як це завжди буває у приват-
^гому житті й у політиці — колись злочинцеві 
несподівано поковзнеться нога і він - здемас-
кований. 

Гафеза Ассада і його праву руку, генерала 
Мохаммеда Хулі, коменданта сир ійського ле-
тунства та водночас головного зверхника над 
кру гло 20 таборами в Сирії, де вишколюють 
терористів, зустріла несподівана для них прик-
рість. 1..J 17-го квітня цього року контроля на 
летовииді під Лондоном знайшла годинникову 
бомбу у валізці однієї д івчини жид івського роду, 
яка мала квиток на подорож ізраїльським літа-
ком лінії Ель-Аль. Арештована дівчина виявила 
істор ію, наче з фантаз ійного голливудського 
фільму гу валізку передав їй її приятель, араб 
Незар Гіндаві . Коли вона завагітніла, він Гіндаві , 
о б і ц я в о д р у ж и т и с я з н е ю , але в І зра їл і . В ін 
передав їй свою валізку на доказ , що прилетить 
туди найближчим літаком. Насправді він хотів 
позбутися тієї своєї приятельки: коли настав-
лена на в ідповідну годину бомба бупа б вибухла, 
то була б згинула не т ільки та дівчина, гїпе й 
к ількасот пасажирів роз іваного ізраїльського 
літака Арештований Незар Гіндаві виявив, що 
він д ісг?в гу бомбу в амбасаді Сирії у Лондон і та 
назвав р і з н и х к е р і в н и к і в , п л я н у в а л ь н и к і в і 
наглядачів терору в Сирії, між ними названого 
вище генерала та його приб ічника полковника 
Гейтмана Саєда, який саме й був безпосереднім 
орган ізатором отого невдачного акту терору на 
англ ійському летовищі. Г індав і признав теж, що 
Сирія із своїм президентом Гафезом Ассадом 
оп і кується і дає у себе приміщення для навпів 
легендарного вже терориста Абу Нідала, в ід-
пов ідального за цілу низку великих терористич-
них актів у різних країнах світу. Незара Гіндаві 
засудили на 45 рок ів в'язниці, д івчину звільнили. 

Уряд Великобритані ї з ірвав дипломатичні 
взаємини із Сир і єю і звернувся зі закликом до 
всіх країн в ільного світу, в першу чергу до своїх 
с о ю з н и к і в із НАТО, щоби вони солідаризували-
ся з нею. ЗСА і Канада зробили це маніфеста-
ційно в ідкликавши своїх амбасадорів із Дамаску 
„ д л я консультарі ї " . Але за твердженням преси, 
яка покликається на найбільші в ірог ідні інфор-
мації, американський Уряд плянує щонайвище 
деяк і господарськ і санкці ї супроти Сирії, але 
в и к л ю ч а є заходи для повної ізоляці ї Сирі ї у 
м іжнародному світі та виключає будь-яку війсь-
кову відплатну д ію . 

Сир ійський президент Гафез Ассад - ам-
бітна людина , яка мріє про „велику Сир ію" , яка 
охоплювала б територ ію власну, Ливану, Йор-
данії і Ізраїля. Він, зручний грач, не допускає до 
злагоди на Близькому Сход і , зокрема паралізує 
заходи А м е р и к и , щоб довести до замирення 
Ізраїля з Йордан ією і поміркованими арабсь-
кими країнами, зірвав із л ідерами Палестинсь-
кої Визвольної Організаці ї Яссіром Арафатом, 
коли той виявив готовість визнати ізраїльську 
державу в заміну за створення на правому березі 
Йордану .нац іонального п р и с т а н о в и щ а " для 
палестиниі в, як автономну державу у т існій злу ці 
з Йордан ією - як це плянував був президент 
Реґен Ассад потр ібний Америці і Франції, як той, 
який може вплинути на залежні від нього теро-
ристичні групи в Ливані , щоби вони звільнили 
схоплених гам закладник ів Слабою сторо-
н о ю Ассада є страшнаекономічна криза Сирії з Ті 
4-б ільйоновим заборгуванням у демократичних 
країнах Заходу. 10-го листопада відбулася в 
Лондон і конференція 12-ти європейських країн 
у справі ставлення супроти Сирії. 11 присутніх 

^мін істрів заявилися за санкціями супроти Си0і і . 
.єдина Греція, де прем'єром є комуніст Андре-

.. ас Панандреу. відмовилася таврувати і карати 
С и р і ю Хоча Сирія має союз із СССР, проте Гі 
економічна ситуація і теперішній ворожий су-

г проти неї настрій у світі можуть вплинути на її 
; амбітного але ніби реалістичного президента 
І Ассада, щоби припинити (бодай покищо) акти 
v терору, як пол ітичний засіб до цілі, та виявити 
І с в о ю „ м и р о л ю б н і с т ь " і „ добру волю" у звіль-
І ненні американських і французьких закладни-
Ь ків. ” 

Зацікавлення дослідників 
ЗСА господарськими enpa– 
вами Совстського Союзу 
треба привітати. В очіку-
ванні задоволення з розвит-
ку колгоспного господарств 
ва в Совстському Союзі 
пляновики завелися. Незва-
жаючн на це. що земельні 
простори для сільського 
господарства в цій частині 
світу великі, сьогодні СССР, 
у тому числі і Україна, є 
імпортерами сільсько-roc– 
подарської продукції. Після 
чорнобильської нуклеарної 
трагедії в Україні цей ім-
порт мусить збільшитися. 
Цікаво пригадати, що у все-
світній історії написано, що 
Україна т це ..Щпихлір 
Европи". Отже перед Совє-
тськнм Союзом дилема: 
піти на уступкн, реформува-
ти колгоспне господарство, 
чи продовжувати скономіч-
ннй застій? 

Однією з від'ємних іїри-
чнн соціялістнчного ГОСПО-
дарства - це колективне 
плянування. що не заохочує 
робітника до більшої вн-
дайностн праці. Плян сіль-
ського господарства onpa– 
цьовують міністри агрику-
льтури. праці, городовннн, 
достави продукції та інші. 
Отже не зважаючи на добру 
волю всіх ресортів персвес-
ти в життя ті ідеї в такій 
мішанині - неможливо. 
Далі, чим більше колгоспи 
механізовані тим.у них бі-
льші вимоги до технології. 
Совєтська техніка низької 
якости і нетривала. Попсуті 
машини не направляють, 
немає бо механіків і потріб-
ннх частин. Багато добрива 

І.М. 

КРИЗА к о л г о ф н о ї 
СЖГГЕМИ В СССР 

при перевозі на поле npona– 
дас через погані перевозові 
вагони та погані магазини 
до перехову. Все цс змен-
шус видаЙність землі. Це 
інші перешкоди колгоспів у 
тому що вони не мають 
ринку збуту. Незадовільне 
є також потрібне колгоспам 
постачання технічне, буді-
вельні матеріяли та інше 
приладдя. У ринковій еко-
номіці сільське господарст-
во збуває і набуває вироб-
ннцтво через вільний рин-
ковнй попит і подачу. 

У совєтській економіці 
ринком збуту є Совєтський 
Союз. Хоч продукція Є ПЛЯ-
нована центральним управ-
лінням, то не все є на неї 
збут, не зважаючи на неви-
сокі піни. Наприклад: у міс-
тах бракує овочів, городо-
вннн, а в колгоспах це все 
гниє, бо не мас покупців. Не 
менші труднощі є також зі 
збутом молока, м'яса. Мо-
лочарні не мають конечно-
го інвентар'я для охолод-
жування і зберігання моло-
ка. Обмежена транспортова 
достава молока до молоча-
рень спричиняє великі втра-
ти. Н,е ліпше справа вигляде 
зі збутом худоби із-за недо-
стачі відповідного транс-
порту для п перевозу, що 
причиняється до великих 
втрат тих підприємств. 

"-"Назагал справа збуту 
продукції директивного 
плянування та взагалі кол-
госпної господарської сис-
теми не була і не є належно 
розв 'язана. Це робить ті 
господарські сектори втра-
тними і стримує їх дальший 
розвиток. Подібні трудно-
щі колективні господарства 
мають зі закупом технічних 
засобів. Це тому, що забез-
печення^их секторів ТЄХНІЧ-
ннм інвентарем залншаю-
ться на кінцеву чергу. Бюд-
жетові цифри це тільки ад-
міністраційна формаль-
ність, без фондів.' Це; все? 
витворює кризу колгоспної 
системи Совстського Сою-
зу і змушує купувати зерно 
за кордоном. 

ПрОГОЛОШеННЯ СКОНОМІ-
чної реформи, що включала 
вільну продаж технічного 
устаткування для сільсько-
го господарства з державних 
крамниць закінчилася на 
дискусії. Технічні здобутки 
далі розподіляються цент-
ральною системою. Стан-
дарт техніки не солідно ви-
коианий. Незадовільнсні 
зв'язки колгоспного управ-
ління з центральним пляну-
ванням, відсутність ринко-
вих умовин сповільнюють 
продукцію у сільському ГОС-
подарстві. Це також BHTBO– 
рює зацікавленість робітни-

ка в поліпшенні продуктив-
ности. А те виробництво, 
що появляється є, звичайно, 
низької вартости. З того 
висновок, що потреби насе-
лення зростають, а видай-
ність праці меншає. Молод-
ша генерація переходить до 
міст, а по селах залишають-
ся віком старші люди та 
смернти. Для емеритів 
спокою немає, їх зобов'я-
зують до праці, мовляв, 
тільки в сезоні, але той се-
зон в директивних ГОСПО-
дарствах триває цілий рік. 
Отже ситуація зводиться до 
одного знаменника, чи цен-
тральнс плянування nocry– 
питься ринковим засадам, 
чи продовжуватиметься да-
льший застій з певним нап-
рямом до господарської 
кризи, хаосу, евентуальної 
анархії. Обіцяні економічні 
реформи залишилися тіль-

ПЯГТтропагандивним^--трю^ 
ком. Інакше, це обмежува-
ло б авторитет партії. 

Інвестиції, запляновані в 
сільське господарство, ма-
шинову промисловість, ви-
добуток нафти, вугілля та 
збільшення продукції ЄЛЄК-
тричної енергії залишилися 
без результату. В минулих 
роках совєтська економіка 
була залежна від закордон-
ної торгівлі, що приносила 
тверду валюту. Але тому, 
що вартість доляра знизи-
лася, то й ціни на експорт 
нафти, природного газу та 
інших виробів мусіли зни-
зитися, що зменшило за-
кордонну валюту, потрібну 
Москві. Вони, москалі.ма-

(Закінчоння на crop. 4) 

Щоб жити люди їдять, а 
щоб їсти купують у різних 
видах споживчі товари, які 
становлять поважну пози-
цію у їхньому приватному 
бюлжеті. Тому розсудні roc 
поднні шукають за можли-
востямн дешевшого закупу 
і перше, що звертає їхню 
увагу це вниродаж, себто 
оказійна знижка цін. що 
обмежується до означеного 
товару у точно визначеному 
часі. 

Але одним із може най-
більш поширених метод 
здобуття покупця - цс ку-
пони. Тут зовсім проста 
філософія: за товар платять 
менше. ЩО рівняється кіль-
кості гроша означеного на 
купоні. А щоб про це ПОВІ-
домити покупця вживасть-
ся головно друковані засо-
бн загальної інформації чи 
окремі видання, що иерева-
жно доставляє пошта на 
адресу жителів даної гери-
торії. 

У видаванні купонів внд-
НО економічну політику цін. 
де можна б сказати, попит і 
подаж себе вдоволяють. 
Продавець обнижує ціну 
без зміни основної структу-
рн своєї політики цін. а 
покупець має нагоду заоща-
дити гріш, бо інакше прихо-
дило б платити повну піну. 

Ніхто точно не знає скіль-
кн купонів річно роздають у 
ЗСА. одначе число 150 біль-
йонів є дуже правдоподібне, 
яке теж подвоїлось у порів-
нянні з 1978 роком. Купони 
теж притягають назад ко-
ЛИШНІХ ПОКУПЦІВ. ЩО ЗМІНИ-
ли товар на іншу фабричну 
марку, як теж вербують 
нових споживачів. ГЇода" 
ють. що коло 80 відсотків 

Юрій Р. Рибак 

КУПОНИ - ПОВСЯКДЕННЕ ЯВИЩЕ 

родин уживають купони, 
при чому освіта та дохід не 
вирішують та все ж таки 
родини зі середнім та висо-
ким доходом вживають їх 
дещо більше! 

У зв'язку з викупом купо-
нів постає складна пробле-
ма для фабрикантів. Очс-
видно. шо нелегко можна 
сконтролювати понад сто з 
половиною більйонів штук 
в сбігу. Тут нечесшсі^с^оу 
то презентація кугірнїр 0сз 
властивого закупу товару, 
коштує індустрію від 350 до 
500 мільйонів долярів річ-
но. що відповідає майже 
одній третині вартости всьо 
го заінкасування. Тому, що 
викуп купонів іде крізь пош-
ту створюється поштовий 
обман, який є заразом федс-
ральннм проступком. Пош-
товнй уряд й інші організа-
ції створили фіктивні купо-
нн. які уможливили в самих 
тільки стейтах Ню Йорк та 
Ню Джерзі засудити 213 
осіб. Теж особлива органі-
зація слідкує за непродани-
мн часописами. 

І ще одне. Поминаючи 
величезне число 120більйо-
нів купонів, що їх друкують 
часописи, викуповують від-
носно дуже мале число, бо 
лише три відсотки. У прак-
тнпі це означає, що населен-
ня використало чотири бі-
льйони-купонів Не зважа-
ючи на кошти друку і адмі-
ністрації фабрикантів це 
вдоволяє. Цікаво, що най-
вище число викуплених 

купонів припадає на бсзпо-
середні оферти, які мож-
на знайти назовні або внут-
рі опакування товару. 

Близьким свояком купо-
на є „виплата" („Refund"). 
Цс ніщо інше як оферта 
фабриканта, яку він робить 
взаміну за „доказ купна" 
(„Proof of purchase"), звер-
таючи повну або частину 
діни продукту. Тим робом 

^фабрикант безпосередньо 
ргіоЩ^є покупця до вйпро-
бування, а відтак винагоро-
джус його за постійне вжи-
вання. На протязі одного 
року таких оферт буває ко-
ло 4,000. Важливість одних 
обмежується до кількох мі-
сяців або року, а інші не 
мають означеного реченця. 

Деякі особи вважають 
слідкування за виплатою як 
улюблену розвагу („hob– 
by"), яка „робить" гроші, а 
їх не тратить. А щоб мати 
дійсні користі зацікавлсн-
ний мусить стежити за oro– 
лошенням у місцевій пресі, 
журналах як теж перевірю-
вати постійно опакування 
на поличках крамниці. У 
цей спосіб може знайти 
яких 20 нагод у місяць. Але 
коли забажає довідатись 
про більше, скажімо, кілька 
сотень важливих оферт, ра-
дять йому, стати персдплат-
ником спеціяльного для цієї 
цілі бюлетеню. Там же по-
винен знайти інформацію 
про оферту фабрик теж на 
інші вироби, що стосуються 
до особистої гігієни, заба-

вок, корму улюблених ДО-
машніх звірят, спідньої оде-
жі, косметики тощо. 

Фабриканти для перевс-
дення і устійнення виплати, 
звичайно вимагають при-
писані формулярі і кваліфі-
кацію, себто доказ купна, 
що знаходяться переважно 
на опакуванні. 

Не тяжко завважити, що 
зацікавлені вимінюються 
„доказом купна" щось так 
як філателісти, які дістають 
бажане за небажане. Тому, 
щоб побільшити свою „ко-
лекцію" і дістати „дублети" 
для виміни збирач доказів 
jtynHa звертається .з проха-
ЯЦням до приятелів^ч)! зна-
ИОМИХ не викидати даремно 
опакувань і наліпок, бо він 
мас для них прнмінення. 

В основному купони різ-
няться від формулярів ВИП-
латн тим. шо їхню вартість 
-- звичайно у центрах — 
інкасується негайно при за-
купі товару і непотрібно, як 
при формулярах. оплачува-
ти коштів пошти та конвер-
ти та чекати кілька тижнів. 
Купони мають ще одну до-
датну прикметл', бо можуть 
збільшити своє значення, 
коли крамниці дають їм 
подвійну або і потрійну 
вартість. 

Людина, яка серйозно 
збирає і використовує дока-
зн купна чи купони як не 
станс багатирем, то бодай, 
як кажуть, за один рік пот-
рапить заощадити стільки 
гроша, що не потребувати-
мс журитись різдвяними 
дарунками. 

У заключенні: є нагода, 
йдучи за думкою приповідки 
Якщо є вода, то чому не 
вмити руки. 

ЗДОРОВ'Я - ВСЬОМУ ГОЛОВА! 

Д-р мед. Роман Осінчук 

Простаґляндини 

У медичній літературі 
від якогось часу, себто в 
останніх 10-15 роках , 
частіше появляються нау-
кові статті на тему особли^ 
вих речовин, що знаходять-
ся у тілі людини т. зв. npoc– 
таґляндин. Наукова рево-
люція у медицині в цьому 
сторіччі, а зокрема в повоє-
нному часі після Другої 
світової війни, розвнваєть-
ся милевимн кроками та 
приносить не одну новину у„ 
лікарських, наукових дослі-
дах, які дуже скоро продіс^ 
таються і до популярної 
преси. Завданням їх є краще 
пояснити звичайній людині 
як заховуватись у свому 
житті, як відживлятись та 
чого вистерігатись, щоби 
заховати своє здоров'я на 
довший час. Тому не дивни-
ця, що в останньому часі 
появилось багато журналів 
на здоровні теми чи я бага-
то статтей на цю тему 
появляються у щоденній 
пресі. З тією самою метою 
ми постараємось бодай ко-
ротко поінформувати на-
ших читачів про ці особливі 
речовини, що находяться у 
людському тілі та їх ролю у 
людському здоров'ю, а які 
називаються простоґлян-
динами. 

Проблема простаґлян-
дин та їхнє значення для 
здоров'я людини є просто 
ревеляційна в останньому 
десятиріччі і и можна порів-
няти до такої складної дру-
гої та ревел я цінної пробле-
мн якою є маніпуляція ґена-
ми чи як тут називають 
„дженетік індженірінк". 
Простаґляндини можна б 
назвати клітинними гормо-
нами, бо ці речовини, хоч 
в незвичайно маленькій кі-
лькості у клітинах людини, 
мають колосальний вплив 
на контролю; просто усіх 
чинностей тіла людини. 
Брак чи недостача тих речо-
вин у клітинах тіла, чи якісь 
забурення у їхньому витво-
рюванні можуть викл икува-
ти всякі, не раз трудні до 
відкриття чи вияснення, 
Хйоробові об'яви втілї mo–1 

дини. Простаґляндини, от-
же, є клітинними реґулято-
рами усяких систем тіла 
таких як серцево-судинна 
система, відпорність чи 
оборонна система крови, 
роля у репродукційній СИС-
темі, нервовій системі, в 
органах травлення й інше. 
Отже, все це, що викликає 
забурення рівноваги тих 
клітинних органів, чи їх чи^ 
нностк, виявляється у формі 
якихсь патологічних станів 
людини, а сюди можна за-
рахувати, артеріосклерозу, 
коронарну хворобу серця, 
артрити чи суглобові захво-
ріння, цукрівницю, пістряк, 
вірусові хвороби, в тому 
нову пошесть АІДС. Нові-
ші досліди вказують на це, 
що нормальна функція про-
стаґляндин залежить у ве-
ликій мірі від способу ВІД-
живлювання, а особливо 
від необхідности у поживі 

двох так зв. ненасичених 
товщевих кислот, а саме:. 
лінолеїк та альфалінолеїк' 
фетті асідс себто товщевих 
кислот. Але забудьмо ці 
дивні назви. Вони ледве чн 
потрібні для читача. Проте 
ці згадані товщеві кислоти 
дають підставу для творен-
ня у тілі людини т. зв. есен-
ціяльних чи необхідних ТОВ-
щевих кислот, без яких не 
можуть повстати у клітинах 
ті фундаментальні бльоки 
під будову простаґляндин. 
Прошу теж не думати, що 
це така проста дорога для 
творення простаґляндин. 
Там же відбуваються різні 
складні хемічні реакції, внс-
лідом яких буде якийсь твір 
простаґляндини. А таких 
реакцій і творів є маса-масе-
нна. Що сприяє нормально: 
му розвиткові цих клітиних 
гормонів? Довголітні обсе-
рвації лікарів, особливо 
процесу віджнвл ювання різ-
них народів внесло деяке 
вияснення. Спостерігаючи 
ескімосів та їх спосіб від-
живлювання лікарі переко-
налися, що хоч у їх відживі є 
багато товщі в, що за погля-
дами медицини, сприяють 
розвиткові артеріосклерози 
та склерози серця, то саме у 
ескімосів є відносно малий 
відсоток згаданих хвороб. 
Слідкуючи докладніше за 
способом відживлювання 
ескімосів лікарі перекона-
лись, що в їх товще-поживі 
є багато морської риби, а 
зокрема кумбрії та сарди-
нок, у товщі та тілі яких є 
саме багато тих ессенціяль-
них товщевих кислот, з яких 
у людському тілі творяться 
саме згадані простаґлянди-
ни, що запобігають склеро-
зі серця чи інших хвороб. 
Іншими відживчнми засо-
бамн ескімосів, єтцв-деякі 
ягоди й насіння а саме: чор-
ні корники (тамошні поріч-
ки), та первоцвіт, у яких 
знаходяться незвичайно ва-
жні речовини для будови 
простаґляїздин, що мають 
значення в оборонній сис-
темі .крови людини. Дуже 

"корисні для цієї проблеми 
наукові праці були поміще-
ні недавно у поважному на-
уковому медичному журна-
лі ,,Ню Інгленд Джорнал 
оф Медісін". Зїх звідомлень 
виходить, що обмеження 
тваринного товщу та щодс-
нне споживання згаданих 
морських рибок чи сарди-
нок (коло 20 грамів денно) 
може мати корисну дію у 
запобіганні творення сціпів 
у судинах (судинних тромб-
боз). Очевидно це й ВІДНО-
СИТЬСЯ ДО ВСЯКИХ ІНШИХ ХВО-
роб таких як пістряк, всякі 
хронічні занедужання чи 
навіть вірусові хвороби, 
хоч би й АІДС. 

Проте, треба часу й дов-
шої дослідної пращі, що-
би ті всі надії, покладані 
на простаґляндини, наука 
виправдала. Проте наука є 
на слідах дії простаґляндин 
і про це колись ще раз , але 
докладніше повідомимо. 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ ДО УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

Богдан Бойчук 

ВЧИТУЮЧИСЯ в 
ПАЛІМПСЕСТИ 

ВАСИЛЯ СТУСА 

Закн приступлю до розгляду творчости Василя Стуса, 
спробую спершу встановити поетичні полюси, чи ті 
„крайності", об які вдарялася його творчість. Перший 
полюс я схарактеризував би строфою самого Стуса: 

Лячні довжаться тіні. 
дзвонять німби ікон, 
і росте голосіння 
і- ш соснових ОС.ІОН 

Другу, протилежну . .крайність" схарактеризують 
нас і s пні рядки поета: 

Прощаю вас, іихі кати мої. 
прощаю вас. 
ко пі вже смерті жду видимої. 
коли вже час. 
Ни вбивці, ви ненатлі, нелюди... 

Перша строфа свідчить про особливий і самобутній 
гадані С гуса, основно ліричний талант, в якому незвичний 
образ ( носієм настрою, кольорнту й вістки. Другий 
приклад болюче свідчить про обставини життя поета, в 
яких треба було кричати з розпуки й битися об глухі стіни 
жорс гокостей. Стіни ті,були затісні, біль був занестериннй, 

і виходив з нутра луїді крик, гнів, розпач чн прямо 
писка і всеохопноі любови до свогї батьківщини, як єдиної 
иадії. І не лише в усьо,.іу доробку поета, але й дуже часто в 

окремих віршах помітне це полюсне кидання себе -між 
поезією й майже публіцистичним скриком чн висловом. 

У передмові до збірки Стуса ..Палімпсестн" Юрій 
Шевсльов між іншим відмічус. що ..героїчна„біографія 
Стуса сьогодні стоїть на перешкоді розумінню його як 
поета". А Надія Світлнчна твердить у інтерв'ю в ,,Іпа”ех On 
Censorship", що Стус-політучннй в'язень і Стус-громадя-
ннн і патріот - становили єдине ціле. Все це до великої 
міри, може, й правда. Але поезія не визначується ані 
геройством, ані біографією людини, ані терпінням, ні, тим 
більше, патріотизмом. Поезію визначує стиль: те як вона 
написана, а не тс, що в ній написано. Творчість людини й її 
життя були роздільні до великої міри в відношенні до 
кожного поета, роздільні вони н у відношенні до Стуса. 

Погоджуючись, що трагічне життя поета і його псрел-
часна мученнча смерть (ЙОГО в суті речі вбила совєтська 
влада, правда мусить бути сказана, бо людина тим 
людина, що має візії й може їх висказувати. Це не злочин), 
не дозволяють на об'єктивну аналізу його поезії, бо 
ніяково говорити про її недомагання (які, як у кожного 
майже поета, існують). Але, відмітивши, без найменшої 
тіні сумніву, що Стус був великою людиною, мусимо хоч 
пробувати побачити й оцінити його як поета, бо за це він 
справді віддав життя. ..Наш злочин спів", казав він. 
Підмінювати поезію геройством чи патріотизмом було б 
несправедливо супроти самого Стуса й супроти природи 
поезії. 

Усе ж. життя Стуса, його безоглядна віра в Україну й 
любов до неї проникали в ного поезію, ставали її 
частиною і їх справді тяжко розд іляти . Можна 
пробувати хіба ставити наголос на те. що поетично 
справжнє. 

d Єдиною, всепоглинаючою, всеирисутньою темою 
поезій (і життя) Стуса була Україна, Ця головна тема так 
домінувала над почуттями й мислями поета, що залишала 
лише трохи місця на підтему страждання й жорстоких 
обставин заслання (хоч і ця підтсма була частиною і 
наслідком комплексу України, часто невіддільною від 

J3 неї частиною) і дуже мало місця залишилося для вислову 

особистих взаємин, батьківських почуттів, любування 
красою чи природою. 

Без України для поета ,,і життя нема": 

Коли б не знав, що в тиші тиш 
і в пітьмі-темені немає 
твоєї свічки, що світає 
попід безоднею узвиш — 
то збожеволів би давно. 

Отже, дух України, її краса, журба за її долю й майбутнє 
- виповнювали поета змістом, давали йому сенс життя, 
дозволяли приймати й переносити найбільші жорстокості. 
Україна стала для Стуса дослівно всім: „в ітчизною, 
матір'ю і жоною". Його відношення до України мало щось 
аналогічне до екзальтованої віри ранніх християнських 
мучеників, яких Бог виповнював по вінця й не залишив їм 
місця на земне й дочасне. 

Така місійність, така сильна любов, інтенсивна потреба 
боронити правду й справедливість не завжди підносяться в 
поетів до рівня поезії, не завжди в гармонії з нею. 
Зрештою, в крайніх душевних і емоційних станах - це 
самозрозуміле. 

Стус був свідомий тієї приречености України, більше 
того, — він приймав Україну як особисту долю: 

Із темряви, з безодні літ. 
із забуття і тиші 
вона зродилася на світ, 
неначе доля віща. 
І все ячала. все росла, 
боліла і болила, 
допоки в тебе увійшла, 
аж дух зірвався з тіла. 

Приймав Стус теж Україну як особисту матір і навіть у 
відчайній безнадії відчував потребу, щоб вона вичікувала 
його: 

Та жди мене. Чекай мене. Чекай, 
нехай і марне, але жди, блаженна. 
І Господеві помолись за мене. 
А вмру — то з того світу виглядай. 

(Продовження буде) 

^ 

і 
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МАЛЯЙЗІЯ ПОКИЩО припинила виконання урядового 
зарядження про заборону видання „Ажісн Волл Стріт 
Джорнал" і „видворення" з країни двох її кореспондентів. 
Справу урядового зарядження переглянув верховний суд 
Маляйзії і виніс рішення, що уряд не мав жадних поважних 
причин до закриття видавнцтва і викинення журналістів, 
яких за провину, якщо така була, треба було лагідніше 
покарати. 

БЛТ - 86 
Ватага Бурлаків І Хмельниченки 

влаштовують 

в Ш. Ste - Anne біля міста Квебек, Канада 

ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ 
ТАБІР 

для ст. пластурства 
від 26 грудня 1986 до 1-го січня 1987 р. 

КОШТИ: 265.00 ам, дол. включають: нічліг,сніданок і вечеря. 
доїзд до лещетарських теренів, кбитки на витяги. 

Зголошення з завдатком 100.00 ам. дол. прошу слати до 
28-го листопада 1986 р. на адреси: 
YACl. 6505 Theota Ave.. Parma. Ohio.44129 

(216) 886-2434 
MARKOCHUCHRA х . ^ 

10 Byroft Rd„ Short Hills. N.J. 07078 
(201) 376-7194 

Чек виписувати на БУРЛАКИ 

ВПИТА ДО ПІВДЕННОСХІДНЬОЇ Азії президента 
ізраіля Хаїма Герцога викликала протест деяких іслямсь-
ких організацій і питання: хто, яхі держави, запросили 
найвищого представника Ізраіля на відвідини до Азії. 
Відвідини президента Х. Герцога є першими в Азії і на 
Пацифіку. Герцог розпочав свої відвідини з Манілі на 
Філіппінах, а візита в загальному триватиме 19 днів. В 
товаристві президента Х. Герцога є дорадники з різних 
ділянок і, очевидно, кореспонденти. 

і 

Українська громада Бостону 
відзначила Листопадові Роковини 
У Бостоні заходом Від-

ділу УККА відзначено 
68-му річницю Листопадо-
вого Зриву, проголошення 
Західньої Української На-
родної Республіки, свято 
Року Українського Воїна, 
вшанування пам'яті жертв 
Великого голоду та бл. па-
м'яти Митрополита Андрея 
Шептнцького. 

У неділю, 2-го листопада 
ц.р., в обох українських 
церквах Бостону відслужені 
Святі Літургії і панахиди в 
тому наміренні. О год. 12-ій 
вполудне, в залі української 
католицької церкви Христа 
Царя в Бостоні, відбулася 
святочна академія з такою 
програмою: внесення пра-
порів на залю членами мі-

Український Інститут Америки 

влаштовуй 

ВЕЧІР ФЕЙЛЕТОНІВ 

ред. Ольги Кузьмович 4-

що відбудеться 

в неділю, 23-го листопада 1986 p., о год. 5-ій по пол. 
в приміщеннях УІА при 2 іст. 79-та вуп. в Ню йорку, H. й. 

Участь беруть: МАРТА КОЛОМИЄЦЬ, АННА МАКСИМОВИЧ, 
д-р ЮЛІЯНА ОСІНЧУКІ ЧЛЕНИ СТУДІЇ МИСТЕЦЬКОГО 

СЛОВА ЛІДІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

^ 1 Q 5 І ^ Українська Вільна Академія Наук у США 
"” ” ' Серія викладів: Профілі видатних представників 

1661-1966 української академічної традиції в Києві 

ПЛАСТОВЕ ПЛЕМ'Я „ПЕРШІ СТЕЖГ 
та 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 

ЗАПРОШУЮТЬ НА 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 

Піди Палій 
(ГОСТЯ з ТОРОНТО, КАНАДА) 

Слово про Авторку виголосить д-р Лариса Залеська-Онишкевич 
Вечір відбудеться 

в п'ятницю, 21-ГО листопада 1986 p., о год. 7-ій веч. 
залі Дому Визвольного Фронту, ізв Друга Авеню, 2-ИЙ поверх в Ню йорку 

и и и и ч 

ФОНД ОБОРОНИ 
ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 

Сидячи вигідно в хаті й читаючи це оголошення пам'ятаймо, що 
ОДИН З НАС НЕ МАЄ ЦІЄЇ МОЖЛИВОСТИ! 

Простягаючи руку щоб виключити електричне світло 
пам'ятаймо, що . . . 

Є ОДИН УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ЦЬОГО ЗРОБИТИ НЕ МОЖЕ! 
ЯСКРАВЕ СВІТЛО ОСВІЧУЄ 

камеру Івана Дем'янюка безпереривно. 
ЯСНЕ СВІТЛО ПРАВДИ ГОРИТЬ 

у серці Івана Дем'янюка. 
УВЕСЬ НАРОД Є НА РОЗПРАВІ В ІЗРАЇЛІ! 

Молитви і фінансова допомога є негайно потрібні! 
Прохаємо посипати свою пожертву на адресу: 

THE JOHN DEMJANlUK DEFENSE FUND 
P.O. Вох 92819 

Cleveland, Ohio 44192 
Цей фонд є спонзорований виключно родиною Дем'янюків 

и̂ -

сцевої станиці О Б В У А і 
юнацтвом місцевого occ– 
редку СУМ. 

Після вшанування одно-
хвилинною мовчанкою по-
ляглих героїв академію від-
крив голова Відділу УККА 
в Бостоні мгр Орест Щу-
длюк. Привітавши присут-
ніх, він сказав, що сьогод-
нішня академія влаштована 
для відзначення річниці 
Листопадового Чину, а 
також для вшанування па-
м'яті борців за волю, з 
котрих зросла Українська 
Галицька Армія, що зро-
дилась з Першого Листо-
паду. Він підкреслив також, 
що 1-го листопада 1944 ро-
ку відійшов у вічність Слуга 
Божий Митрополит Шсп-
тицький, ЧСВВ, який перед 
СВОЄЮ СМерТЮ ВІЩИМИ СІІО-
вами передбачав руїну 
нашої церкви на рідних 
землях, але й опісля її повне 
відродження. Потім пре-
легент представив майстра 
церемонії свята члена Упра-
ви Відділу Володимира 
Гетманського, котрий пе-
ребрав провід програмою 
академії. Доповідь виголо-
сив мгр Леонід Герець, мо-
лодий український історик, 
співпрацівник Українсько-
го Наукового Інституту при 
Гарвардському Універси-
тет і . Прелегснт глибоко 
проаналізував історію ук-
раїнського народу, почав-
ши від нападів турків і та-
тарів на наші рідні землі, 
він дійшов до великої ІСТО-
ричної події, коли валилися 
основи старого світу і на 
його руїнах постало нове 
життя вільних самостійних 
народів, що самі рішають 
про свою долю й май-
бутність. Національнезібра 
пня українців австро-угорсь 
кої держави проголосило 
врочисто перед цілим сві-
том, що домагання і мета 
всіх українців — це з'сднан-
ня всіх українських земель в 
одну державу, що цілею 
наших національних зма-
гань с соборна, вільна само-
стійна українська республі-
ка. За добре підготований 
реферат публіка винагоро-
дила його рясними і довго-
тривалими оплесками. 

По рефераті юнацтво і 
дружинники ОсередкуСУМ. 
під керівництвом Романи 
Михайлів і Галини Возьної. 
виконали спільну декляма-
цію „1917 рік" яку оформив 
Павло Маренець . та дві 
пісні „Гей, степами" і „Вис 
буря". Мирослав Вінтонів 
(бостонський Ліберачі) ви-
коиав на фортепіяні: „Ли-
сток з альбома" Станислава 
Людксвича. „Ноктюрн" 
Миколи Лисенка, та „Со-
нату" Бетговена. Хор укра-
їнської католицької церкви 
Христа Царя в Бостоні під 
диригентурою Олеся Кузь-
ми відспівав: „Через поле 
широкес". Котка, соліст 
Еьген Музика, та „Не пора, 
не пора" Січинського. 

На закінчення програми 
майстер церемонії В. Гет-
манський особисто подяку-
вав кожному виконавцеві 
програми, як рівнож подя-
кував всім присутнім, котрі 
свосю присутністю ЗВЄЛН-
чали цс велике небуденне 
свято. 

Бостонська громада ма-
ла честь вітати на нашій 
академії заслуженого укра-
їнського науковця профе-
сора доктора Атанаса Фіго-
ля. котрого представив прн-
сутнім мгр Орест Щудлюк. 
По академії Данило Борт-
ник провів грошову збірку 
на Фонд оборони Івана Де-
м'янюка. 

Святочну академію за-
кінчено національним ги-
м н о м . а пот ім слідувала 
зустріч бостонських укра-
інпів з ироф. А. Фіголем. 
котрий у своїй промові ШИ-
роко розповів присутн ім 
про працю над докіиченням 
Української Енциклопедії, 
підкреслюючи великі ма-
геріяльні потреби, в яких 
опинилася редакційна Ко-
леґія. 

Д-р Іван Ділок 

Храм-Пам'ятник у Вашінгтоні будує ціла американська Україна 

Після жахливого атомо-
вого нещастя в Чорнобилі 
відносно невелика (заледве 
65 родин) православна гро-
мада у метрополітальному 
Вашінгтоні постійно мо-
литься за спокій душ тих 
невинних жертв, які вже 
загинули і які ще загинуть 
від смертоносних наслідків 
радіяції в Україні і в сусід-
ніх державах Східньоі й 
Центральної Европн. На 
молитовний спомин про ці 
найновіші жертви совстсь-
кого народовбивства пра-
вославна громада Вашінг-
тону ^околиць постанови-
ла збудувати величний 
храм св. Апостола Андрія 
Первозванного. 

Цей храм, розташоваш 
на давніше придбаній 7-
акровій площі в оточенні 
мальовничої природи, буде 
приваблювати свосю кра-
сою, запрошуючи відвіду-
вачів „увійти в дім цей і 
принести молитву Госпо-
деві". Його п'ять золотих 
бань — велика центральна і 
чотири малі - підносити 
муться в синь неба, відда-
ючи похвалу Всевишньому. 
Це буде храм-пам'ятник, з 
якого може бути горда не 
тільки невелика громада 
православних українців у 
Вашінгтоні й околицях, але 
й всі українці та українки 
Північної Америки. Його 
запроектував наш внзнач-
ний архітект Мирослав 
Німців, поєднуючи у сво-
сму задумі ліпші традиції 
українського барокко з до-
сягненнями сучасної архі-
тектури. Як і статуя націо-
нального Пророка Тараса 
Шевченка та інші націо-
нальні святині в столиці 
ЗСА, на яку звернені очі 
усього світу, цей храм-па-
м'ятник щороку будуть від-
відувати десятки й сотні 
туристів, бо в його примі-
щеннях і довкола нього бу-
де засновано цілий націо-
нально-культурний ocepe– 
док із виставками та схо-
вищами мистецьких цін-
нощів. з архівами й кннго-
збірнею. 

На прославу Тисячоліття 
Вашінгтонська право-

славна громада має щире 
бажання закінчити будову 
храму до недалекого вже 
Тисячоліття Хрищення Ру-
си-України. щоб тисячі укра 
їнців, які прибудуть до амс-
риканської столиці для від-
значення цього історичного 
свята, могли разом із ва-
шінгтонцями віддати подя-
ку Господеві за його великі 
ласки й натхненно помолн-
тися за свободу многостра-
даЛьної України і за вічний 
спокій душ героїв-борців за 
її волю і справедливість та 
за Христову Віру. 

Із запроектованого релі-
гійно-культурного осередку 
вже здійснено його першу 
частину: збудовано napa– 
фіяльний будинок для на-
стоятеля. в нижчій частині 
якого влаштовано тимчасо-
ву каплицю. Закінчується 
будова стін цілого комплек-
су й даху над ним та найго-
ловнішого внутрішнього 
устаткування. Частиною 
архітектурного ансамблю 
буде велика заля для napa– 

Рисунок зап.іянованого храму 
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фіяльних та громадських і 
культурних імпрез, а також 
кімнати для прицерковних 
установ. На великій площі 
довкола храму буде досить 
місця для майбутньої роз-
будови: школи, спортової 
площі, парку для розваг 
старших і молоді та для 
пікніків і для таборування 
над озером для молоді і 
юнацтва. 

Здобуток щедрих 
жертводавців 

Новозбудована святиня 
буде ще одним собором 
українських душ і нсзнищс-
ним вкладом талантів і за-
ощаджені, щедрих жертво-
давців, які залишать по собі 
славну пам'ять у столиці 
наймогутнішої країни світу 
і в твердині релігійної сво-
боди. 

В минулому величні хра-
ми будувалися на щедрі 
пожертви князів, гетьманів, 
релігійних просвітителів, 
визначних людей суспіль-
ного життя, науки й культу-
ри. а також на пожертви 
вірних зблизька і здалека. 

Боголюбива й творча ук-
раїнська громада в ЗСА і в 
Канаді може похвалитися 
непроминальнимн виявами 
національного духа в різ-
них царинах нашої культу-
ри. Храм-пам'ятник св. 
Апостола Андрія Перво-

Поча.іася будова 

званного. основоположни" 
ка Христової Церкви в Укра 
їні, вже будує ціла амсри-
канська Україна. Продов-
жусться славна й віковічна 
традиція особистого та здіб 
ного меценатства, що звід-
усіль поспішає докласти 
свою цеглину до монумен-
тальної будови. Серед най-
щедріших жертводавців -
будівничих є наші професіо-
налісти, підприємці, учас-
ники визвольної боротьби, 
службовці державних уста-
нов. робітники й фармери. 
студентська молодь, свящс-
никн. окремі парафії. прн-
церковні організації і на-
віть пенсіонери. 

З особливою вдячністю 
назвемо тих. які вже пожер-
твувалн більше п'яти тисяч 
долярів: Олександра і д-р 
Віталій Богданів - І2,5(Ю 
дол., Лариса і д-р Юрій Чо-
півські - 11,000. Оля і ота-
ман армії УНР Іван Лютий-
Лютснко 10,000. д-р Віра 
і д-р Віталій Ґарбери -
5,000. Ніна і Микола (голо-
ва Будівельного комітету) 
Криворуки 5.000. Є По-
над 30 жертводавців, що 
дали від однієї до двох і 
більше тисяч, а також понад 
20 будівничих-півгисячни-
ків А крім них, десятки 
інших щедрих жертводав-
ців з Днстрнкту Колюмбії 
та із стейтів: Мернленд. 
Вірджіння. Пенсильванія. 
Ню Йорк. Ню Джерзі. Дсла 

вср. Іллиной. Кснтакі. Ін-
діяна. Кольорадо. Каліфорг 
нія. Арізона та з провінцій 
Канади. „ 

Одначе видатки на будо^ 
ву. не говорячи вже про 
устаткування приміщень і 
прикрасу храму й цілого 
реЛІГІЙНО-КуЛЬТурНОГО OCC-
редку. потребуватимуть ще 
сотні тисяч долярів. І якраз 
тепер, коли вирішуються 
справи довготривалих по-
зичок на дальше викінчення 
будови, якраз тепер настав 
час найбільшої потреби і 
найвідповідніша хвилина 
для вияву щедрої допомоги 
від усіх українок і українців 
ЗСА й Канади. Тільки спіль 
ними силами зможемо здій-
снити цей амбітний і вслича 
вий задум на вічну славу 
нашому Господареві lcyco– 
ві Христові! 

-
Звернення ^ 

Імена жертводавців бу-
дуть зазначені в докумен-
тах храму-пам'ятника і на-
віки залишаться у вдячних 
серцях наступних поколінь. 

Пожертви, завішаний, по 
бажання й листування npo– 
симо надсилати на таку 
адресу: 

St. Andrew's Ukrainian 
O r t o o ^ Church, 

15100 New Hampshire Ave.. 
Silver Spring. Md. 20904. 

H.H. 

Літературний вечір, присвячений 
M. Хвильовому в Чикаго 

Заходами Об'єднання Ук-
раїнських Письменників 
„Слово", Українського Ви-
давництва „Смолоскип" і 
12-го Відділу УЗХ в Чикаго 
влаштовано літературний 
вечір, присвячений Миколі 
Хвильовому з нагоди випус 
ку 5-го тому його творів. 

Голова 12-го Відділу УЗХ 
Орися Яремович відкрила 
вечір і привітала гостей і ви-
конавців цього вечора—інж. 
Богдана Зінкевича, редакто-
ра і видавця „Смолоскипу" і 
редактора енциклопедії ру-
ху опору в Україні (що є 
тепер у підготові) і Марту 
Гарасовську, уже відому ми 
стецьку рецитаорку. 

Ред. Б. Зінксвич у своїй 
вступній доповіді підкрес-
лив велике значення творів 
українських письменників, 
знищених большевнками, 
які були нам недоступні і не 
друковані на центральних 
землях України. Одним з 
них був М. Хвильовий. тво-
рн якого ще й дотепер забо-
ронені в Україні. 

Видавництво ,,CMO.IO– -
скип" у спілці із Об'сднан-
ням „Слово" видало досі чо-
тчри томи творів ЦЬОГО ВИ-
датного письменника, а п'я-
тий том саме появився з 
друку і його можна було 
придбати на цьому вечорі. 

Ред. Зінкевич подав корот-
кий зміст трьох новсль Хви-
льового „Арабески". ,,Ґазс-
тяр", „Наречснний". що їх з 
великою майстерністю і від-
чуттям відрецитувала Map– 
та Гарасовська. Вона - спра 
вді великий і дуже свосрід-
ний талант у цій ділянці 
мистецької експресії. Урод-
женка Чикаго, з родини ві-
домих тут церковно-грома-
дських діячів Андрія іОрнсі 
Гарасовських, вона форму-
вала свій світогляд в украін-
ській школі, в рідній Церкві 
і українському Пласті. Піс-
ля закінчення універентетсь 
ких студій працювала дов-
шнй час в „Голосі Америки" 
у Вашінпоні, а тепер, ncpe– 
буваючн в Західній Німеччи 
ні, готується ло доктора ту в 

Альбертському ушверсите-
ті в Канаді. 

В зв'язку з виступом ред. 
Б. Зінкевича у Чикаго, треба 
пригадати, що. як цс особли-
во підкреслила п-і Яремо-
вич у своєму сіюві, він 
був єдиним на .̂ 00 чужозем-
ннх журналістів українцем, 
що одержав повнуакредита 
цію на міжнародній конфе-
ренції. присвяченій чорно-
бильській трагедії і ми пови 
нні бути з цього приводу 
справді горді. 

У музичній частині висту-
пила піяністка Орися Покор 
на, яка виконала три компть 
зиції Шопсна. що дуже під-
креслювали настрій цього 
успішного вечора, який за-
кінчився обдаруванням вн-
конавців квітами і незвичай 

но щирою подякою голови 
УЗХ 

Решту вечора виконавці і 
гості провели при вині-каві і 
солодкім. 

О. С. 

НЕГРИТЯНСЬКИЙ ПАСТОР Джсссі Джсксон виступив 
ч Гарвардському університеті з закликом ло „фундамен-
іа.п.ної ssnmt" політики Демократично! парі її В промові. 
на івашіі ..Моральні рішення в аморальнОМ) сніп", пастор 
Джексон. невдалий претендент ч Білий Дім N виборах 1984 
року, назвав ..ірубою помилкою Демократичної партії" 
спроб) виключити і партійної програми його, Джексона, 
полі ПІЧНІ і соціальні Ідеї. Він заявив, то З'єднані Стейти 
повинні змінити систему охорони здоров'я , освіти і 
розпо імення житла. Джексон критикував Адміністрацію 
Роналда Регена, обвинувачуючи її N всіх бідах. від 
гяжкого становища національних меншин по підтримки 
як він висловився, ..фашистського режиму" в Півленно-
Африканській Республіці, За словами Джексона. негри 
відіграли велику ролю у недавніх виборах і це вони в 
іначній мірі юпомогли демократам шову іавоювати 
більшість s Сенаті. При цьому пастор сказав. ЩО негри 
пі ітримують ііого про! раму і тому Демократична партія 
не повинна б jam ваги про нього. 

Субота, 6-го грудня 1986 р. 
Коктвйл - в-тв ввч. Бвнкит - 7-ма ввч. 

D приміщеннях Центру, Філядельфія, Па. 
при 700 Свдар Ровд 

УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 
запрошує все Українське Громадянство на 

„ Б Е Н К Е Т - Б Е Н Е Ф І С " 
З ПРОГРАМОЮ ТА КОКТЕЙЛЕМ 

І s 

Вступ 100 00 дол. від особи 
УРЄСЬ ДОХІД призначений на дальшу розбудову Центру 
Просимо згопошуватися на тел 

(215) 663-11вв від 9:00 - 5:00 
І (215) 277-0492 від 5 00 - 10 00 

ШикотЯоШпенко 
(1866 - 1935) 

Доповідач: Ярослав Падох 
Субота, 22-го листопада 1986 p., о 2-ій год. по пол. 



і :– 
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ЛИСТОПАДА 1986 Ч. 220. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНкО 
внутрішні хвороби 

принмає у КВІМСІ і виїжджає на виклики домів 

Д е н т и с т О Л Ь Г А О Л Е Н К О 
Профілактика кворіб ясен і зубіо Лікування і протезування Космс 
тичка стоматологія. Оришіасться ИПьци мпзодреодіндозкжодкимі 

Адреса v Мангеивиі Адреса у КВІИСІ 
ROCKEFEUER CENTER Ю5 37 64th Avenue 

630 5rh Avenue Room 1803 forest Hills NY 11375 
Htw ioik N Y lOO?O '217) 459 0111 

І 
ПРИЙМЕМО на ПРАЦЮ 

до КОМПЮТЕРА 
в АДМІНІСТРАЦІЇ 

Бажане знання української і англійської мов. 

Зголошуватись 

Svoboda - Ukrainian Daily 
ЗО Montgomery Street, Jersey City. N.J. 07302 

Tel.: (201) 434-0237 

Найкращий дарунок 
на св. Миколая і Різдво! 

АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 

за редакцією 
проф. ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА 

ENCYCLOPEDIA 
OF UKRAINE 

ТОМ І (A-F): Перший з чотирьох томів 
S115.00 t S4.50 пересилка 

а Це перший том великого твору українських науков 
ців у діяспорі. 968сторін . має приблизно 2,800 гасел 

а Вповні ілюстрована. 
а Понад 450 ілюстрацій чорно-білих, 5 кольорових, л. 

83 мали. 6 з них кольорові. К 
і Велика кольорова зложена мапа України з 32 сто- ^ 

Замовляйте тепер і шліть чек на S119.50 до: 

SVOBODA BOOK STORE f 
30 Montgomery Street, Jersey City, N.J. 0 7 3 0 2 Jo 

! 1 
' , j ' Мешканців стейту Ню Джерзі зобов язуе ЄН стейтового податку tg 

s S 
lP^ge^^^sgz^^f^?^)^^ 

АКЦІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ... 
З уповноваження Бібліотеки їм. Симоиа Петлюри а Па-

рижі створився в Чикаго Збірковий комітет на Північну Аме-
рмку для придбання фондів на добудову Бібліотеки. 

Комітет, що складається з представників різних органі-
зашй та індивідуальних осіб, розпочав декілька акцій з ме-
тою придбання фондів. Одна з них - це виграша, яка умож-
пивить охопити найбільше число української спільноти для 
.розбудови цієї Бгбліотеки-музею. 

Від вересня цього року розпочався продаж книжечок 
по Америці й Канаді з такими виграшами: 

1. ПОДОРОЖ ДО ПАРИЖУ ДЛЯ ДВОХ ОСІБ. Спонзор: Ка-
са ..Самопоміч" в Чикаго. 

2. ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ДВОХ НА ..ВЕРХОВИНІ". Спонзор: Ук-
раїнський Братський Союз. 

З ТИЖДЕНЬ ДЛЯ ДВОХ НА ,.СОЮЗІВЦІ". Спонзор: Цен-
траля Українських Кооператив Америки. 

4. ПОДОРОЖ ДЛЯ ДВОХ ДО ЦЕРКВИ-ПАМ'ЯТНИКА В 
БАВНД БРУКУ НА ПРОВОДИ 1987 Р. Спонзор: Об'еднан-
ня Українських Православних Сестрицтв у США. 

5. ПЕРЕБУВАННЯ ДЛЯ ДВОХ НА ФЕСТИВАЛІ „ВЕСНА" В 
КАНАДІ. Спонзор: Подорожнє бюро., Нортаестерн" в Чи-
каго. 

6. ПЕРЕБУВАННЯ ДЛЯ ДВОХ НА ФЕСТИВАЛІ В ДАФИНІ. 
КАНАДА. Спонзор: Український національний фести-
валь в Канаді. 

7. ТВОРИ СИМОНА ПЕТЛЮРИ. Спонзор: УВАН. 
8. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕТЛЮРИ. Олександер Ка-

9. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Спонзор: Украін-
інський Народний Союз. 

10. АНГЛОМОВНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ. Спонзор: 
Канадська Фундація Українських Студій. 
Спонзор друку виграшевих книжечок: Перший Україн-
ський Федеральний Банк ..Певність" в Чикаго. 
Комітет закликає все українське громадянство взяти 

участь в акції придбання фондів на Бібпіотеку, купуючи 
виграшеві книжечки або допомагаючи організаторам у роз-
продажу книжечок при своїх організаціях і церквах. 

Виграша розіграється 22-го січня 1987 року, тобто в 
роковини Державно? Незалежности і Соборности України, 
чому сл. п. Симон Петлюра присвятив своє життя. 

Саме збереженню його гам'яті та продовженню його 
незавершеного діла присвячена Бібліотека в Парижі. роз-
будова якої має бути на сумлінні кожного українця. 

За виграшевими книжечками просимо звертатися на ад-
рвсу: Symon Petlura Library Fund 

c7o Selfreliance Association of American 
Ukrainians 

300 East Army Trail Road, Bloomingdale. ill. 60108 
Проф. Василь Моркусь, Проф. Микола Павлюк, 

заст. гопови Ради Бібпіотеки 

Галина Грушоцька, гопова Збіркового комітету 

В'ячеслав Партнкввич референт виграші 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГРАШЕВІ КНИЖЕЧКИ 
(312) 593-2397 - В'ячеслав Партикевич 
(312) 456-4047 - Галина Грушецька 
Прошу вислати мені . книжечок. 

Ім'я і прозвище (латинкою) 

Адреса 

Чеки виписувати на: Symon Petlura Library Fund 
do Selfreliance Association of American Ukrainians 
300 East Army Trail Road. Bloomingdale. ill. 60108 

Ціна книжечки 510.00 

Неділя. 28-ro вересня ц. 
p.. в Торонто.. . Перед ВСЛИ-
КОЮ модерною іалею ,.Кон 
веншен Гол" великий на-
товп людей. Одні входять 
д о залі, займаючи свої міс-
ця. інші, яким не пощастило 
придбати квитки наперед. 
прийшли з надією, що мож-
ЛИВО вдасться купити їх при 
касі. На жаль ні. На два 
концерти в той день KBHT-
ки з а д о в г о д о концертів 
були випродані. 

Нарешті, по береги за-
повнена заля (1.300 місць) з 
хвилюванням очікує появи 
хору. Точно о год. 4-ій по 
полудні конферансьє А. 
Пашковськин. що разом з 
Мистецькою комісією КУК 
доклали багато старань у 
підготові до успішного кон-
церту. повідомив: „Пані і 
панове - хор „Журавлі". 
Здригнулась заля п іднес-
лись з місць учасники, а 
бурхливі оплески псрсміни-
лись у громову бурю. Це 
так зустрічало українське 
Торонто своїх давно вже 
через тяжкі обставини роз-
лучених братів, які, HC,,CTH– 
р а ю ч и сво їх крнлоньок", 
море перелетіли, щоб CBO-
сю піснею і українськими 
серцями запевнити своїх 
кровних братів й сестер, що 
, , к о з а ц ь к о м у р о д у немає 
переводу!" 

Програма концерту скла-
далась з двох частин і 20 
точок. Хор почав грімким 
„Реве та стогне Дніпр ши-
рокшУ. Наступила тиша, 
яка не тривала довго, бо 
розлилась, немов по бурх-
лнвому океані невмируща 
українська пісня, а по кож-
ній- бурхливі щирі оплески. 
Очарована публіка слухає: 
думи, козацькі, гайдамаць-
кі. чумацькі, побутові, жар-
тівливі і народні українські 
пісні. Колосальна вокальна 
експресія заскакує слухачів, 
викликає у них сильне вра-
жіння. Всі окремі твори ви-
конані з надзвичайним від-
чуттям ритмічним і днна-
мічним. з прецнзною ДОК-
ладністю. яка характерезує 
професійні хори. Як чудово 
звччалн голоси, що добува-

Зустріч із земляками 
(З П Р И В О Д У КОНЦЕРТУ „ЖУРАВЛІ") 

лн ефективні найнижчі зву-
ки. які є в стані заспівати так 
званий бас-профундо. Яс-
ний блиск тенорів рівнова-
жив і прецизно зцілював 
хор, якого з великою насо-
л о д о ю можна було слухати 
без віддиху. 

Хор співав твори Борт-
нянського. Веделя, НІЩНН-
ського. Лисенка, Воробкс-
внча. Леонтовнча. Коллеси 
та інших. Дуже д о б р о ю у 
..Журавлів" є технічна дос-
коналість виконання всіх 
творів, а особливо харак-
терна для хору - це єдність 
звучання і барви голосів, від 
ніжних д о героїчних, що 
з'єднуються в один гармо-
нійннй спів. На тлі хору або 
окремо виступають (і бага-
то їх) д о б р і сол істи: С. 
Тинькнй, П. Пеленський. Р. 
Радзівоновнч, О. Дмитрнк. 
Д . Боївка, Я. Юрчак, Ю. 
Рейт. М. Бліщ. В. Серкіз, С. 
Білянський. однак , перед 
ведуть солісти Марія Щуць-
ка, сопрано, солістка Вели-
кого Театру в Лодзі , і Ми-
кола Конах-бас, які чудово 
виконали дует Одарки iKa– 
рася опери „Запорожець за 
Дунаєм". Концерт у цілому 
пройшов на високому мис-
тецькому рівні, кінцевою 
піснею була „Закувала та 
сива зозуля" П. Ніщинсько-
го. Знаменитою була піяніс-
тка Анна Салій-Туз. Куль-
мінаційною точкою кон-
церту були пісні .. Вирос-
теш ти. сину" сл. Симонен-
ка. муз. Майбороди, і ,,Mo– 
літесь. братія" сл. Т. Шсв-
ченка, муз. Стсценка, коли 
публіка, повстававши з мі-
сць і спонтантними оплес-
к а м и д у х о в о злучилась із 
хором.. . Раптом усе затих-
ло. ніби урвалось, а по об-
личчях багатьох покотились 
гарячі сльози. Цсбулнсльо-
зи радостн й горя, це був зов 
української кровн! 

Цілість програми прохо-

днла без жодних затримок і 
перебоїв, під вправною ру-
кою диригента Романа Рс-
ваковича. На закінчення 
сцена вкрилась квітами, да-
рували їх різні молодіжні і 
мистецькі організації дири-
гентові. солістам та аком-
паньяторці. Довгими і щн-
римй о п л е с к а м и публіка 
викликала хор на ..біс", але 
безуспішно. Причиною, ма-
буть було тс. що в коротко-
му часі хор мусів готувати-
ся до другого виступу. 
(Закраїнці Торонто дуже 
тепло^ й щиро прийняли 
виступ х^ру, а різні мисте-
гдьігі ансамблі і товариства 
гостинно приймали членів 
хору, а другого дня під 
проводом голови Мистсць— 
кої Ради відділу КУК мгр 
Оксани Бризгун-Соколик 
влаштували їм оглядини 
„українського" Торонто та 
зустріч з громадянством в 
залі Інституту св. Володн-
мира спільною вечерею. 
Хористи спільним автобу-
сом відвідали ряд церков, 
деякі українські установи, 
організації, редакції і шко-
ли. З захопленням вони 
оглянули онтарійськийпар-
лямент, де щиро вітав їх 
посол Ю. Шимко, а хор. 
заспівавши йому „Многая 
літа" визнав його своїм 
почесним членом. 

Хор приняв у своєму 
бюрі Міської ратуші мейор 
А. Еглентон в асисті рідно-
го міста В. Бойчука, якому 
хор також заспівав , .MHO– 
гая літа", а мейор розчу-
лено признався, що це день 
його уродин. Хор відвідав 
суспільну опіку, Українсь-
ко-Канадську Ґалерію пан-
ства Шафранюків, пам'ят-
ник Лесі Українки в Гай 
Парку, Український Куль-
турний Центр на вул. Крнс-
ті, храм св. Володимира, 
кредитівку У Н О тощо, де 
всюди його щиро вітали. 

Члени хору подивляли всі 
великі досягнення україн-
ців, а вже не могли з дива 
вийти, коли побачили Дім 
для старших ім. І Франка 
під проводом невтомної 
організаторки і директор-
ки Е. Пастернак у Miccicya–" 
га, яка по-королівськи їх 
приймала і обдаровувала. 
Співом „Многая літа" для 
старших, що живуть у 
цьому домі і кількома піс-
нями витворилась ніколи 
для старших незабутня 
хвилина зустрічі з своїми 
рідними з-за моря. 

На зустрічі в Інституті св. 
Володимира, якою прово-
дила мгр Оксана Бризгун-
Соколик, щирими словами і 
привітами пісень хор віта-
ли тріо „Верховина" і хор 
„Ясмнн" під керівництвом 
О. Глібович і дівочий хор 
„Веснівка" під керівнії цт-
вом Квітки Зорич-Кондра-
цької. що подарували па-

ТГятктгдлпгдириї ента. соліс^ 
тів і акомпаньяторки. 

Мистецька Рада КУК 
також подбала про тс. що^ 
у короткому часі, ще пере і 
відлетом „Журавлів" д о д о -
му, вони вже одержали го-
тові правдиві ф о р м о ю 
шаравари. Успіх концертів 
був великий, завдяки все-
бічній допомозі канцелярії 
відділу КУК та цілої укра-
їнської громади. Зустрічі 
були братньо-щирі. Довго 
розділені зійшлись діти 
одного народу далеко від 
рідного краю. Дружня ат-
мосфера, взаємне пізнання і 
вирозуміння нашої долі 
свідчить, що зустрічі укра-
їнців з різних вільних країн 
є потрібні і корисні. 

Прощаючись з нашими 
українськими .,Журавля-
ми", ми дякуємо їм, що 
вони всупереч усім трудно-
щам й перепонам своєю 
послідовною працею ви-
ростилн таку чудову мистс-
цьку „квітку на чужому 
полі". Щасти Боже у даль-
шій праці, а ми сподівасмо-
мось в короткому часі 
зустрітись знову з ними. 

В. Д ідюк 

Церква за кільчастими дротами 

Нещодавно було відвсдс-
но у „Свободі" дещо більше 
уваги у переповідженні роз-
витку Свято-Димитріївсь-
кого поселення в Етобікоку, 
Торонто, яке постало 25 ро-
ків т о м у . Воно і справді 
зродилося із „задумів та 
ідеї" творця ЦЬОГО ПОСЄЛЄН-
ня о. митрата Івана Татари-
на. який при відданій спів-
участі належно підібраних 
священослужителів створив 
це сучасне поселення, що в 
ньому центром була б церк-
ва із ім'ям богоугодника 
св. Димитрія. 

І дійсно, під цю пору цс 
відносно наймолодше ві-
ком поселення, що являє 
с о б о ю парохію із членст-
вом біля 1.000 родин, де ВСЄ-
сторонні життя І ДІЯЛЬНІСТЬ 
не припиняються постійно 
пульсувати. Є тут українсь-
ка католицька ц ілоденна 
школа із понад 400 учнями, 
окремий І6-поверховий дім 
для старших віком, де з 250 

житлових приміщеннях жи-
вут українці. Свято-Димит-
ріївське поселення—це окре-
мс і своєрідне зосередження 
таких н а д б а н ь , які г ідн і 
належного та особливого 
відзначення. 

Переглядаючи канадську 
англомовну пресу, ми натра-
пили в одному із найпочитні 
ших щоденників „Торонто 
Стар" знімок і окремий ре-
портаж-огляд під заголов-
ком: „Кільчастий дріт сим-
волізує церковну вігілію". 
Зні мок зображує о. Тараса 
Лозинського, який і nepeno– 
відас репортерові цього що-
денника про причину, чому 
саме вхід до церкви св. Ди-
митрія загороджений кіль-
частим дротом. . . 

У короткому, але дуже 
добре умотивованому інтер-
в'ю о. Т. Лозинський зумів 
переповісти найосновніше, 
яке мало на меті з'ясува-
ти чужомовним читачам— 
основу цієї сумної врочис-

тости. 
„Двері д о наших церков 

забарикадовані. Вірні, які 
хочуть молитися, роблять 
це потайки, а священики но-
сять щоденну робочу одежу. 
Від 1946 року, в якому Укра-
інську Католицьку Церкву 
позбавлено права існування, 
понад 4 мільйони н вірних 
визнавців перейшли „у під-
пілля", чи пак „катакомби" 
так само, як це робили пср-
ші християни. Отець Т. Ло-
зинський поінформував ре-
портера, що торжество із 
БоГОСЛуЖеННЯМИ І МОЛІННЯ-
ми розпочалося ввечорі 6-
го і триватиме безперервно 
д о 7-го жовтня, але в дійс-
ності в о н о закінчилось . 
кінці місяця. 

Таким чином, у тутешній 
українській католицькій цер-
кві св. Димитрія наша гро-
мада розпочала 24-годинну 
вігілію, щоб пригадати в'яз-
нів і всіх тих віруючих, які 
не мають можливости віль-
но молитися у нашій бать-
ківщині". 

Ввечері, 6-го жовтня по-
над 300 осіб молипися вго-
лос у церкві. Для громадян, 
їхніх Богослужб і молінь бу 
ло символічно загороджено 
вхід д о головної нави. Там 
за кількачастим дротом го-
ріла свіча-велетень, що ма-
ла на меті переказати драма 
тично горіючу боротьбу із 
незгасаючим полум'ям на-
дії, що наша Церква, nepe– 
слідувана сучасним безбож-
ницьким супостатом, nepe– 
одоліс ці терпіння і буде 
знову вільною. 

В середині церкви перед 
іконостасом розставлено вс-

ликі портрети мучеників 1 
тих ще живих борців, що 
страждають і боряться за 
с в о б о д у нашої Церкви у 
катакомбах... Д о речі буде 
згадати, що під час цих стра-
дних торжеств було розда-
но чимало двомовних укра-
їнсько-англійських брошур 
своїм і чужомовним відвіду-
вачам. 

Найбільш зворушливим 
під час Богослужби був мо-
мент, коли згадано 10-ох 
українських єпископів, за-
мордованих у 1945 році со-
вєтами. У відповідь на ймен-
ня кожного загинулого єпи-
скопа лунала хорова відпо-
відь із сотень грудей: „При-
сутній!" ( присутній поміж 
нами!). 

Весь жовтень був призна-
чений і відведений для цьо-
го торжества із моліннями 
за переслідуваних в Україні, 
а 30-го жовтня прийнято, як 
кульмінаційне завершення 
прошених молитов за всіх 
„в'язнів совісти", що пороз-
кидувані по всій території 
цієї безбожної імперії усякс-
го зла і лиходійства сучасно-
му людству. 

Так, церква наша перейш-
ла у „катакомби", але найсу-
тєвіше при цьому одне, що 
вона, не зважаючи на всякі 
нищівні і сатанівські затії і 
заборони з боку комуно-
московського владування-
існує. 

Невимовно відрадно і ра-
дісно, що є ще люди з ду-
шею, характером і відва-
гою відстоювати по-лицар-
ськи прадідівську Христову 
віру. 

Ярослав Петрович 

Криза... 
(Закінчений зі стор. 2) 

ють велику заборгованість. 
Отже режим стоїть перед 
серйозною проблемою ЗМІ-
нн системи, інакше це спо-
вільннть зброення модер-
ною технікою. Таку снтуа-
цію повинні б використати 
західні демократії і допо-
могти поневоленим наро-
дам прнспішити дсколоні-
зацію комуно-московської 
імперії. 

Інша важлива справа 
це зниження ціни і продукції 
нафти в Совстському Сою-
зі. Отже партія стоїть перед 
фундаментальним. остато-
чним рішенням. Реформа 
або поглиблення економіч-

-f ної кризи. Поліпшити таку 
ситуацію можна піднесенням 
видайности праці та збільше-
нням інвестиції в економіку 
Совстського Союзу. ПІДНС-

СТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ В ПОШН-
рсному алькоголізмі ледве 
чи вдасться. Торг івля не 
приносить доходу на інвес-
тиції в промисловість, ГОЛО-
вно при великих видатках 
на мілітарні цілі. Залишає-
ться одно, а саме усунути 
дискримінаційну централь-
ну контролю над економі-
кою Совєтського Союзу. 
Знесення контролі було б 
початком реформи. Без та-
кої зміни ця частина світу 
залишається назадннць-
кою. Кількарічний rocno– 
дарськнй поступ бувзавдя-
кн п р и р о д н и м р е с у р с а м , 
експлуатаці ї роб ітників і 
технології, отриманої від 
з а х і д н і х д е м о к р а т і й . Д о 
поглиблення кризи причи-
няється також свідомість 
населення, що не дозволяє 
себе дискримінувати. Ціка-
во.що про найбільшу днск-
риміиацію людини, людн-
ною в Совстському Союзі 
всі мовчать! 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

КАТЕРИНА (Костич)ЗУБАК 
член УНС Відд. 65-го ім. св. 
Володимира в Е.іізабсіі, Н. 
Дж., померла 1-го вересня 1986 
року на 87-му році життя. Нар. 
1898 року в селі Посада, Сянок, 
Україна. Членом УНС стала 
1926 року. Залишила у смутку 
сестру, трос внуків і двос прав-
нуків. Похорон відбувся 4-го 
вересня 1986 року на цвинтарі 
Ровзгилл у Линден, Н.Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 

А. Смит, секр. 

Мгр. РОМАН ГОЛОД, Член 
УНС Відд. 106-го ім. св. Мико-
лая в Чикаго, І.т.т.. помер 23-го1 

травня 1986 року на 72-му році 
життя. Нар. 1914 року в Сі рию 
Зяхт- Україна. -Членом УНС 
стала 1970 року. Залишив у 
смутку братівАндрія і Степана 
з родинами і дальшу родину. 
Похорон відбувся 25-го травня 
1986 року на цвинтарі св. Мн-
колая в Чикаго - Парк Рндж. 
Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Управа 

КАТЕРИНА ДУДОК, член 
УНС Відд. 337-го Т-ва Івана 
Франка в Балтимор, Мд„ по-
мерла 27-го липня 1986 року на 
80-му році життя. Нар. 1906 
року в селі Любень Великий, 
Україна. Членом УНС стала 
19S0 року. Залишила у смутку 
мужа Михайла, дочку Марію 
Качанюк і еннів Григорія, 
Василя і Романа з родинами, 
як теж 16 внуків і четверо прав-
нуків. Похорон відбувся 30-го 
липня 1986 року на цвинтарі св. 
Михайла в Балтиморі, Мд. 

Вічна їй Пам'ять! 

Ж А Т ESTATE 

^ Ukrainian 
Restaurant 
О Caterers 

132 2nd ton. (8 St.) 
M.Y.. Н.У. 100M 

212-533-8765 
- PRIVATE PARTIES -

ChniUnlnjl - Qfidutoent 
Shsureni - Wtddinfi 

Annivtruriai 
Mttlingj and WtMi 

Остап Садовий, секр. 

ІВАН МЕЛЬНИК, член УНС 
Відд. 155-го Т-ва „Запорозька 
Січ" в Перт Амбою, Н.Дж., 
помер 28-го серпня 1986 року 
на 60-му році життя. Нар. 8-го 
серпня 1926 року в Україні. 
Членом УНС став 1950 року. 
Залишив у смутку дружину 
Катерину, дітей Михайла, 
Юрія і Дану. Похорон відбувся 
2-го вересня 1986 року на uep– 
ковнім цвинтарі v Вудбридж, 
Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Лоренс. секр. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

П'ЯТНИЦЯ, 
21-го ЛИСТОПАДА 1986 Р. 

Пассойк, Н. Дж. Місячні збори 
42-го Відд Т-ва їм. Т Шевчен-
ка. о год 7-ій веч в УНДомі при 
237 Hope Ave Просимо взяти 
чисельну участь Є важні enpa– 
ви до полагодження Приєд-
нуйте нових членів до УНС. - В 
Марущак. рек секр 

Ф Р І З Н Е m 

АНДРІЙ РОЙОВСЬКИЙ, 
член УНС Відд. І58-гоІм.Бог-
дана Хмельницького в Брук-
лині, Н.Й., помер 18-го квітня 
1986 року на 69-му році життя. 
Нар. 1916 року в Ню Йорку. 
Членом УНС став 1969 року. 
Залишив у смутку дружину 
Емілію, сина Олеся з дружн-
ною Лесею, дочку Марту і 
ірі: внуків О.іенку, Влодзя й 
Наталочку і ближчу і дальшу 
родину. Похорон відбувся 21-
го квітня 1986 року на цвинтарі 
св. Духа в Гемпгонбургу, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Управа 

ОЛЕКСА ПАЛАЖІЙ, член 
УНС Відд. 245-го Т-ва „Запо-
розька Січ" в Треш он і, ІІ .Дж., 
помер 9-го вересня 1986 року 
на 71-му році жнття. Нар. 1915 
року в Трентоні, Н.Дж. Чле-
ном УНС став 1933року.Зали-
ініш у смутку дружину Ольгу, 
доньку з мужем і трос внуків. 
Двох братів Івана, Андрія і 
сестру Розалію. Похорон від-
бувся 12-го вересня 1986 року 
на цвинтарі Св. Тройці в Трен-
тоні. Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

М. Мартинець, секр. 

БОГДАН ГОШОВСЬКИЙ, 
член УНС Відд. 432-го в Topo– 
нто, Канада, помер 2І-голнп-
ня 1986 року на 79-му році 
життя. Нар. 1907 року в Золо-
чевІ, Україна. Членом УНС 
став 1947 року. Залишив у 
смутку дружину Ірину і 2-ох 
синів. Похорон відбувся 23-го 
липня 1986 року на цвинтарі 
Парк Лон в Торонто. Онт. Ка-
іі:иа. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

МИХАЙЛО ВЛОК,член УНС 
Відд. 383-го ім. снв. Петра і 
Павла в Бриджлорті, Па., по-
мер 17-го квітня 1986 року на 
76-Му році життя. Нар. 1910 
року в Брнджпорті, Па. Чле-
ном УНС став 1928року. Залн-
інив у смутку сім дочок, трьох 
синів, 20 внуків, 2-ох правнуків 
і сестру Лгнес Навлишин. По-
хорон відбувся 21-го квітня 
1986 року на цвинтарі св. Авгу-
пиіііі в Кіш оф Праша, Па. 

Вічна liovn Пам'ять! 

ПОМЕШКАННЯ 
потребує негайно в околиці Ню 
Йорку 45-літ самітній інж. з 
Бразилії Одна спальня, студю 

або кімната 
(212) 475-3831 (вечором) 

В Українському Салі на продаж 
ОДНОРОДИННІ ХАТИ 

від 51.900 дол., 
ПЛОЩІ ПІД БУДОВУ ХАТ. 

від 14.900 дол. 
за готівку або на довгі сплати, 
маємо другі добрі інвестиції 

і 
С . К о в а л ь ч у к , „ Р І а л т о р " і 

855 N. Park Avenue 
Арорка, Florida 32703 

(305) 886-3060 
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UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines S 

equipment 
JACOB SACHS 

251 W 98th St 
New York. N Y. 10025 

Tel (212) 222 6683 
7 days a week 
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11. Хома, секр. 

AH АСІ АЗІЯ М И Х А Й Л И -
І1ІИІ1. і.іен УНС Вітд. 379-го 
ім. св. Юрія в Чикаго, Ілл.. 
номер.га 25. липня 1986 р. на 62-
му році жнття. Нар. 4-і о .тюто-
ю 1924 року в селі Корениця. 
Україна. Членом УНС стала 
1955 року. Залишила у смутку 
мужа Михайла, дочку Олю з 
мужем К.інфом; дочку Mupiii– 
ку з мужем Романом і внуків 
Роксану і Павла; сина Володи-
мнра ) дружиною Галиною; 
іри сестри і брата. Похорон 
відбувся ЗІ-го липня 1986року 
на НІЧІМ гарі св. Отця Миколая 
в Чикаго, Ілл. 

Вічна їй Пам'ять! 

HaL-ii.ii, ( ї м кім. секр. 

^- -"СеіглвТмінГ”ітві І 

2 6 First A v e n u e 
N e w York , N.Y. 1 0 0 0 9 

T e l . : (212) 4 7 3 - 3 5 5 0 

Вже можна набути я Арці нові 
плити І касотки „Журавлів". 

' F U N E R A L D l R E C T O R S ” 

U K R A I N I A N Rdf N A T I O N A L 
FUNERAL Щ SERviCE 
Український Національний 
Цвинтар-Пам'ятник nona– 
годжують всі справи ло-
в'язані з похороном і ло-
хованням в ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave.. SE 
Washington. D.C. 20746 

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

Eve. 8. Holidays 
MA1L: P0 Вох 430 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в ВРСМХ BROOKLYN 

NEW YORK іОКОЛИЦАХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

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

( 2 1 2 ) 6 7 4 - 2 5 6 8 

--̂-̂ –̂ 


