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В АВСТРАЛІЇ ВІДБУВСЯ СОБОР 
УАПЦ З УЧАСТЮ ВЛАДИКИ 

МСТИСЛАВА 
Сідней, Австралія (Н. 

Н.) - 8-го червня при-
летів до Сіднею Блажен-
ніший Владика Митропо-
лит Мстислав, щоб очоли-
ти 8-ий Єпархіяльннй Со-
бор УАПЦеркви в Австра-
лй й Новій Зеляндії та npo– 
вестн канонічну візитацію 
тамошніх українських пра-
вославних парафій. На ле-
товнщі у Сіднею зустрі-
ли Владику члени KOHCHC– 
торй,. на чолг з П головою 
прот. о. Теодоровичем, 
місцеве українське право-
славне духовенство , та 
представники' громадських 
організацій. 

Діяння Собору започат-
ковано в суботу, 10 черв-
ня, а закінчено у неділю, 
11 червня, по полудні при-
йняттям постанов відносно 
внутрішнього ЖИТТЯ І ПОТ-
реб Єпархії та схваленням 
резолюцій загального зна-
чення. Серед останніх є 
привітання Соборові УАП 
Церкви, що відбудеться в 
Англії у вересні ц. p. , та 
Надзвичайному Соборові 
УГПЦеркви в Канаді, що 
відбудеться в липні ц. р. у 
Вінніпезі для відзначення 
знаменно? у житті тієї Цер-
кви події - 60-ліття її іс-
нування. Крім того, Собор 
прийняв постанову про за-
ходи перед австралійськя-
ми державними чинниками 
відносно звільнення з ув'яз-
нення о. Василя Романкь 
ка та опіки над його ро-
диною. 

З нагоди Собору в субо-
ту, 10 червня, була від-
правлена у церкві св. Афа-
насія Лубенського в Ґрен-
віллі Вечірня, після якої 

Блаженніший Владика 
Мстислав, Первоієрарх 

УАПЦ 
Владика промовив до чис-
ленно зібраних вірних. У 
неділю, 11 червня, Влади-
ка очолив соборну Службу 
Божу у церкві. Св. Покро-
ви в Гомбуш Вест і під час 
св. Літургії нагородив ти-
тулом протопресвітера П 
настоятеля о. О. Пігулев-
ського, а настоятеля церк-
ви в Гренвіллі о. В. Люль-
ку возвів у сан протоіє-
рея. Сослужили Владиці у 
цих відправах всі присутні 
на Соборі священики. 

Уміжчасі Владика Мит-
рополит відбув кілька кон-
ференцій з Консисторією і 
настоятелями парафій з 
околиць Сіднею та прий-
няв тих, що потребували 
побачитись з Владикою у 
церковних справах. На 15 
червня була передбачена 
зустріч Владики з україн-
ським католицьким Єпис-
копом на Австралію. Вла-
ликою-Іваном.-

УКРАЇНКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У КОНВЕНЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ ЖІНОЧИХ КЛЮБІВ 
Фінікс, Арізона (Христя 

Навроцька). - В днях від 5 
до 9-го червня ц. р. тут 
відбулася величава конвен-
ція Генеральної Федерації 
Жіночих Клюбів, яка від 
ряду літ поширює засяг 
своєї дії на міжнародний 
форум. Напередодні кон-
венції членки 3-го Відділу 
С У А З ІНІЦІАТИВИ ЙОГО ГОЛО-
вн пані Галини Агащук вла-
штували полуденок-буфет, 
на який запросили міжна-
родних делегаток та їх опі-
кунок (гостес). Ця ГОСТИ-
на промостила нам, трьом 
українським делегаткам до-
рогу - як кажуть - „через 
жолудок до серця". Пред-
ставннці українських жіно-
чих організацій, а саме: Лю-
бослава Шандра - СФУ-
ЖО, Христя Навроцька -
СУА і Наталія Іванів — 
Золотий Хрест, користаючи 
із цієї першої зустрічі, вспі-
ли нав'язати широкі зна-
йомства та могли провес-
ти відповідний розголос 
українського імени серед 
тисячі вісімсот делегаток з 
Америки, Ірану, Єгипту, Із-
раїля. Голляндії, Канади, 
ГОЛЛАНДСЬКИХ і бритійських 
островів, Тайвану, Греції, 
Ліберії та Балтійських на-
родів. 

Держачись усе разом, ук-
раїнки стали відомі деле-
гаткам, як „три українські 
пані" (,,трі юкреїням ле-
діс"). При допомозі згада-
ного вже 3-го Відділу влаш-
товано невелику, але взір-
цеву виставку народного 
мистецтва та роздавано 
брошурки СФУЖО, СУА, 
Українського Музею і Зо-
лотого Хреста. 

У понеділок 5-го червня, 
відбулася вечеря для між-
народних делегаток, в якій 
взяли участь українські де-
леґатки, як також 10 членок 
3-го Відділу СУА. В четвер 
відбувся міжнародний по-
луденок з участю 800 делс-
гаток, на якому звітували 
представниці країн, в тому 
представниця СФУЖО — 
Любослава Шандра про ве-
ликий засяг праці цієї сві-
тової Федерації. 

Того ж дня на пленумі 
звітували дві другі пред-
ставниці українських opra– 
нізацій: Наталія Іванів про 
працю Золотого Хреста у 

харитативній і виховній ді-
лянках та Христя Навроць-
ка про працюСоюзу Укра-
їнок Америки, підкреслюю-
чи ІНІЦІАТИВУ СУА в бра-
зилійських стипендійній ак-
ції, заснованні У країна, ко-
го Музею в Ню Йорку і 
започаткування відзначсн-
ня Міжнародного Року Ди-
тнни. 

Наради Конвенції Гене-
ральної Федерації, якими 
проводила президентка п-і 
Джеррі Вагнер, були нез-
вичайно ділові, ведені за 
усіма парляментарними 
правилами, при тому дуже 
цікаві. Кожного дня присут-
ні мали змогу вислухати 
дуже цікаві доповіді з різ-
них ділянок, напр. викорис-
тування соняшної енергії, 
зміни у ролі жінок, як про-
тидіяти злочинству і ін. Ос-
таннього дня провідник 
меншости в Конгресі, КОН-
гресмен Джон Дж. Роде, 
виголосив знаменну про-
мову про сучасний стан еко-
номіки в ЗСА. 

Схвалено ряд резолюцій 
м. ін. у справі створення 
постійної комісії при Ге-
неральній Федерації для 
слідкування за порушенням 
людських прав у світі, як 
конкретної розвозки дуже 
загальної резолюції у цій 
справі, прийнятої поперед-
ньою конвенцією в Сіятел, 
Ваш. 

У програму Конвенції 
входило також багато семі-
нарів, з яких українки мог-
ли дуже добре скористати. -

ПРАВА ЛЮДИНИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ОДНІЄЮ З ГОЛОВНИХ 
ЦІЛЕЙ ПОЛІТИКИ ЗСА - ЗАПЕВНЯЄ ПРЕЗИДЕНТ КАРТЕР 

Вашій гтон. — Виступа-
ючи на відкритті річних 
нарад міністрів закордон-
ких справ країн, які нале-
жать до Організації Аме-
риканських Держав (ОАД), 
президент Джіммі Картер 
у середу, 21-го червня, за-
явив, шо його уряд у сво-
їй закордонній політиці 
продовжуватиме наголо-
шувати справу прав лю-
дннн, не зважаючи на те, 
що деякі уряди південно-
американських держав кри-
тикують Вашінгтон за це 
наголошування. 

Зазначуючи, що ЗСА во-
ліють наголошувати „по-
зитиви", Президент однак 
підкреслив, що якщо інші 
країни продовжуватимуть 
порушувати права людин-
ни, то американський уряд 
поробить всі заходи, які 
докажуть тим державам, 
що явне порушування між-
народних стандартів потя-
гає за собою „коштовні 
наслідки". 

Як вказують коментато-
ри, цими словами прези-
дент Картер перестеріг ті 
режими латиноамерикан-
ських держав, які порущу-
ють права людини, що 
уряд ЗСА може застосува-
ти проти них „відплатиі 
акції". Хоча він не зазна-
чив які ,,відплатні акції" 
ЗСА застосують, то в ми-
нулому уряд президента 
Картера зменшував еконо-
мічну та військову допомо-
гу тим південноамерикан-
ським країнам, в яких по-
рушувано права людини. 
Президент Картер зазна-
чив, що до прав людини 
зараховує теж економічні 
та СОЦІАЛЬНІ права. 

Президент Картер не 
називав жадного порушни-
ка прав пойменно, але під 
час його промови делега-
ції 26-ох держав Західньої 
Півкулі одержали звіт 
Міжамериканської Комісії 
Прав Людини, в якому 
натавровано уряди Параг-
ваю та Уругваю за жор-
стоке порушування людсь-
ких прав, як теж скрити-

ковано уряд Чіле, але за-
значено, що в Чіле заміть 
не деяке поліпшення стану 
тих прав. 

У той самий час Дер-
жавний департамент ви-
словив вдоволення з факту, 
шо в Перу нарешті відбу-
лися загальні вибори, пер-
ші за останніх 15 років. 
Рівнож військовий уряд 
Аргентини повідомив, що 
запросив док своєї країни 
делегацію Міжамерикансь-
кої Комісії Прав Людини, 
щоб перевела перевірку за-
кидів; що в Аргентині по-
рушується ті права. 

Президент у своїй про-
мові підкреслив, що npo– 
тягом минулого року 
наступили , , зміни на 
краще" щодо пошану-
в а н н я п р а в л ю д и н и 
в Західній Півкулі, бо деякі 
країни зв ільнили по-
літичних в'язнів, при-
пинили цензуру преси TO-
що, додаючи, що існують 
перспективи на дальше по-
ліпшення, хоча він розуміє, 
що прогрес буде повіль-
ний. 

Крім питання прав людн-
ни, якому п р е з и д е н т 
Картер присвятив майже 
одну четвертину своєї про-
мови, він наголосив також 
новий дЬговір ЗСА з 
Панамою щодо передання 
контролі над панамським 
каналом у руки панамсь-
кого уряду, зазначуючи, 
що мирне полагодження 
цього контроверсійного ПН-
тання повинно стати 
прикладом, для розв'язки 
всіх інших проблем між 
країнами Західньої Півкулі. 
Президент також відмітив, 
що додержав обіцянку з-
перед року відносно підпис 
сання А м е р и к а н с ь к о ї 
Деклярації Прав Людини, 
виготовленої ОАД, як теж 
підписання договору щодо 
заборони нуклеарної зброї 
в Латинській Америці. 

Н а р а д и О р г а н і з а ц і ї 
Американських Держав 
триватимуть 10 днів і 
передбачають, що доміну-
ючою темою буде дальше 
питання прав людини. 

В'єтнам дозволить 25-ом особам 
виїхати до ЗСА 

Ганой. - Міністерство 
закордонних справ кому-
ністичного В'єтнаму пові-
домило Сенатську підкомі-
сію для справ втікачів, що 
дозволить 25-ом особам, 
точніше 15-ом дітям амери-
канських громадян і 10-ом 
матерям тих дітей, виїхати 
до ЗСА, „щоб обєднати-
ся з їхніми батьками і чо-
ловікамн". 

Американські комента-
тори вказують, що це пер-
шнй раз, що Ганой noro– 
дився на виїзд з країни в'єт-
намських жінок і дітей. 

Припускають, що цей жест 
має на меті заохотити уряд 
ЗСА погодитися на „норма-
лізацію" відносин з кому-
ністичним В'єтнамом. Рі-
шення в'єтнамського режн-
му запало в час, коли від-
носини тієї комуністичної 
країни з двома іншими ко-
муністичними державами, з 
Китаєм і Камбоджею, дуже 
напружені. 

Всі 15-ро дітей, які одер-
жать дозвіл на виїзд до 
ЗСА, мають американські 
пашпорти і є громадяни-
нами ЗСА. 

Представник ЗСА прибув 
до Анголі 

Луанда. - У середу, 
21-го червня, сюди прибув 
Доналд МекГенрі, член де-
легації ЗСА до Об'єднаних 
Націй, щоб переговорити з 
марксистським урядом 
президента Аґостіна Нето 
справу можливого зами-
рення між Анголею та су-
сіднім Заіром, на який ка-
тангські партизани, які ма-
ють своТбази в Анголі, вже 
нападали два рази, як теж 

Телебачення у Спрінґфілді, Масс, 
цієї суботи передаватиме українську 

програму 
Спрінгфілд. - У суботу. 

24-го червня, місцева те-
левізійна станція WHYN, 
русло 40 UHF, в год. 7; ЗО 
увечері п е р е д а в а т и м е 
п і в г о д и н н у п р о г р а м у 
української пісні і танку в 
циклі сво їх п р о г р а м 
народної музики. Оркестра 
Адама Платоша з Ню 
Бритен , Коннектикат , 
відіграє сім українських 
пісень, а танцювальна 
група „Дніпро" з Бридж-
порту, під керівництвом 
Ірини Дмитрів, виконає 

„Гопак". У програмі візьме 
участь Ричард Керрі . 
керівник української радіо-
програми на станції WRYM 
- 840 в Ню Бритен, переда-
ваної кожної суботи в год. 
8;30 рано. Це вже другий 
раз, що оркестра Адама 
Платоша виступає на 
з г а д а н і й т е л е в і з і й н і й 
станції. Перший виступ був 
21-го січня ц p., коли 
передавано півгодинну 
українську програму і всі 
точки виконувала ця 
оркестра. 

старатися включити Анго-
лю в спроби розв'язати 
расовий і політичний кон-
флікт у сусідній Намібії, 
яка находиться під контро-
лею Південно-Африкансь-
кої Республіки. 

МекГенрі прибув до Ан-
голі день після того, як 
державний секретар Сай-
рус Венс у промові ВІДН0С-
но політики ЗСА щодо 
Африки повідомив, шо 
уряд президента Джіммі 
Картера старатиметься на-
в'язати „більш нормальні 
контакти" з ангельським 
марксистським урядом, 
шоб власне довести до 
вищезгаданих цілей, хоч за-
значив, що. не пропонує 
встановлення нормальних 
дипломатичних та еконо-
мічних зв'язків з Анголею. 

ЗСА ніколи не мали 
дипломатичних зв'язків з 
тією африканською краі-
ною, колишньою порту-
гальською колонією. Map– 
ксистський уряд Аґостіна 
Нето прийшов до влади в 
1975-му році з допомогою 
кубинських військових час-
тин і совєтської зброї. 

КАРТЕР НАЗИВАЄ ВЕНСА 
РЕЧНИКОМ ЗАКОРДОННОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗСА 
Вашінгтон. — 3 уваги на 

те, що протягом останньо-
го місяця члени Конгресу та 
коментатори висловлюва-
ли непевність щодо питан-
ня: хто фактично є речни-
ком уряду президента 
Джіммі Картера в ділянці 
закордонної політики, тоб-
то, чи ним є д-р Збіґнєв 
Бжезіньскі, головний ДО-
радиик Білого Дому для 
справ крайової безпеки, 
який гостро критикував Со-
вєтський Союз та Кубу за 
військове втручання в Аф-
рику і за порушування полі-
тики детанту, чи тим реч-
ником є державний секре-
тав Сайрус Венс, який кри-
тикував Москву за ті самі 
справи, але робив це більш 
„помірковано", президент 
Джіммі Картер у середу, 21 -
го червня, під час майже 
тригодинної зустрічі з 80-
ма законодавцями зазна-
чив, що він сам відповідає 
за остаточні рішення щодо 
закордонної політики, а йо-
го речником в тій ділянці с 
державний секретар Сайрус 
Венс. 

Присутні на тій зустрічі 
заявили кореспондентам, 
що Президент особисто від-
повідав на більшість із за-
питів, а решту скеровував 
до Венса, хоча на зустрі-
чі були теж Бжезіньскі, сск-
ретар оборони Гарольд 
Бровн та інші члени уряду. 
Бжезіньскі звітував про 
свою недавню поїздку до 
комуністичного Китаю, а 
Бровн зреферував справу 
військового балянсу між 
ЗСА та СССР. 

Коментатори і члени 
Конгресу вважають, що 
президент Картер, принай-
мні на найближче майбут-
нс, вирішив підтримати під-
хід Венса до закордонної 
політики, зокрема в ділян-
ці зв'язків із Совстським 
Союзом і Кубою. Присутні 
на згаданій зустрічі, хоча 
підкреслювали, що не мож-
на було запримітити жад-
ного „тертя" між Венсо.м і 
Бжезіньскім, то всім було 

ясно, що Білий Дім тепер 
протегує Венса. Виступи 
президента Картера протя-
гом останнього місяця 
більш віддзеркалювали по-' 
гляди і підхід Бжезіньско-
го. 

Секретар Венс на зустрі-
чі в середу реферував enpa– 
ву САЛТ 11, як теж ситу-
ацію на Близькому Сході та 
в південній частині Афри-
ки. Із заяв Венса та Прсзи-
дента виходило, що Вснсові 
пощастило переконати пре-
зидента Картера, що йай-
важливішою справою с під-
писання нового договору 
щодо обмеження стратегіч-
ної атомової зброї і що ця 
справа не повинна бути „по-
в'язана" з іншими амери-
кансько-совстськимн проб-
лемами, як про цс натякав 
д-р Бжезіньскі. Президент 
підкреслив, що САЛТ 11 
повинен мати першенство. 
додаючи, що хоча у відно-
синах між ЗСА та СССР 
завжди будуть періоди су-
перництва і співпраці, то 
його уряд наголошуватиме 
аспекти співпраці. 

Державний департамент 
у середу оприлюднив заяву 
відносно недавньої дуже 
критичної статті в газеті 
,,Правда", офіціозі комуніс-
тичної партії Совєтського 
Союзу, вказуючи цією зая-
вою, що уряд президента 
Картера тепер підтримує 
підхід Венса, бо в цьому 
документі зазначено, що 
хоча Вашінгтон не погод-. 
жується з антиамерикансь-
кими закидами в ,,Прав-
ді", то воліс на розпочи-
нати „нової рунди взасм-
ної рсторики", яка може 
тільки загострити відноси-
нн між ЗСА та СССР. Аме-
рика і Совстський Союз 
мають перед собою ряд 
важливих справ до пола-
годження і успішна розв'я-
зка тих проблем напевно 
спричиниться до „дальших 
кращих виглядів на довго-
тривалі і стабільні відно-
сини" — сказано в заяві 
Державного департаменту. 

Совєти засудили двох жидівських 
активістів 

Москва. - Пресові are– 
нтства інформують, що со-
встський суд засудив 21-го 
червня ц. р. двох жидівсь-
ких активістів, Владіміра 
Слспака і Іду Нудел, на 
довгі реченці заслання за те, 
що вони виставивши на ба-
льконах своїх помешкань 
великі плакати, домагалися 
візи на виїзд до Ізраїля. 50-
річного Слспака, інженера 
по фаху, який був членом 
групи дисидентів, які вже 
віддавна змагаються за 
покращання людських прав 
в Совєтському Союзі, за-
суджено на 5 років заслан-
ня у віддалених районах 
СССР. На суд не допущено 
жадних свідків оборони, а 
швагра Владіміра Слспака, 
Зіновія Рашковського. впу-
щено на залю суду тільки 
тоді, коли суддя відчиту-
вав за суд. 

В окремому процесі була 
також засуджена 47-річна 
їда Нудел, по фаху еконо-
міст, за подібні до Слспако-
вих „провини" і за „злос-
ливий хуліганізм" на 4 роки 
заслання. Дружина Слспака 
Марія так само обвннува-
чена прокуратурою за 
„злосливе хуліганство" піс-
ля того, як вони обидвос, 
замкнувшись у власному 
помешканні, розвинули ве-
ликнй плакат з домаган-
ням пустити їх до сина в 
Ізраїль. Однак після внпад-
ку Марія Слспак тяжко зах-
воріла на виразку шлунка 
та перебуває тепер в шпита-
лі і її правдоподібно суди-
тимуть окремо. Справа 
Владіміра Слспака відома 
на Заході, бо він уже від 
1970 року намагається ви-
їхати до свого сина в Ізра-
їль і від того часу перебу-
вас без праці та засобів для 

життя. Другий син Слспаків 
переховується десь в СССР 
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВІН ВІДМОВИВ-
ся іти до совстської армії, 
їла Нудел, яка також на-
магасться виїхати до 1зра-
їля, на своєму плакаті на-
пнеала була: ,,КГБісти, 
дайте мені візу до Ізраїля" і 
за цс одержала 4 роки зас-
лання. 

На обидвох процесах ци-
вільні агенти КҐБ і т. зв. 
„дружинники", які є зви-
чайними послугачами КҐБ, 
держалн під надзором при-
ятелів і знайомих обидвох 
підсудних. На залю нарад, 
як у попередніх випадках, 
не допущено також закор-
донних журналістів і пред-
ставника амбасади ЗСА в 
Москві. Коли однак прия-
телі збиралися в більшу 
групу, поліція відкручува-
ла пожежні рури і розпоро-
шувала товпу сильною 
струсю води. „Ми боїмося, 
— заявила Ірина Брайло-
вська, — що тепер КҐБ тс 
саме може зробити з кож-
ним з нас". 

У МОСКВІ Серед ДИСИДСН-
тів і закордонних дипло-
матів панує переконання, 
що після жорстокого засу-
ду проф. Юрія Орлова. со-
встські судові чинники при-
готовляються тепер до роз-
прави над Алсксандром І. 
Пнсбургом. який був ГОЛО-
вою фонду допомоги роди-
нам політичних в'язнів. по-
МИМО ЙОГО ТЯЖКОЇ ЛСГЄНС-
вої хвороби, і над Анато-
лісм Щаранським, справа 
якого дещо ускладнила від-
носини між ЗСА і СССР, бо 
йому прокуратура закидає 
співпрацю з амернкансь-
кою Центральною Розвід-
чою Агенцією. 

ВІРМЕНИ ЗАЯВЛЯЮТЬ 
СОЛІДАРНІСТЬ „З ВОЮЮЧОЮ 

УКРАЇНОЮ" 

Поруйр Айрікян зі своїми рідними 

Ню Йорк. (Пресова Cnv– 
жба ЗП УГВР). - У сам-
видаві поширена заява сек-
ретаря Національної Об'сд-
наної Партії Вірменії, по-
літв'язня Поруйра Айрікя-
на з 12 січня 1978 року до 
голови Верховної Ради 
СССР, в якій він м. ін. пише, 
що вірменські патріоти го-
тові в майбутньому ,,ви-
являти свою солідарність з 
дійсними синами і дочка-
ми України не тільки голо-
дівками протесту і заява-
ми". 

Поруйр Айрікян. 1949 
року народження, був впср-
ше заарештований 1969 ро-
ку за„антирадянську про-
паганду" і засуджений на 4 
роки позбавлення волі. Піс-
ля звільнення, його заареш-
тували вдруге 12 лютого 
1974 року і засудили на 2 
роки за „порушення зако-
нів нагляду". Згодом йо-
го обвинувачували за стат-
тями 65 і 67 КК Вірмен-
ської РСР і засудили на 7 

років таборів і 3 роки зас-
лання. 

Дійсним провідником 
НОП Айрікян став в 1968 
році. 

Нижче друкуємо повний 
текст його заяви в перекла-
ді з російської мови. 

„У певних колах СРСР і 
взагалі в політичному світі 
вже декілька років тради-
ційно відзначується 12 січня 
як „День Солідарносте з 
українськими політв'язня-
ми. Історично цей день по-
в'язаний з найбільшими ма-
совими арештами в Укра-
їні за останній період - 12 
січня 1972 року коли в 
одинь день заарештовано 
десятки людей. Але в сучас-
них умовах значення і сенс 
цієї нової дати поширився. 
Це день воюючих україн-
ців, день прихильників ВІД-
родження України, день ук-
раїнських дисидентів. 

У списках радянських по-
літв'язнів велику частину 

(Закінчення на cm. 3-ій) 

„ХРОНІКА ПОТОЧНИХ ПОДІЙ" 
ІНФОРМУЄ ПРО ТЕРОР КҐБ 

ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ 
ПОЛІТВ'ЯЗНІВ 

Ню Йорк (Пресова 
Служба ЗП УГВР). - Нс-
давио наспіла на Захід теж 
„Хроніка поточних подій" 
ч. 48, якої поважну части-
ну становлять матеріяли 
про українських в'язнів, за-
слаиих, інших репресова-
ннх та КҐБівське свавілля 
в Україні в загальному. 
Вже самим об'ємом укра-
їнських матеріялів і доку-
ментів „Хроніка" є ваго-
мим віддзеркаленням вели-
чезної інтенсивностн і роз-
міру терору, що ЙОГО CTO-
сує режим під сучасну пору 
проти поодиноких ' украін-
ськнх патріотів і цілого 
народу. 

Починається „Хроніка" 
справою генерала Петра 
Грнгоренка п. н. „Внгнан-
ня", в якому подається 
перебіг позбавлення його 
радянського громадянства, 
його протести і заяву в цій 
справі А. Д. Сахарова з 14 
березня 1978 року. 

У відділі про ,,Penpe– 
сй проти груп ,ГельсінкГ, 
подано обширні матеріяли 
про .Натиск на Руденка', 
,Арест Лук'янснка', протес 
ти в їхній обороні, обшуки 

переведені в друзів і знайо-
мих і т. п. Окремо подано 
про допити Кузьми Матві-
юка Ровенськнм КҐБ, Іва-
на Кандиби і ін. 

Подасться теж деякі де-
талі про арешт Петра Він-
са і протести проти засуду 
Ольги Гейко (Матусевич), 
Люби Мурженко, Галини 
Снегірьової, Оксани Меш-
ко, Віктора Лавріненка і ін. 

Повідомляється про но-
внх членів Української rpy– 
пн ,,Гельсінкі": Віталія Ка-
линиченка і Василя Стріль-
цева (філолог, закінчив Че-
рнівецький університет, в 
останній час викладав ан-
глійську мову; в 1977 році 
звільнили його після того, 
як він подав 3aHBN на виїзд 
до Англії, тепер живе в 
Долині, Івано-Франківсь-
кої области). 

У відділі про ,,Арешти, 
обшуки, допити" ,,Хроні-
ка" інформує про арешт 
Івана Дикого при кінці 1977 
року та про переведені в 
зв'язку з тим обшуки в 
дружини Василя Лісового, 
Віри Лісової - в Києві, в 
Олени Антонів — у Льво-

(Закінченнч на cm. і-ій) 

Програма Клівлендської Виставки 
СУА 

Клівленд (О. Ганський). 
— У неділю, 21-го травня 
ц. р. в залях Вестерн 
Резерв Гісторіксл Сосаєті, 
10825 Іст Бульварл, в уні-
верситетській дільниці міс-
та, з успіхом відкрито вн-
ставку, під моттом: ,,Ук-
раїнські традиційні мотиви 
в текстилях і писанках", 
яку влаштував Комітет 
„Українська Спадщина". 

В окремій програмі 
першого дня виставки був 
показ прнмінення вишивки 
в модерних одягах. Внве-
дення гагілок урозманіт-
ннло імпрезу. 

Подібні окремі nporpa– 
ми передбачені" теж на три 
дальші місяці виставки й 
відбудутьсд в недіДьні дні 
під таким гаслом: 18-го 
ЧСРВНА - ЛЄКЦІА ПРО ІСТО-
рію і традицію писанок, з 
показом писанкуваннА та 

висвітленням фільмів ,.Пи-
санка"; 16-го липня — лек-
ція про українську вншив-
ку, з демонструванням різ-
нихстібів вишивання; 13-го 
серпня - висвітлення про-
зірок з України, основаних 
на історичній церковній ар-
хітектурі Києва та мнсте-
цьких експонатах музею 
столиці України; 10-го ве-
ресня - бандура, українсь-
кнй історичний музичний 
інструмент, лемонстрова-
ний виступом Ансамблю 
МОЛОДИХ Бандуристів. Зак-
рнття виставки. 

Кожна з поданих npor– 
рам починається о 2:30 
слолудня. Музей відкритий 
у неділі в гол. 2 — 5 
сполудня і закритий цілий 
день в понеділки. В лообід-
ні години вівтірків вступ до 
музею вільний від оплат. 
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Невідкладне завдання 
Минулого вівтірка кілька старшин американських 

збройних сил заявили Сенатській комісії військових 
справ, шо теперішня „професійна" армія, яка скла-
дасться тільки з добровільній , має дуже поважні проб-
леми: багато добровільнів малограмотні; непропор-
шйно великий відсоток тих вояків - це негри і пуерто-рі-
канш, що доводить до загострення расових відносин; 
добровільцям всіх рас бракуі позитивного наставлення 
до їхніх обов'язків, тобто їм бракує мотивації; збройні 
сили не представляють собою перекрою американського 
суспільства. 

Згаданих старшин запросив на свідчення демократич-
ний сенатор Сем Нанн і Джорджії, який від 1973-го року, 
тобто від припинення в ЗСА обов'язкової військової 
служби, часто виступає проти теперішньої ,,професій-
ної", значить, лобровільчоі армії. 

Заяви свідків-старшнн - це тільки підтвердження 
оправданих закидів сенатора Нанна та багатьох інших 
законодавців і військовиків, шо добровільча армія не 
виправдує себе. 

Дуже невідрадною сторінкою теперішньої добровіль-
чої армії є, як згадано, факт, шо непропорційно велика 
кількість лобровільців-ряловиків — це негри і пуерто-рі-
канці, а старшинські кадри складаються переважно з 
білих. Отже, збройні сили не представляють собою 
перекрою цілого американського суспільства, як це було 
раніше, коли всі фізично спроможні юнаки були 
поклнкувані ло 2-річної примусової військової служби. 
Хоча негри і пуерто-ріканиі становлять тільки 13 
відсотків населення Америки, то в армії їх є 22 відсотки. 
Це не тільки протнрічнть принципові расової інтеграції, 
що його підтримує сам урял ЗСА, але теж може в 
майбутньому довести ло поважних конфліктів між 
старшинською верствою, яка складається переважно з 
білих, і рядовим вояцтвом, яке постепенно стає більш 
негритянським і пуерто-ріканськнм. Вже тепер расові 
відносини в збройних силах досить загострені. 

До теперішньої ,,професійної" армії зголошуються 
переважно юнаки з бідніших прошарків американсь-
кого суспільства та хлопці і молоді мужчини, які не 
могли знайти затруднення в цивільному секторі, чи то з 
уваги на брак належних кваліфікацій, чи через те, що в 
країні безробіття все ще на порівняльно досить високому 
рівні. Для них можливими виходами із ситуації було 
одержувати суспільну допомогу чи безробіття, або 
зголоситися до військової служби. Напрошується питан-
ня: шо буде з тією добровільчою армісю, коли 
економічна ситуація поліпшиться, рівень безробіття 
обнизиться ще більше і значно більше молодих мужчин 
зможе одержати затруднення в приватному секторі 
американської економіки? Тоді цілком певно зменшиться 
число добровільнів, а разом з тим чисельно зменшаться 
збройні сили Америки, шо було б великою загрозою для 
безпеки країни і цілого вільного світу. 

Факт, шо до армії зголошуються некваліфіковані 
юнаки та члени нижчих економічних верств доводить до 
того, шо багато добровільців малограмотні, а деякі 
навіть неписьменні, шо значно утруднює їм виконувати 
їхні завдання. З уваги на те, шо багато юнаків 
зголошується до війська тільки тому,-Лцо не могли 
знайти праці в цивільному секторі — вони не мають 
зацікавлення до військової служби, тобто їм бракує 
належної мотивації. 

Сказане ясно вказує, шо збройні сили ЗСА мають 
поважні проблеми. Безпека країни вимагає від Конгресу і 
Білого Дому перевірки і полагодження цієї преважливої 
справи. Сенатор Нанн вже вніс резолюцію, шоб секретар 
оборони Гарольд Брови ше цього року представив свої 
пропозиції відносно привернення збройним силам none– 
редньої стабільності! і расового балянсу. На увагу 
заслугоиу( пропозиція ірупи визначних соціологів, які 
затривожені фактом, т о збройні сили більш не пред-
ставляють собою перекрою цілого американського 
суспільства. Вони закликають Конгрес і Білий Дім 
подбати, шоб добровільці по двох роках служби 
одержували порівняльно високі стипендії на продовжен-
ня студій в коледжах чи університетах, очевидно, якщо 
вони мають кваліфікації на прийняття до вищих шкіл. 
Високі стипендії були б заохотою для юнаків зі 
середньої економічної верстви зголошуваться до війська, 
беручи до уваги луже високі кошти навчання в 
університетах ЗСА. 

Задовільна розв'язка цих та інших проблем американ-
ських збройних сил повинна стати одним з перших і 
невідкладних завдань уряду і народу. t 

КОНФРОНТАЦІЯ ЧИ КООПЕРАЦІЯ 

Стоянці на Закарпатті -
500,000 років 

Ще в 1974-му році пале-
олітична експедиція Apxco– 
логічного музею Академії 
Наук УССР на Закарпатті 
на горі Cap поблизу ссли-
ща Королеве, Виногралів-
ського району натрапила 
на сліди ранньопалеолі-
тичних поселень - СТОЯ-
нок, розташованих на гір-
ській гряді (гірському пась-
мі), яка простягається 
вздовж ріки Тиси з півдня 
на північ і складається з 
трьох вершин. Відтак, піс-
ля кількарічних дослід-

жень, експедиція знайшла 
на середній вершині залиш-
ки восьми ранньопалеол;-
гнчних поселень. Там від-
крито численні кам'яні зна-
рилдя, знахідка яких дає 
змогу прослідити розвиток 
техніки виробництва у 
мешканців тих стоянок. В. 
М. Гладилін, начальник ці-
єї експедиції, заявив, шо ця 
знахідка свідчить, шо впер-
ше тут люди оселилися 
близько 500,000 років то-
му, а не 150,000, як досі 
вважали. 

Дубчек плянував створити 
концтабори для. комуністів 

Прага. - Газета ..Руде 
Право", офіціоз комуніс-
тичної партії Чехо-Словач-
чини у своєму виданні з 
неділі, 18-го червня, твср-
дить, що Александср Ду6-
чек, перший секретар ком-
ГЇартії піД "час так званої 
„Празької весни". пляну-
вав створити кониентраиій-
ні табори для „псревишко-

лення партійних діячів, які 
не зреклися своїх комуніс-
тичних переконань". 

,,Руде Право" твердить, 
шо два члени тодішнього 
чехо-словацького уряду ви-
готовили ТОЧНИЙ плян щодо 
створення таких концтабо-
рів, але цей плян не ввійшов 
в життя. 

В своїй промові перед 
абсольвентамн морської 
старшинської школи презн-
дент Джіммі Картер, крім 
може, деяких нюансів, не 
сказав, властиво, нічого 
нового. Сподівання одних і 
побоювання других, що 
Картер підтримає свого 
дорадника Бжезіньского, 
який недавно зайняв вираз-
но „тверду" позицію су-
проти Москви, не справди-
лися. Можна б мати вра-
ження, що Картер хотів 
помирити своїх найблнж-
чих співробітників, говоря-
чи для одних про KOH-
фронтацію, якщо такої не 
можна буде уникнути, а 
для других про дальшу го-
товість кооперувати з 
СССР, якщо він на це піде. 
Картер сказав, що вибір є 
тепер у руках Москви. 

Аналізуючи ці вислов-
лення Картера, приходнть-
ся до таких висновків: Захід 
не має своєї власної по-
літики супроти Сходу, а 
лише реагує на ті чи інші 
потягнення Москви. І далі: 
Захід, зокрема ЗСА, лише 
„ПОГРОЖУЮТЬ" - В МІЦНІ-
шому чи слабшому тоні — 
що не бояться конфронта-
ції, але нічого не почина-
ють конкретного, щоб. ЦІЙ 
конфронтації переможно 
протистояти. І в цьому, 
власне, немає нічого ново-
го у промові президента 
Картера. Бо хіба кожний 
попередній американський 
президент стверджував, 
шо Захід хоче мирної ко-
операції, , ,детанту" з 
СССР, але, мовляв, як буде 
потреба, то буде 6орони-
тися. 

І що ж на це Москва? 
Нахабно, як завжди, 
Кремль „обернув кота ого-
нем", відповідаючи, що це, 
власне, ЗСА винні в імпері-
ялістичній політиці І В ПІД-
готовлюванні війни. Тим 
часом, Москва не потребує 
аж щойно тепер „вибира-
ти". Вона вже давно внб-
рала, вибрала конфронта-
цію під плащиком миро-
любних запевнень про ба-
жання мирного співісну-
вання і економічної коопе-
рації. Звичайно - так! 
Москва потребує коопера-
ції, щоб на одержані із 
Заходу різні засоби (включ-
но також Ь пшеницею 
тощо) могти обертати своє 
„масло" на гармати. 

Що ж потрібно для За-
ходу, щоб він нарешті при-
йшов до переконання, що 
Москва вже давно вибрала 
конфронтацію? Невже це 
станеться аж тоді, коли 
московські танки підуть на 
країни ЗахідньоІ Европи, 
совєтські вояки почнуть 
відверто (а не в ролі ,,до-
радників") виступати в 
Африці, Куба почне непри-
ховану агресію не на аф-
рнканські, на країни Пів-
денної Америки (озброєна, 
звичайно, Москвою), а со-
вєтські підводні човни і 
військові кораблі забльоку-
ють Індійський океан?! 

Не можна вимагати від 
американського президен-
та неможливого. Роблячи 
максимальні зусилля для 
уникнення війни, особливо 
нуклеарної, Картер не міг 
загрозити совєтам просто 

війною - хіба навіть тому, 
що цим викликав би пані. 
ку серед громадян своєї 
країни та серед своїх евро-
пейських союзників. Не 
тільки паніку, але й обу-
рення, яке могло б йому 
коштувати президентсько-
го становища. Але Картер 
міг би, без ризика norip– 
шити відносини з Moc– 
квою, сказати їй цю оче-
вндну правду: ствердити, 
що Москва провадить (а не 
щойно має вибрати) полі-
тнчну конфронтацію і що 
Америка буде від сьогодні 
діяти відповідно до цієї 
імперіалістичної й агресив-
ноі совєтської політики. І 
то діяти в усіх ділянках: і в 
справі підвищення зброй-
ного потенціялу Заходу, і в 
справі унеможлнвлення ко-
муністичних авантюр в 
Африці чи деінде, і в справі 
підтримки справжніх, а не 
штучно створюваних Moc– 
квою визвольних рухів, 
скерованих проти російсь-
ко-совєтського імперіяліз-
му й московського пану-
вання. Бо якщо Москва 
відверто заявляє, що вона 
буде завжди і скрізь під-
тримуватн т. зв. ,,визволь-
ні війни", то чому Захід не 
може нарешті заявити, що 
він стоїть по стороні не 
тільки переслідуваних дн-
ендентів, але й по боці 
прагнень до визволення 
з-під московського пану-
вання не тільки т. за. 
сателітннх народів, але й 
народів всередині СССР?! 

Чого боїться Захід? Що 
Москва не піде на заклю-
чення т. зв. „САЛТ И", а 
пізніше „САЛТ Ш"? 
Алеж це тільки Захід спо-
дівається якихось вигід від 
цих угод. Про це npexpac– 
но знає Москва, а тому 
лякає, що відмовиться від 
заключення договорів про 
обмеження нуклеарного оз-
броєння. Совєтам же зов-
сім не залежить на цих 
договорах, бо вони не спи-
нять їх від дальших збро-
єяь, так як не спинив їх від 
них „САЛТ І". Ціла бо 
справа полягає в тому, що 
Захід не має можливос-
тей ефективної контролі 
совєтськнх зброєнь. Вони,, 
діють безконтрольно, бо 
лише з великим трудом 
західнім розвідкам удаєть-
ся довідатися про якусь 

нову зброю. На Заході ді-
ється навпаки, тут роками 
дискутується прилюдно в 
парляменті, в пресі, на 
зборах, коли йдеться про 
введення якоїсь нової зброї 
(напр. невтронної бомби). 
Не бракує навіть голосів 
осуду, якщо якісь західні 
розвідки викриють ті чи 
інші починання в СССР, 
скеровані на все більше 
підвищення воєнного, і то 
наступального, а. не обки 
ронного, потенціялу. Божі 
мовляв, не можна ,,драту-
вати" Кремля, щоб той, 
боронячи безпеки своєї ім-
перії, не розпочав „з роз-
пачу" війни! Алеж облуд-
ність кремлівських волода-
рів очевидна: вони npexpac– 
но знають, що ніхто на 
Заході не почне проти них 
війни! 

А якже стоїть справа з 
другого боку ? Звичайно, 
Москва теж не піде на рн-
знко війни, доки не буде 
певною своєї перемоги. 
.Але вена піде на війну, 
коли вважатиме, шо „пш-
лий" Захід - пре лоаомо-
зі її інтриг і диверсій — исе 
дозрів до того, шоб дати 
йому останній смертель-
ний удар. Чи Китай справ-
ді дурить світ, коли не 
припиняє перестерігати ое-
ред тим, шо СССР під-
готовляє нову війну? 

Нам можуть закину їй, 
шо ми не завою всіх „та-
емниць" західніх держав, 
які, певно, теж мають якісь 
таємні нові роди зброї, а 
принаймні негласно удос-
коналюють вже існуючу 
зброю. Це можливо. Але 
при цьому не треба забу-
ватн, спльки совєтськнх 
шпигунів діє на Заході, а 
скільки західщх шпигунів 
мають можливість про-
лістатнея десь аж над Урал" 
в СССР. 

Ми не маємо МОЖЛИВОС-
тн сугерувати шо повинен 
робити Захід для ефектив-
ноі оборони проти KOH-
фронтації СССР в мілітар-
ній ділянці. Але МИ MO-
жемо висловити погляд, 
що для такої ефективної 
оборони належать також 
політичні засоби, а серед 
них і справи поневолених 
Москвою народів - і то не 
лише в площині гумані-
тарній. 

Прем'єр Туреччини розпочав 
свою візиту в СССР 

Москва. — Ассосієйтед 
Пресе інформує, що пре-
м'єр-міністер Туреччини 
Булент Ацевіт прибув в се-
реду, 21-го червня ц. p., з 
офіційною візитою до Со-
встського Союзу, верхово-
ди якого, вже від довшого 
часу Домагаються від Ту-
реччини підписання догово-
ру „про дружбу і співпра-
цю". На летовищі в Moc– 
кві Ацевіта вітали прем'єр 
Алексен Н. Косигін і мі-
ністер закордонних справ 
СССР Андрей А. Громико. 
Проект советсько-турець-
кого договору про ,лруж-
бу і співпрацю" був накрес-
лений обома сторонами три 
роки тому, коли Косигін 
відвідував офіційно Анка-
ру, але підписання цього 

договору постійно відкла-
далось. Якщо теперішні пе-
реговори Ацевіта в Moc– 
кві з совєтськими верхово-
дами будуть успішними, то 
не є виключеним, що такий 
ДОГОВІР МОЖе бути ПІДПИ-
саний в кінці візити Аце-

віта, який в останньому часі 
фаворизує Совєтський Со-
юз, особливо від часу, коли 
Конгрес ЗСА проголосував 
справу ембарга на доставу 
американської зброї для 
Туреччини з причини ту-
рецькоі інвазії на Кипр. 

Торгівля між Туреччиною і 
Совєтськнм Союзом знач-
но підвищилась від часу, 
коли Ацевіт прийшов до 
влади. 

Панас Феденко 

ЗА ПРАВИЛЬНУ ОЦІНКУ 
ІМПЕРІАЛІЗМУ 

її 

Серед російської „бі-
лої" еміграції поширений 
погляд, неначе російський 
комуністичний режим 
„знищив Росію", бо боль-
шевики свого часу вели 
пропаганду за право наро-
дів на відокремлення від 
Російської великодержави, 
потурали „сепаратистам". 
Однак, патріоти єдиної не-
ділимої Росії помилилися. 
Про цю помилку писав 
російський монархіст укра-
Інського роду - Василь 
Шульгин у книзі „20-ий 
год", що вийшла на еміг-
рації між двома світовими 
війнами. Шульгин опові-
дає, як він навесні 1920 р. 
шукав переходу на правий 
басарабський бік Дністра і 
зустрівся з відділом Черво-
ноі армії, шо в той час 
посувалася на південь до 
Чорного моря. В розмові з 
командирами червоної ар-
мії Шульгин сказав, що 
большевицьке військо не 
обороняє цілости Росії. 
Але він був дуже ЗДИВО-
ваний, коли почув від чер-
воних „командирів", що 
вони ведуть боротьбу за 
єдину неділиму Росію. 
„Сталося непорозуміння", 
- зазначає в своїй книзі 
Шульгин: „І вони за єди-
ну неділиму"... 

В час Другої світової 
війни червона армія засту-
кала Шульгина в Югосла-
ВП. ДЄ ВІН ЖИВ ЯК ЄМІГ-
рант і писав в газетах 
проти большевицького ре-
жнму. Однак „червоні" не 
покарали „білого" патріо-
та неділимої Росії. Шуль-
гина, „клясового ворога" 
(він мав великі' земельну 
маєтність на Волині) виве-
зсно на Московщину і по-
селено в місті Влалимирі 
над Клязьмою, де він жив і 
писав аж до смерти. Його 
спомини „Годи" — бу-
ли надруковані в московсь-
кому журналі ,,Історія 
СССР". Шульгинові до-
зволено в його споминах 
хвалити царського мініс-
тра Столипіна, котрий з 
трибуни Державної Думи 
(парляменту), казав до про 
тивннків самодержавного 
режиму: „Вам потрібні ве-
ликі струси (революція), а 
нам потрібна велика Ро-
сія". Вся історична наука в 
СССР мусить виконувати 
директиви володарів Kpe– 
ля і представляти заво-
ювання царів як добродій-
ство для поневолених наро-
дів або як „менше зло": 
мовляв, коли б царське 
військо не захопило в свій 
час Кавказу, Туркестану та 
інших земель, то вони ста-
ли б жертвами імперіяліс-
тів турецьких, англійських, 
шведських та інших... 

Згадую ці факти на те, 
шоб вияснити непорозу-
міння, яке я знайшов у 
промові ген. П. Григорен-
ка, шо він мав в Ірвін-
гтоні 23 квітня 1978 р. 
Генерал заперечив існуван-
ня російського імперіяліз-
му. На його думку, Со-
встський Союз — це „іде-
ологічна імперія", якій слу-
жать люди різних націо-

нальностей і шо від цього 
„ідеологічного імперіяліз-
му" терпить і російський 
народ. 

Спитаємо: чи не терпіли 
маси російського народу 
від імперіялізму за царсь-
кого режиму? Однак ніхто 
не назве царської держави 
„ідеологічною імперією". 
Ця велико держава давала 
певні вигоди для російської 

. „державної нації". „Іно-
родці" мали перешкоди 
для розвитку своєї мови й 
культури, їм накидали мо-

J ву „старшого брата". Це 
захоплювало й Леніна ще 
перед революцією 1917 ро-
ку. Він писав, що треба 
сприяти ширенню „ВЄЛИКО-
го русекого язьіка" і ті-
шився асиміляцією „укра-
Інців з зайшлими російсь-
кими робітниками в Укра-
Іні, тобто ПОМОСКОВЛЄН-
ням, бо українська мова в 
школі, в пресі, в адмініс-
трацП і навіть у церкві була 
заборонена. 

У одного російського 
поета сучасника нашого 
Шевченка, я вичитав по-
хвальні слова на адресу 
російського царя-самодер-
жавця, що збирався обер-
нути всі народи світу в 
своїх невільників. Звертаю-
чись до підданих російсько-
го царя, поет писав: „Хоть 
тьі єсть-раб, но раб царя. 
вселенной" (всесвіту)"... 

Ген. Григоренко каже, 
шо „ідеологічній імперії" 
зі столицею в Москві вірно 
служать люди різних наці-
ональностей. Це правда. 
Але так діялось і за цар-
ського режиму ще від доби 
царя Петра: спеціялісти з 
різних країн допомагали 
будувати Російську імпе-
рію у війську, в шкільниц-
тві, в адміністрації: Брюс, 
Боур, Шафіров, наші зем-
ляки - митрополити Сте-
фан Яворський,Дмитро 
Ростовський (Туптало) і 
тисячі інших учених мало-
росів наповняли, „мов са-
рана (слова М. Гоголя) 
царські канцелярії. Митро-
полит Теофан Прокопович 
написав конституцію iiap– 
ської імперії, для угрун-
тування самодержавного 
режиму: „Правда волі мо-
наршої". 

Нитка інородців-ви-
служників російського ім-
періялізму" - простяга-
ється аж до нашого часу: 
міністер за цариці Катери-
ни Олександер Безбородь-
ко, Кочубей, пізніше Кан-
крін (жидівського роду), 
Гудович, Лорис Меліков 
(вірменин), „тайньійсовєт-
нік" - малорос Юзефо-
вич, автор „Емського ука-
зу царя Олександра 11 
1876 р." - всі ці „іно-
родш" були російськими 
патріотами, як і „сорат-
ники" Леніна - Троцький, 
Сталін, Цюрупа, Рудзутак, 
Куйбишев, Каганович, Ауо 
сем, Снєчкус, Дзєржінсь-
кий, Орджонікідзе та бага-
то інших творців ,,росій-
ської „ідеологічної ІМПЄ-
рії". Вони відцуралися сво-
го народу і пристали до ро-

(Закінчення на cm, 4-ій) 

З НАШИХ-БУДНІВ 

КУЛЬТУРНА 
ПОДІЯ 

Свіжий застрик заохо-
ти і надії влився ш зашка-
рублі жили цих, небага-
тьох уже недобитків, юсі 
ще далі трудяться на ії-
тературній ниві, коли вони 
прочитали в. „Свободі" 
об'яву про розписання кон-
курсу на коротке оповідань 
ня або новелю з сучасного 
життя, і то — з нагоро-
дами! А зважте, що цей, 
вельми стимулюючий зас-
трик, дала робітникам пе-
ра не Світова Рада для 
справ культури, чи якась 
інша Культурна Комісія, а 
один невеликий курінь 
старших пластунок у Фі-
лядельфіі, ці самі „ Чорто-
по лохи", які вже 20 років 
фахово провадять в тому 
місті Бібліотеку Пласту і 
Рідної Школи. І, от, мо-
торні молодички, для від-
значення свого 20-річчя зі-
брали між собою коло 500 
долярів і розписали конкурс 
на коротку історію, запро-
сивши до жюрі таких зуб-
рів, як Іван Іванович Kopo– 
вицький. Григорій Костюк 
і Юрій ЛавриненкоГ 

З увагою—прочитуємо 
пунктів пунктом умовини 
конкурсу і — камінь ва-
литься нам з грудей! Ні, 
не мас тут цим разом чоло-
вічої дискримінації (як це 
сталося з нагородами ім. 
Марусі Бек, для прикладу). 
Хоч конкурс спонзорус жі-
ноцтво, mo^eQHQt.r^-иесть 
йому і слава! - не робить в 
цьому випадку статевих 
різниць між учасниками 
конкурсу і так само не об-
межус авторів тематично 
чи так званим ідейним 
у напрямленням. Пишіть, 
хлопці (і дівчата, розумі-
сться!), так. щоб воновий-
шло коротке, а добре! Де-
цол! 

Інша справа, що дівчата 
сяк чи так вийдуть горою, 
як передвістус знаний в 
літератуних колах на до-
лині місШйіюет'Пееиміст, 
не вказуючи пальцем на 
колегу В. Л. За його nidpa– 
хунками, в нашому екзиль-
ному літературному npo– 
цесі стосунок активних 
письменниць до письмен-
ників мається як 3 до І в 
користь красного пола. 
Ото ж, - як дотепно ри-
муе згаданий колега-necu– 
міст: „На одного Барку, 
припадає три Варварки"! З 
чого виходило б, що коли 
фундаторки конкурсу npu– 
значили три нагороди за 
найкращі твори, то дві з 
них так чи так дістануть-
ся літературному жіноц-
тву. бо так показує „ци-
ферія", — як любив колись 
казати професор Іван Вов-
чук... 

Хібащо хлопці „nomuc– 
нуться" і збагатять в цьо-
му ювілейному році нашу 
новелістику такими ше^ 
деврами, що - „муха не 
сідас"! 

Ікер 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 

і— 
Ярослав Падох 

В другі роковини смерти 
сл. п. проф. Т. Залеського 

Окремі відділи польської 
державної гімназії в Стрию 
із українською мовою нав-
чання, вже по самій своїй 
природі, не створювали 
пригожого клімату ані для 
учнів, ані для учителів. Ад-
же „відділи" не були само-
стійною школою, але час-
тиною й під наглядом міс-
цевої польської гімназії. До 
того в міру загострювання 
українсько-польських від-
носин й скріплювання укра-
їнського спротиву, ПОСЛІ-
довно обмежТВ”а”нб”куцу ав-
тономію української части-
ни гімназії й зміцнювано 
нагляд над нею, як загаль-
ної адміністрації, зокрема 

, поліції, так учительського 
польського персоналу. 

Спочатку чисто україн-
ський учительський збір, в 
міру призначування поль-
ських учителів, ставав мі-
шаним, на місце україн-
ських та впроваджування 
польської навчальної мови 
деяких предметів. Усе це 
було причиною, що тради-

ційне довірливе відношення 
учнів до своїх учителів ВІД-
ходило до історії, а взаєми-
ни цих двох груп ставало 
подібним до взаємин обох 
національних груп населен-
ня.. ̂ г - -

.'У̂  якій мірі tie переШ-
коджувало у звичайнім, ви-
ховнім процесі молоді, не 
трудно собі уявити. Багато 
завчасно, в душу молоді 
входило елементів сум-
нівів, недовір'я, а то. 
й ненависти до учителів, 
звичайно чужих, але й не 
рідко до своїх українських. 
Бо й поміж самими вчите-
лями цієї „дочерної" укра-
ІнськоІ гімназії не було на-
лежної гармонії. В міру 
кріпшання натиску, а то Й 
терору польської адмініс-
траиії, засобом якого були 
передусім передчасне звіль-v 
нювання учителів, або пе-
ренесення на Захід, на чис-
то польські терени, прис-
тосувальна поведінка дея-
ких учителів переходила 
межі особистої й націона-

льної достойности. Не рід-
кими були навіть доноси 
одних на других. 

До того польська адмі-
ністрація вимагала, щоб 
українські учителі духово й 
товарисько сепарувалися 
від українських учнів, тоб-
то, щоб обмежувалися до 
формального навчання 
предметів студій, забуваю 
чи про свою, не менш 
важливу виховну функцію. 
Це ще більше підважувало 
довір'я учнів до учителів й 
центр їх виховання, чи рад-
ше самовиховання,-перено-
сився поза школу, в моло-
дечі й політичні організа-
ції, точніше в Пласт і 
ОУН. Пласт, який буйно, 
розвинувся у стрийських 
середніх школах й почав 
експанзію поза шкільні му-
ри й поза межі міста, що ТІ 
спинила заборона Пласту з 
1930 року, мав серед укра-
Інського вчительства бага-
то прихильників, але неба-
гато активних й готових на 
риск втрати заробітку, чи 
на переселення в чужину, 
опікунів. Зокрема їх число 
помітно зменшилося після 
зміцнення польонізації ук-
раїнської частини гімназії й 
ведення до неї польських 
вчителів. 

Не було в цьому НІЧО-
го особливого. Адже 
Пласт майже від своїх по-
чатків, ше довго до зловіс-

ного 1930 року був npoc– 
крибований, зокрема в 
Стрию, другому за числом 
учасників, пластовому oce– 
редку після Львова. В цей 
час, коли польський уряд 
розв'язав Пласт, стрийсь-
кий пластовий Кіш нара-
ховував рівно 500 молоді. 
Поза своєю внутрішньою 
виховною, чи точно кажу-
чи, самовиховною діяльні-
стю, Пласт, як хлоп'ячий, 
так дівочий, був дуже ак-
тивний у житті всієї грома-
ди. Стрийський Кіш опіку-
вався горою Маківкою й її 
стрілецькими могилами, а 
щорічний похід пластунст-
ва на закінчення Зелених 
свят, в повороті з Маків-
ки, на стрілецькі могили на 
стрийському кладовищі, 
що йшов головними вули-
цями на очах його п'ятде-
сяттисячного населення міг 
рівнятися хіба з держав-
ною парадою місцевого чи-
сельного гарнізону в день 
Третього травня. 

На цьому тлі виднішою 
стає заслуга горстки від-
даних своїй шкільній моло-
ді й організації найкращих 
з неї - Пластові учителів 
стрийської української гім-
назії та дівочої семінарії 
„Рідної Школи", а зокрема 
покійного професора Тадея 
Залеського. Після недав-
ньої смерти проф. Омеляна 
Цісика і проф. Івана Крн-

ницького, смерть сл. п. 
проф. Залеського замкнула 
потрійне гроно найбільших 
приятелів й найбільш зас-
лужених виховників стрий-
ської середньошкільної MO-
лоаі, з-посеред ЯКОЇ ВНЙ-
шли видатні провідники 
свого покоління, імена 
яких уже записала, можна 
сподіватися записала три-
вало, свіжа історія УкраІ-
ни: Степан Охримович, 
Степан Бандера, Лев 
Ребет, Мирослав Тураш, 
Володимир Тимчій та Оле-
кса Гасин. Із цими імена-
ми і з їхнім поколінням 
майбутній історик мусіти-
ме тісно пов'язати імена їх 
виховників, зокрема ім'я 
покійного Тадея Залесько-
го. Адже п'ять перших-це 
крайові провідники ОУН 
на Західніх українських 
землях, а останній шостий 
- шеф штабу УПА4 Так 
багато чолових бойовиків і 
вояків не мала ніяка ок-
руга ні Галичини, ніВоли-
ні. 

Пригадують слова вірша 
великого Гете: „Wer den 
Dichter will verstehen, Muss 
in Dichter Lande geben." 

„Хто хоче зрозуміти 
поета, повинен пройтися 
його землею", - написав 
Гете. Нехай вони внправ-
дають цей некороткий 
вступ до останнього атри-
буту, на який собі заслу. 

жив не лише від своїх учнів 
сл. п. професор Залеський. 
Тільки на тлі стрийської 
землі, її життя й долі 
поміж двома останніми ві-
йнами, а то Й пізніше, 
можна належно оцінити йо-
го заслуги, які дали йому 
право на громадські noxo– 
рони, громадську пошану й 
вдячність й на довговічну, 
добру пам'ять.' 

Народився Професор 30 
-го серпня 1883 р. в Tpoc– 
тянці Малім у Золочівщнні. 
Його батько, Степан, був 
учителем і управителем на-
родної школи. Його рід 
походив із східньо-украін-
ських земель. Збереглася 
пам'ять про його давно 
вживане прізвище Жалоба-
Залеський. Мати походила 
з роду Ілевичів. 

Після закінчення гімна-
зії у Золочеві сл. п. Тадей 
Залегкий студіював у 
Львівськім університеті ук-
раїнську мову й літерату-
РУ в професорів Олександ-
ра Колеси і Кирила Сту-
дннського та клясичні мо-
ви. Вже в часі першого 
року студій батько помер, 
а матері важко приходи-
лося вдержувати п'ятьох 
синів засобами невеличкої 

(Закінчення на cm. 3-Ш) 



Ч.І41 
СВОБОДА, СУБОТА. 24-го ЧЕРВНЯ 1978 

Д-Р АНДРІЙ 
ТЕРШАКОВЕЦЬ 

55 Bast 86th Street, New York, N.Y. 10028 
(212) SA 2-2132 
повідомляє, що 

І А Л Й Ї Й І Ю , Ш І ' 3 У " " 1 1 яш ""mull 
КАНЦЕЛЯРІЯ БУДЕ ЗАКРИТА 

п ї й ї ї А і 1 Н 5 Г У ПСИХІЯТРИЧНИХ НЕДУГАХ 
ПОЧНЕТЬСЯ ЗНОВУ В МІСЯЦІ СЕРПНІ а р 

ТАБОРИ ОДУМ-у 
в літнім сезоні 1978 р. 

ВІдючпходе-шгаомі таборе 
ДИ молоді віком .ід 7 до 14 років життя, 
від 1-го до 22-го липня 

Мандрівний табір 
для юнацтва віком 16 й вище, 
від 22-го до 29-го липня. 

Табір українознавства й вдосконалення гра на бандурі 

X 

для молоді 14 років й вище. 
від 29-го липня до 12-го серпня. 
Курс вдосконалення гри на бандурі провадиться під 
протекторатом Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка 
н п н г е й ? ї и т : й о г о " юр'","иг,ом м,от-

Зі дальшими інформаціямн про літні табори, звертатися 
до місцевих управ ОДУМ-у або безпосередньо до оселі 

„Київ". 
ODUM CENTER 

P.O. Box 40, RFD No. І, Accord, N.Y. 12404. 

„ХРОНІКА ПОТОЧНИХ"... 
(Закінчення зі cm. Ш) 

ві, у матері Зоряна Попа- років), Григорія Герчака, 
дюка, Любомири Попадюк Дмитра Палійчука і Євгена 

УЖАТА! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ 

УВАГА! 

Можна вже замовляти в книгарському відділі 
при „Свободі" 

В ІМ'Я ПРАВДИ 
Аналіза безпаралельної трігедіі 
Української ГІЛЯЦЬКОЇ Армії. 

Друге видання. 
ЯРОСЛАВА ГРИНЕВИЧА 

Ціна S2.00 з пересилкою. 
-SVOBODA" BOOKSTORE 

ЗО Montgomery Street, Jereey City, NJ. 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 

59Ь стейтового податку. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДГТЕИ. 

у Львові і бабусі в 
Сам борі. 

У відділі ,,В тюрмах і 
таборах" повідомляється 
про перевезення Анатолія 
Здорового в січні 1978 року 
з Владнмірсько! тюрми в 
табір. Його строк кінча-
еться в 1979 р. В грудні 
1977 р. Іван Гель держав 
довготривалу голодівку, до-
метаючися переведення йо-
го в лічницю. В грудні 1977 
- січні 1978 р. о. Василя 
Романюка держали в КГБ-
івському ізоляторі в Івано-
Франківську, куди його 
привозили з табору для 
„спедобробки". -

Про 35-ий табір у Пєрм-
ській області сказано, що в 
вересні 1977 р. там перебу-
вало 92 в'язні. У ньому в 
грудні 1977 р. позбавили 
посилки Євгена Сверстюка. 
Такі і подібні інформації 
подано теж про інших в'яз-
нів. 

Про Петра Рубана, який 
відбуває засуд у Bopoom– 
ловградській області, ска-
зано, шо в січні 1978 р. до 
нього приїжджали офіцери 
КГБ з брошурою І. Дзюби 
„Грані криштала" та з ін-
шими статтями проти на-
шоналістів і „вговорюва-
ли", шоб він відмежував-
ся від „націоналістів^. ^ 

—Подаються теж" тексти 
протестів поодиноких в'яз-
нів, в тому В. Чорновола з 
24 грудня 1977 р. до Голо-
ви Верховної Ради СРСР (у 
скороченні) і його ж заяву з 
12 січня 1978 р. (теж у 
скороченні), протест М. 
Осадчого „До американсь-
кого народу, Сенату і пре-
зидента США Дж. Kapre– 
ра", звернення Української 
групи „Тельсінкі" до А. 
Сахарова з 10 грудня 1977 
p., звернення І. Калин ця до 
Президії Верховної Ради 
УРСР з 23 лютого 1978 р. 
та інші того рода докумен-
ти. 

У підвідділі про звіль-
нення, повідомляється про-
вихід з ув'язнення Романа 
Семенюка з 19 мордовсь-
кого табору до Львова в 
лютому 1978 p., Дмитра 
Керничного (йому "біля 70 

Пришляка (всі по 25 років 
за ОУНУУПА). 

У відділі ,,На засланні" 
інформується про деякі де-
талі з побуту Б. Чуйка, В. 
Стуса (його обшукували в 
зв'язку з арештом Л. Лу-
к'яненка), С. Шабатури. 

, .Хроніка" інформує 
теж про Йосифа Терелю в 
Дніпропетровській психуиь 
ці. 

„Після звільнення" 
„Хроніка" приносить деякі 
дані про репресії проти 
Надії Світлнчної, М, Бон-
даря, К. Матвіюка, який 
перебуває тепер у є. Шуб-
ків, РівенськоІ області, ку-
ди переїхав ще в серпні 1977 
р. з Кіровоградської обла-
сти. 

„Право на виїзд" подає 
деталі про справу Ваднма 
Смогителя (див., наш npe– 
совий комунікат ч. 41778 з 
22 березня ц. p.), про звер-
нення Григорія Токаюка до 
президента США, щоб до-
поміг йому емігрувати, ме-
морандум Української Ге-
льсінкської групи про дис-
крнмінашю супроти укра-
Іниів, які хочуть емігрува-
тн, який вже був опублі-
кованнй на Заході (npeco– 
внй комунікат ЗП УГВР ч. 

,. 157,78 3.9 лютого д,-рі), -про 
виклики 1. Кандиби до ОВ-
ІР-у у Львові в січні 1978 p., 
де його „розпитували", чи 
він має родичів за кордо-
ном і чи звертався до них в 
справі визову на еміграцію. 
Кандиба заявив, шо якщо у 
них є вже на руках визов 
для нього з закордону, тоді 
вони повинні йому видати 
на руки і випустити з СРСР 
з визовом, чи без нього, 
або сказати йому прямо, 
що його не випустять у 
жадному випадку. 

„Хроніка" подає теж 
обширні дані про релігійні^ 
переслідування в Закарпат-
ській області (справа Ми-
хайла Юркова - П'ЯТВДЄ' 
сятника, арештованого 23 
грудня 1977 p.), про групу 
п'ятидесятників у Запоріж-
жі,- в Рівенській області і в 
Черкаській області. 

В другі роковини смерти... 
(Закінчення it cm. 2-ій) 

вдовино! пенсії. Та все ж усі 
сини покінчили середню, а 
три навіть університетські 
студії. Тадей був середу-
шим й на його долю прн-
пало допомагати собі, а то 
й братам у постійних не-
достатках. Закінчивши сту-
дії з усіми професійними 
іспитами здобув звання 
професора гімназії й вчив 
зразу в учительській семі-
нарії в Залішиках, де заві-
дував учнівським гурто-
жнтком, а після трьох ро-
ків, із 1913 р. учив у дер-
жавній гімназії в Самборі, 
з перервою з кінця 1914 й 
половини 1915 pp., коли 
виїхав з матір'ю до Відня, 
де вчив на українських се-
мінарійних курсах. 

В часі короткої держав-
ности західньо-українських 
земель його обрано членом 
Української Національної 
Ради, цього парляменту 
новопосталої держави, що 
й в наслідках привело по-
льське ув'язнення в табо-
рах у Бересті Литовському 
й Стшалкові. 

Із 1920 р. до пізнього 
1944 р, учив в стрийській 
державній гімназії україн-
ську та'латинську мови, а 
водночас напроти зі п'яти 
років (1921 - 1925), був 
управителем приватної ук-
оаїнської дівочої семінарії 
„Рідної Школи". На той 

сі. п. проф. Т. Залеський 
час припала його широка 
громадська активність 
спрямована на відновлення 
духа й сили своєї суспіль-
ности після трагічно-ко-
роткої доби відновлення 
державности. Був організа-
тором і керівним членом 
Учительської Громади, 
Музею „Верховина", Му-
зичного Інституту ім. Ли-
сенка, Міщанської Бесіди, 
Українського Касина, Ук-
раїнської Бурси, „Рідної 
Школи", „Просвіти" й чи-
мало інших установ, а пе-
редусім усім своїм серцем 
став опікуном й виховни-
ком патріотизму й харак-
теру пластової молоді. В 
школі вчив призначені npe– 
дмети, передусім українсь-
ку мову й. літературу, а 

ВІРМЕНИ ЗАЯВЛЯЮТЬ;.. 
(Закінчення зі cm. 1-ої) 

займають українці. У табо- тусевич; на засланні: Шаба-
рах, в язницях, психіятрич-
них лікарнях і на засланні 
під сучасну пору їх є понад 
70 осіб. Для достовірнос-
ти назву ряд прізвищ: Kapa– 
ванський, Шумук, Мороз 
В., Гель 1., Ребрик, Осад-
чий, Гуцул, Гомула, Конча-
ківський, Мурженко, Юсь-
кевич, Сверстюк, Попадюк, 
Лісовий, Здоровий, Квець-
ко, Микита, Сергієнко, Сві-
тличний, Калинець Ігор, 
ДолішниЙ, Романюк, Про-
нюк, Гайдук, громадянин 
Великої Британії, за поход-
женням українець — Буду-
ляк-Шарипн, Калинець 
Ірина, Попович Оксана, Сс-
ник Ірина, Антонюк, а в 
психіятричних лікарнях: 
Плахотнюк, КрасівськиЙ, 
Рубан; у КҐБ УРСР: Лу-
к'яненко, Маринович, Ма-

- - - -

ПРАЗНИК 
В ГАНТЕРІ 

В неділю, 9-го лиши 1978 року в Гантері, Н. Й. 
відбудеться 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ҐРАЖДИ 
- ПРИМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

КУЛЬТУРНОГО ОСЕРЕДКУ 

при церкві 

СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 
Благословення довершить при співучасті Духовенства 

Преосвященний Владика Кнр ВАСИЛЬ ЛОСТЕН, Сте.мфордськнй Єпископ. 

ПРОГРАМА: 
Неділя, 9-го липня 1978 року 

Год. 11-та ранку - АРХИЄРЕЙСЬКА СЛУЖБА БОЖА. 
Год. 12-30 по пол. - ПРОЦЕСІИНИЙ ПОХІД та БЛАГОСЛОВЕННЯ ҐРАЖДИ. 
Год. 1-Миопол. - СВЯТОЧНИЙО^БІД. — 

В ншечеря святкувань, в суботу, 8-го липня 197S року, о год. 7:30 веч., відбудеться 

КОНЦЕРТ 
Участь приймають: ЛЯРИСА МАҐУН-ГУРИН - сопрано; ОРЕСТ КЕБАЛО -

Студія Мистецького Слова під кер. Л. КрушельннцькоІ; 
Композитор 1. СОНЕВИЦЬКИЙ - фортепіяно. 

а Квитки на обід SHOO від особи. Окремий буфет в заряді Комітету Пань Гантеру. 
а Участь на обід проситься зголошувати до дня 30-го червив 1971 р. на адресу церкви: 

ST. JOHN THE BAPnST UKRA1N1AN CATHOL1C CHURCH, Hunter, N.Y. 12442. 

' Нічліги можна замовляти: 
MAR1CHKA MOTEL, Rt. 23A, Hunter, N.Y. 12441 TeL (518) 263-4660 
XEN1A MOTEL, Rt. 23A, Hunter, N.Y. 12442. TeL (518) 263-4700 
CARPATH1A RESORT, Hunter Rd., Lexington, N.Y. 12452. Tel. (518) 989^6622.„ 
CATSK1LL PARK FARM, Hunter Rd.t Lexington, N.Y. 12452. Tel. (518) 989-9795 
LEXINOTON HOTEL, Main Street, Lexington, N.Y. 12452. Tel. (518) 989-9797 

9 ДОЇЗД: Приватними актами - New York Thruway, Exit 20 (Saugertiea), дальше до-
рогою 32-32A І 23А ах до церкви. 

а Замовлення на автобус зголошувати до дня 30-го червня 1978 р. до парафіяльного 
уряду церкви Чесного Хреста в Асторі! - (212) 932-4060. Ціна автобусового квитка 
в обі сторони S 13.00 від особи. 

і fwoowoo ФФФФФФ4ФФ4 

ВІД'ЇЗД в наділю, 9-го липня, о год. 7-ій вранці з-під церкви в Асторії, при 31-ша Аве. 1 
30-та вул. в Асторії, Н. Й. ПОВОРОТ з Гантеру о год. 6-ій веч. 

До численної умасти у святкуванні ГантерськоїЦеркви і Центру 
запрошує - КОМІТЕТ 

H W K H l H W ^ l t ^ K W l ^ ІШ "0 ” 0 ” ^ ” І І І Л І Х — І Г ” Ч — і - " l j l l f l l j ІІГ І( ІГ-ЧШк---^т^-^^-шлщ 

КОМІСІЯ ФОНДУ ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА 
- „ЦЕРКВА в ПОТРЕБГ 

НЮАРКУ-ІРВІНГТОНУ й ОКОЛИЦІ 

повідомляє, що 
в четвер, 29 червня 1978 p., о год. 8:30 веч. 

після вечірньої Служби Божо! 
відбудуться 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
в залі школи св. І. Хрестителя в Нюарку 

при Sanford Avenue і ivy Street 
До участи запрошується все Громадянство. 

УПРАВА 
ЛбФбФФФбфФФвФФФФЛ РФ0ФФФФФФФІФЄФФ0ФвФффФІФОО4ФОфффЗі 

І Ьовоовооооооооаяввввої 

В 

УТІШИТЕЛЬ 
„І на впивайтесь ватом... а сповняйтесь Духом". 

Еф. 5:18. 
Чи можна порівнювати ділання Св. Духа до ділання 

вина? Чи це не хула? А однак в день Зшестя св. Духа на 
апостолів наочні свідки тої події думали, що апостоли 
впилися молодим вином. Багато людей прямо боїться того 
вираження:, хрещення св. Духом, бо воно нагадує їм 
поголоски про повні шуму й заколоту відправи людей, які 
вважають, що вони те хрещення осягнули. 

Наш коментар з минулого тижня старався доказати, 
що хрещення св. Духом. - це конечність. Так думали 
апостоли, так думали наші предки, коли Русь-Україна 
прийняла християнство" - --- -

На кількох подіях з історії ми хочемо показати, що 
християнин, для якого Святий Дух є чужий, мало різниться 
від поганина, чи безбожника і йому так само недалеко до 
гріховного багна, як і ім. 

В дев'ятому столітті єпископи зальцбурської 
метрополії думали, що слов'янський обряд, який ширив у 
Велнко-Мораві! св. Методій, це прямо єресь. їх навіть 
совість не мучила, коли вони запроторили того апостола 
слов'ян в баварську тюрму. По його смерті єпископ Нітри, 
Віхінг прогнав деяких священиків слов'янського обряду, а 
деяких продав в неволю. 

, Візантійська цісарсва. регентка, Ірина (восьме 
століття) була дуже активна на церковному полі. Це вона 
поборола іконоборство, з яким вона не погоджувалася. 
Вона також не погоджувалася з думкою, що Псин Констан-
тин колись відніме в неї престіл. Отже одного дня 
нещасного хлопця завели, по приказу матері, до кімнати, в 
якій вона його породила й викололи йому очі. 

В 1014 році цісар Царгороду, Васнлій Другий, таки 
переміг Болгарію, яка довгі десятиліття не піддавалася, і 
захопив в полон аж 14.000 болгар. ВГн прйказав виколоти 
кожному очі, а тільки що сотому по одному окові. Ті 
одноокі полонені мусіли запровадити своїх осліплених 
товаришів до болгарського царя, Самуїла. . 

То с христняиізм без Святого Духа! 
Ви не мусите говорити чужими мовами під впливом 

Святого Духа, але також ми нікого не ганимо за це, коли 
воно відбувається без шуму. Однак, на нашу думку, щось 
друге снайшляхотніший доказ присутності Святого Духа в 
серці людини: 

„А овоч Духа: любов, радощі, мир, довготерпіння, 
добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість". Гал. 
5:22. 

Дорогі Брати: того запопадливо шукайте! 
information Service of Ukrainian Adventists 

227 Weat 46th Street, New York, N.Y. 10036 

тура Стефанія, Стус Василь 
і багато інших. Очевидно, я 
не знаю всіх прізвищ. 

Починаючи від 1975 року, 
ми, вірмени, члени Націо-
нальної Об'єднаної Партії 
(НОП). яка намагається 
здійснити незалежність Bip– 
менії шляхом референдуму, 
цілком розуміємо своїх ук-
раїнських побратимів і cec– 
тер. поділяємо їхні npar– 
нення і сподівання, і від-
значуємо 12 січня разом з 
ними. В політичних табо-
рах і в'язницях наша солі-
дарність виявлялася і буде 
виявлятися у майбутньо-
му голодівками протесту 
(дивись заяви Айрікяна, Ар-
шакяна, Шахвсрдяна, Нава-
сардяна, Маркосяііа, Злі -
рабяна й інших, написані з 
нагоди 12 січня в роках 
1975, 1976, 1977). 

Рішенням проводу НОП 
з 1976 року, всі члени на-
шої партії зобов'язані від-
значувати 12 січня як День 
Солідарности НОП з во-
юючою Україною. 

Ця солідарність мас вже 
свою історію. Між укра-
їнськими політв'язнями (як 
і між російськими, сврей-
ськими, латвійськими. ли-
товськими та інших наро-
дів) ми знайшли не тільки 
братів і сестер, але й одно-
думців і друзів у боротьбі за 
право нації на самрвизна-
чення і з пошанування прав 
людини. Членами-снмпа-
тиками Національної Об'с-
днаної Партії стали такі 
українці: Чорновіл Вячсс-
лав, Семенюк Роман, Стус 
Василь, Калинець Ірина, 
Шабатура Стефанія, Буду-
ляк-Шаригін М., Гель Іван, 
Овсієнко Василь, Попадюк 
Зорян. 

Усі вони брали участь в 
акціях НОП 11 серпня 1975 
- 1977 pp., 5 грудня 1976 
року, 24 квітня 1975 - 1977 
pp., і 12лютого 1977року. Я 
ще раз згадав і відзначив 
цей факт, щоб підкреслити 
оскільки глибокими є вза-
ємне зрозуміння і духовна 
спільнота ніж нами - прсд-
ставниками різних народів. 
У конкретних обставинах 
нинішній союз може мати 
історичне значення; в іншо-
му випадку — це маленьке, 
але сильне звено в історії 
співпраці двох народів. 

Як секретар НОП, я ще 
раз запевняю, що у внпад-
ку потреби, наша партія 
висловить свою солідар-
ність з справжніми синами і 
дочками України не тільки 
голодівками протесту і зая-
вами. 

СЬОГОДНІШЬНОЮ ГОЛОДІВ-
кою висловлюю протест 
ПрОТИ ІСНУЮЧОГО ПОЛОЖЄН-
ня в СРСР, проти penpe– 
сій над інакодумаючими. 
зокрема в Україні. Внма-
гаю закінчити всі судові і 
слідчі справи, а також звіль-
нення усіх політв'язнів, ПО-
літичних ,,психічно-хво-
рих", політичних засланців 
і забезпечення їм права на 
свобідну громадську дія-
льність. 

Мордовія, п. Лесной, Конц-
табір ч.19 (ЖХ-385) 12 
січня 1978 

Секретар НОП Айрікян 
Поруйр 

поза школою виховував 
молодь у,гутірках й на 
прогулянках, а зокрема 
своєю гідною поставою у 
відношенні до всемогучо! 
шкільно! й загальної ад-
міністраційно! влади. Коли 
інші учителі не видержу-
вали шовіністичного тиску 
й загітувалися або й за-
ломлювалися, то сл. п. 
проф. Залеський був непо-
хитним. Його приклад під-
тримував інших колег й ви-
ховував молодь. Його учні, 
зокрема підопічні пласту-
нн, до останніх днів оточу-
вали його майже набож-
ною пошаною. ! 

У роках 1941 - J1943 
виконував обов'язки шкіль-
ного інспектора, а в 1944 р. 
виїхав на еміграцію, крізь 
Словаччину, Штрасгоф, до 
Авсбургу й Нового Уль-
му, де вчив у таборовій 
гімназії. 1948р. виемігру-
вав до Канади, де зразу до 
Вінніпегу, згодом Торонта, 
а ще пізніше до Нюджер-
ського стейту в ЗСА. До 
1961 р. працював фізично, 
коли на 78-му році життя 
пішов на пенсію. У Вінні-
пезі заснував Організацію 
Українських Педагогів і 
брав участь у широкій гро-
мадській праці. Зокрема 
багато писав й друкував в 
українських часописах на 
літературні й інші теми та 
приготовляв і виголошував 
доповіді в Науковому То-
варистві ім. Шевченка та в 
інших громадських товари-
ствах й на різнорідних ім-
презах. Йою писання, як 
доповіді й лекції, відзна-
чалися великою ерудицією 
та літературним стилем. 
Газетні й журнальні статті 
в журналах „Київ", ,,Сло-
во на сторожі", „Життя і 
Школа" й в часописах 
„Новий Шлях", „Свобо-
да", „Гомін України",, 
„Вільне Слово", „Мета" 
залишаться їх прикрасою й 
джерелом знання, до якого 
звертатимуться сучасні й 
пізніші наші літератори й 
мовники. 

Додати б, шо з подруж-
жя у 1924 р з учителькою 
Марією Шанковською. до-
нькою пароха в Нижбірку, 
народилися син Всеволод й 
доня Лариса. Син загинув 
на Україні в 1954 P-, а 
донька, дружина інжснера-
науковия її редактора 
журналів Любомира Они-
шкевича, покінчила в ЗСА 
студії її іранцям доктора 
української літератури і ви-
кладає в Ратгсрськім уні-
верситеті Сл. п. проф. 
Залеський втішався також 
трьома внуками Всеволо-
дом, Бояном і Ладою. До-
жнв майже біблійного ві-
ку, померши на 93 році 
життя - 10 січня 1976 р. Ні 
він самий, ні ні, з ким 
втримував зв'язок, не від-
чували тягару його віку. До 
самої смерти зберіг актив-
ність фізичну й духову. Я 
зустрівся зі своїм дорогим 
професором і опікуном,КО-
роткий час перед його сме-
ртю й то в майже, для 
нього, символічному місці: 
на виставці скитських мис-
теиькнх скарбів, знайдених 
у значній частині на Укгіа-
їні, в МстрополітальноиУ 
музеї в Ню Йорку. Покій-
ний професор без ДОПОМО-
ги проходив численні CXO-
ди музейного будинку й 
живо реагував на бачене й 
пояутеу 

Сл. п. проф. Тадей За-
леський відзначався ВИІМ-
ковою особистістю; навіть 
у суворому, повному конф-
ліктів кліматі польсько-ук-
раїнської ГІМНІНІЇ, він зумів 
зберегти свою подиву гідну 
незалежність, можна ска-
зати, суверенність. І завж-
ДИ був ПОВНИМ ДЖЄНТЄЛМЄ-
ном. Шляхетне погідне об-
личчя, притишена мова, 
зрівноважена реакція на 
найбільш несподівані й не-
обраховані виступи учнів і 
зверхннків, і благородність 
у кожному слові А чині 
склалися на його унікаль-
ність, шо її він зберіг до 
останніх днів свого довго-
го життя. 

Нові дійсні члени УВАН у ЗСА 
Ню Йорк.(УВАН).—Кой4 pp. - президентом Бавар-

ференція дійсних членів ської Академії Наук. Проф. 
Української Вільної Акаде- Равпах. історнк-економісті 
мії Наук у ЗСА обрала сво-
їми дійсними членами двох 
визначних західньо-німе-
цьких вчених — проф. д-ра 
Ніколауса Лобковіца і 
проф. д-ра FaHca Равпаха. 
Проф. Лобковіц (1931 р. 
народження) є професором 

соціолог, опублікував вісім-
надцять киш і біля 40 стат-
тей з царини СОЦІАЛЬНИХ 
наук. У своїх працях про 
Східню Европу він приді-
ляе певну увагу українсь-
кій проблематиці. 

Від початку свого існу-
і президентом Мюнхенсько" ванну УВАН у ЗСА залучує 
го університету та членом до складу членів Академії 
багатьох німецьких і аме- також визначних вчених 
рнканських наукових інсти- неукраїнською походжен-
туцій. З фаху соціолог і ня, наукові зацікавлення 
філософ, він є автором семи яких охоплюють україніс-
книг з ділянки філософії, тику. Серед членів Академії 
релігії, історії марксизму, було і с кілька гаких вчених 
совстської політичної дум- (головне американських), 
кн та понад 70 наукових Обрання дійсними членами 
статтей. УВАН у ЗСЛ двох провід-

Проф. Равпах (1903 р. них німецьких вчених проф. 
народження), професор Ніколауса Лобковіца і 
Мюнхенського університе- проф. Ганса Равпаха, є да-
ту (1962 - 70 pp.), був про- льшнм поширенням міжна-
тягом 1963 — 75рр. дирек- рол них зв'язків украінсь-
тором Східньо-Европейсь- кої вільної науки в діяспо-
кого Інституту і в 1968 — 76 рі. 

П А Н А Х И Д А 
ПО СВ. П. 

ВАСИЛЕВІ ВАСИЛЕВИЧЕВІ 

КРИЧЕВСЬКОМУ 
(мол.) 

буде відправлене ПІСЛЯ СЛУЖБИ БОЖОЇ 

в неділю, 25-го червня 1978 року 
в церкві св. Тройці при Брум вул. в Н ю Йорку 

Замість квітів на свіжу могилу 
бл. п. проф. Івана Рудакевича 

Приятеля нашої родини 
складаємо 100.00 доларів 

ня Фундацію Українського Вільного Університету. 
Стефанія і д-р Григорій ЯВНІ 
Улана 1 Володимир ДЯЧУКИ 

В ДЕСЯТУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
Дорогого МУЖА, БАТЬКА І ДІДУСЯ 

бл. п. 
ЙОСИФА САЛЕЦЬКОГО 

відправиться 
ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 

дня 30-го червня 1978 p., о год. 8-ій ранку 
в церкві св. Михаїла в Гартфорді, Конн. 

на яку запрошує Родину І Праятелів -
ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ 

-. 



СВОБОДА, СУБОТА, 24-го ЧЕРВНЯ 1978 Ч.І41 

І знову Загальні Збори 
по-ea нами... 

Хрест Золотий їм вдячна я 
світить як знамено, 

Шлях благодійний 
вибрали собі, 

Щоб ним іти невпинно, 
ти жертвенно, 

Теплом огріти 
ближнього в журбі. 

Тож маючи перед собою, 
як дороговказ, оту глибоку 
ідею і ціль, Український 
Золотий Хрест твердим 
кроком проходить наміче-
ний шлях, виконуючи ВЗЯ-
тнй на себе обов'язок слу-
житн українській громаді, 
де б вона не перебувала. 

Та в житті кожної Opra– 
нізації приходить час шд-
сумуватн пройдене та на-
мітнтн плян праці на май-
бутнс. І так, 12-го лютого, 
1978 року, наш 12-ий Від-
діл Українського Золоттого 
Хреста в Чікаґо відбув свої 
чергові Загальні Збори. На 
порядку нарад, як звнчан-
но найголовніше, звітуван-
ня членів Управи, уділення 
абсолюторії та вибір нової 
Управи, як також пляну-
вавня дальшої діяльносте. 

Суттєві своїм змістом зві-
тування поодиноких рефе-
ренток виказали, що npoii– 
деиий каденційний відти-
нок часу на нашій органі-
заційнін ниві був вповні у-
спішннй. Ті звіти віддзерка-
люють координаційну пра-
цю поодиноких референ-
тур разом, як також всіх 
членок Відділу зокрема, 
щоб сконцентруватись на 
найважливішому відтинку 
діяльности УЗХ, а саме: 
нести допомогу потребую-
чнм, чи то в Америці, чи на 
інших місцях поселення у-
країнських громад. Ці шд-
сумки вказують на те, що 
наша праця принесла нам 
задовільні плоди. Це плодп, 
яких не можна зберегти, як 
повседневно надбане добро 
— достаток. Плоди ці, це 
почуття вдоволення за вн-
конання добровільно взято-
го на себе обов'язку, це у-
сміх на обличчі молодої, чи 
старшої віком людини, з 
якого втерлося сльозу. Це 
численні листи вдячности, 
що їх одержуємо за нашу 
допомогу. 

Для прикладу: „...Не 
знаю навіть, як висловити 
подяку Вашій Організації 
за те, що Ви допомагаєте 
нам годувати і вчити няттргг 
дітей. За Ваше добре серце 

і мої діти. Поси-
лаю Вам знімки трьох най 
старших дітей. Хочу, щоб 
Ви бачили кому помагаєте. 
Ця знимка з їх виступу на 
святі Тараса Шевченка". 

Або кілька рядків з листа 
молодого студента теології 
на Любельському універси-
теті: „...матеріал на реве-
ренду одержав. За цей так 
вартісний мені подарунок 
сердечно дякую. Для мене 
це велика допомога і ра-
дість. Дуже тішуся, що з 
так далека наші люди ду-
мають про наших студен-
тів теологів. Дуже вдячний, 
що Ви мені допомагаєте і 
будете про мене пам'ятати. 
Я зі своєї сторони буду мо-
лнтися в своїх молитвах за 
добродіїв. Така тільки мо-
же бути подяка і вдячність 
з моєї сторони". 

Знову кілька рядків від 
Об'єднання Українських 
Жінок в Німеччині: ,,...ви-
силаємо допомоги нашим 
жінкам, які живуть в ста-
речих домах, старшим са-
мітннм з мізерними засоба-
ми до життя та хворим. Ва-
ші дотації є дуже допоміж-
ннми. Ще раз складаємо 
нашу сердечну подяку від 
Головної Управи ОУЖ, і 
від наших немічних ба-
бусь". 

Такі, та подібні листи о-
держуємо від тих, яким в 
міру наших спроможностей 
подаємо помічну руку в ба-
гатьох країнах як: Фран-
ція, Австрія, Німеччина, 
Польща, Бразилія, Арген-
тина, Еспанія, Бельгія. 

Новообрану Управу, в 
склад якої увійшли членки-
ні з довголітнім досвідом 
суспільно-громадської пра-
ці, очолила Марія Громяк. 

Заохоту до дальшої пра-
ці дає нам свідомість, що 
ми не є осамотнені. Завдя-
кн нашій харитатнвній 
службі українській громаді, 
розкиненій по різних кон-
тинентах світу, ми здобули 
собі зрозуміння, призвання 
та моральну і матеріальну 
підтримку ширшого кола 
громадянства, без різниці 
політичної чи конфесійної 
приналежности. 

Тож нехай ті чисельні ви-
словн подяки, що їх отри-
муємо за ,иашу допомогу, 
будуть водночас і нашою 
подякою всім хто допома-
гає нам — допомагати. 

Н. Кузнк 

ЗА ПРАВИЛЬНУ ОЦІНКУ... 
(Продовження оі cm. 2-ої) 

сійської національности, як 
і п. Богатирчук, що висту-
пає проти ідеї незалежної 
України. Російському вели-
кодержавному шовінізмові 
служить уся кліка на чолі з 
Л. Брежнсвим. Російська 
колонізація України, При-
балтійських народів, Кав-
казу, Туркестану, пануван-
ня над „народними демок-
ратіями" - це продовжен-
ня давнього російського ім-
періялізму, проти якого ви-
ступав Карл Маркс, який 
пророкував, шо ціль росій-
ського уряду була — до-
сягнути кордону імперії по 

лінії від Штеттинну на пів-
ночі до Трієсту на півдні. 

Всім народам, понево-
леним московською ,,ідео-
логічною імперією", бажа-
но, щоб росіяни зрозуміли: 
не будуть вони вільні, поки 
Москва буде панувати над 
іншими народами. Бо, щоб 
держати народи в послусі, 
треба мати велику армію і 
поліцію, а потреби підда-
них відсувати на задній 
плян. Про це писав росій-
ський історик В. Ключев-
ський: „Держава напухла, 
а народ попадав у злнд-
ні" („ніщал"). 
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Редагує О. Твардовський 
ПЕРШЕНСТВА СВІТУ В КОПАНОМУ М'ЯЧІ 

Д Н Я 1-ГО ЧерВНЯ В СТОЛН-
цД Аргентини, Буенос Айрес 
на місцевому стадіоні „Рі-
вер Плейт", розпочалися 
світові першенства в копа-
ному м'ячі з участю 16 збір-
них трьох континентів СВІ-
ту. Понад 77.000 глядачів 
були присутні на увертюрі 
— за „першою скрипкою" 
сучасного футболу, уряду-
чого чемпіона світу — збір-
ної Західньої Німеччини з 
репрезентацією комуністич 
ної Польщі, яка в минуло-
му турнірі зайняла 3-тс мі-
сце. 

Ці змагання були nepe– 
давані на телебаченні, в 
цьому числі на деяких дру-
горядннх стаціях в ЗСА. В 
загальному обидві збірні 
рвачарували сотні мільйо-
нів глядачів, що з великим 
зацікавленням чекали на 
цю важливу зустріч. Зо-
крема розчарувала збірна 
Зах. Німеччини, що якось 
пасивно провела ці змаган-
ня. В дефензиві нічим не 
відзначився заступник слав 
нозвісного Бекенбавера — 
Кальтц, в нападі блідо ви-
пали „зірки" Абрамчнк і 
Фішер. Внслід зустрічі 0:0. 
В дальшому ході гор пер-
шої рундн — прийшли чер-
гові розчарування: типова-
ні фаворити: Бразилія, Ар-
гентина, Шотляндія не по-
казали очікуваної гри на 

високому рівні, а шотлянд-
ці навіть не дійшли до 
чвертьфіналу. Згідно з ви-
слідами долю шотляндців 
поділили збірні: Франції, 
Еспанії, Мехіко, Швеції, 
Мадярщини, Тунісу та Іра-
ну. 

Несподівано добре пока-
зали себе футболісти Ав-
стрії і Італії, які ввійшли 
до чвертьфіналу, як теж 
збірна Тунісу, не зважаю-
чи на свою елімінацію. 

До чвертьфіналу заква-
ліфікувалися такі країни: 
в групі „А" — Італія, За-
хідня Німеччина, Австрія і 
Голлян^ія. В групі „Б" — 
Аргентина, Бразилія, Перу 
і Польща. 

Переможці тієї рундн 
ввійдуть до півфіналу, пі-
сля чого відбудеться ВЄЛИ-
кий фінал за п'ятнкільгра-
мовий золотий Кубок світу, 
що був виготовлений 1973 
року за проектом італій-
ського мнетця Сільвіо Го-
заньїга. Номінальна вар-
тість цього трофею BHHO-
сить 20,000 дол., реальну 
вартість важко оцінити. Но-
вий володар Кубка разом із 
званням чемпіона здобуде 
славу і прихильність міль-
йонів любителів копаного 
м'яча та стане законодав-
цем мод копаного м'яча, од-
ннм словом взірцем для 
футболістів в цілому світі. 

На тлі дня народим 
інж. Костя Т. Туркала 

Переглядаючи сторінки створенням Слплкн Визво-

ВІСТКИ УСВТ „ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 
„Ч. СІЧ" - ЕСЕКС ЮНАИТЕД - 2:2 

Мейплвуд, 4-го червня, 
1978. — Цими першенськи-
ми змаганнями в 1-й Диві-
зії Шейфер Ліги Ню Джер-
зі, „Ч. Січ" закінчила цьо-
горічннй сезон. Згідно з ви-
слідами „Ч. Січ" зайняла в 
показнику табелі гор 6-те 
місце, на всі дванадцять, 
маючи на свому конті 22 
точки і 52:38 відношення 
Голів. 

У звітовій зустрічі вже в 
перших десяти хвилинах 
„Ч. Січ" вела 2:0, що його 
здобули Ганнч і Денисюк. 
На жаль, суддя допустив 
гостей до „жорстокої" гри, 
завдяки якій окремі змагу-
ни „Ч. Січі" зазнали кон-
тузії. У дальшому ході зма-
гань до гострої гри присто-
сувалися теж господарі і 

щойно тоді суддя почав вн-
блискувати жовтими, а в 
двох випадках і червоними 
картками. З дружини „Ч. 
Січі" з гри червоною карт-
кою був вилучений О. Фур-
ман. З дружини Есекс Ю-
найтед 4-й змагуни дістали 
попередження і один в кін-
цевій фазі зустрічі був вн-
лучений з площі змагань. 
Обидва вирівнюючі ґолі го-
сті здобули в часі, коли го-
сподарі грали вдесятку. 
Склад „Ч. Січі": Р. Фурман, 
Охрименко, Касіяненко, Ю. 
Бакун, А. Бакун, Колес, 
Мельник, Денисюк, Леонів, 
О. Фурман, Ілемськнй, Га-
нич, Ґречний, Калиновач. 
Провідника А. Ґбура, за-
ступав Л. Рудзінський, тре-
нер 1. Чупенко. 

УСПІХИ ЮНАЦЬКИХ ДРУЖИН СК СУМА ПАРМА, 
ОГАЙО 

СК СУМА, Парна - ,Днтер-Італія" - 2:1 (0:1) 
Завдяки цій черговій пе-

ремозі, що їх здобули Су-
мівці в змаганнях 3 червня 
на площі Брукпарку, СК 
СУМА дальше затримала 
чолову позицію в показни-
ку табелі гор в своїй групі 
„Лейк Ірі Сакер Ліґи". Пе-
реможні ґолі здобув Дзю-

ба. Склад дружини , Д " : 
Темнюк, Дзюба, Тимош, 
Данило Темнюк, Попадюк, 
Кіндрат, Лишиянський, Шу 
бан, Косовськнй, Зорій, До-
бріянськнй, Т. Богуславсь-
кнй, М. Богуславськвй, 
Шубан, Тренер Михайло 
Петрина. 

СК СУМА, Парма - ,Днтер-Італія" - 3:2 (3:0) 
Дружина „С" хоч і вигра-

ла ці змагання то заграла 
нижче свого рівня. До цих 
змагань наша дружина ви-
ступнла в ослабленому скла 
ді в якому бракувало P. Во-
зняка і А. Футея. Як і в по-
передніх виступах гарно 
пописався Роман Попадюк, 
який на протязі цілого се-
зону відзначусться чудовою 
грою. За цим змагуном слід 
кус ряд тренерів Ліґн. Пе-

реможні голі для нашої 
дружини стрілили: Тарас 
Мельник 2 і Роман Темнюк. 
Склад дружини „С": Р. Па-
цула, 1. Тнмків, Р. Попа-
дюк, 1. Богуславськвй, Р. 
Василюк, Б. Лишнянськай, 
М. Петрина, Т. Мельник, 
Ю. Бібик і Д. Дзюба, pesep– 
вовий воротар Д. Тот. Tpe– 
нер Любо Мудрий. 

Л Л . 

нашої преси, можна ствер-
дити, що між членами укра-
інськоі громади, по цей і по 
той бік океану, є ще досить 
багато інтелектуалістів, 
професіоналів і взагалі гро-
мадських діячів, що npo– 
жили довгий шматок часу, 
довший ніж звичайно Бог' 
гюзволяє прожити пересіч-
ній людині. Межа смерт-
ности, якою ще 20 років 
тому було 65 років, сьогодг 
ні вона пересунулася на 75-
85 років, а навіть 90 і біль-
шс. 

21-го серпня 1977 року в 
родинному колі у Ню Гей-
всні інж. Кость Тимофієвич 
Туркало в ідзначував 85-
ліття життя і 60-ліття про-
фесійної, політичної і нау-
ковоі праці. На протязісво-
го довгого життя інж. К. Т. 
Туркало пройшов тернис-
тий шлях життя, не обми-
кувши й большевицької 
тюрми, але створив чимало 
для української культури. 
Праця інж. К. Т. Туркала 
для української справи роз-
починається з юнацьких 
років. Ще бувши в середній 
школі - Духовне Училище 
й Духовна Семінарія — у 
Камінці Подільському, він 
вже тоді пробував перекла-
дати твори російських пнсь-
менників на українську мо-
ву. А коли 1911 року всту-
пив до Київського ПОЛІТСХ" 
нічного Інституту то зразу 
стає членом Української 
Громади в Інституті, а че-
рез два роки її головою. 
Входить у зв'язок із редак-
цісю української газети 
..Рада" та її редактором С. 
О. Єфремовим. У Громаді 
ставить собі за наЙголовні-
ше - працю над українсь-
кою технічною терміноло-
гісю. Ще до початку рсво-
люції 1917 року в студен-
ських громадах, а найго-
ловніше в Громаді Полі-
технічного Інституту, зіб-
рано кілька тисяч наукових 
термінів, що пізніше стали 
основою для укладаня ук-
раїнських термінологічних 
словників в Інституті Укра-
їнської НауковоГМови при 
Всеукраїнській Академі ї 
Наук у Києві. ІУНМ offoj– 
нував тоді чимало інжсне-
рів, які присвятили себе 
опрацювати українські тер-
мінологічні словники. Зав-
дяки цій відданості та ма-
теріяльннм пожертвам чле-
нів, УІНМ упродовж п'я-
тьох років було опрацьова-
но і видано 17 (сімнадцять) 
українсько-російських і ро-
сінсько-украінськнх слов-
ників. Хоча ці словники від 
1930 року совєтська влада 
стягнула з обігу і заборо-
нила їх вживати, але вони 
стали і ще дальше стоять 
тривкою основою для укра-
їнських термінологічних 
праць і словників. Сам інж. 
К. Т. Туркало на спілку з В. 
Фаворовськнм є автором 
„Словника технічної" термь 
нології-Комунальне Госпо-
дарство", ст. 172, 1928 р. 
Цей Словник має „Науко-
во-Дослідче Т-во Українсь-
кої Термінологі ї" в Н ю -
Йорку. На спілку з інж. Н. 
Н. Гладким інж. К. Т. Typ– 
кало складає і видає ,,Слов-
ник української ділової мо-
ви". ( П р о цей словник я 
читав лише згадку в пресі). 
У 1929 році совєтська вла-
да розгромлює ВУАН, а 
разом з ним і ІУНМ, і роз-
починас переслідування ко-
лишніх співпрацівників тих 
інституцій. Провокаційним 

лення України, як це твер-
днть інж. Туркало, советсь-
га влада розпочинає ннщи-
ти верхівку української нау-
кової інтелігенції. Інж. К. Т. 
Туркало чудом рятується і 
1943 року виїжджає на смі- ' 
грацію. 

Під час періоду НЕП-у і 
українізації інж. К. Т. Typ– 
кало узявся до україніза-
ційної праці. Він стає голо-
вою Лекторського Бюра й 
організує українізаційні 
курси по установах і сам 
викладає українську мову. 
Згодом стає мовним редак-
т о р о м обласно ї тазети 
„Пролетарська Правда". 
Вся ця праця не оплачувана 
урядом, добровільна, поза 
вільними годинами після 
зарібкової праці в Меднч-
ному Інституті, де він при-
значений на асистента хе-
мічної катедри. Пізніше ви-
казалося, що НЕП іукраїні-
зація були створені совєт-
ською владою тільки для 
передишки, щ о б виявити 
активні та ініціятивні укра-
їнські сили. 

У серпні 1929 року інж. 
К.Т. Туркало попадає дру-
гий раз до в'язниці із обви-
нуваченням про приналеж-
ність до Спілки Визволення 
України (СВУ). 19-го квітня 
1930 року на судовому про-
цесі 45 обвинувачених він 
дістає вирок на три роки 
суворої ізоляції, але умов-
но. З таким присудом було 
вісім підсудних, бо решта 
37 підсудних були засудже-
ні на різні терміни в'язниці 
від трьох до десятьох років. 
У жовтні 1930 року його 
знову арештовують заки-
даючи йому участь у вій-
ськовій організації. (Всі йо-
го переживання і тортури 
він досить докладно описує 
в його книжці п.з. „Top– 
тури," яка появилася дру-
ком в Ню Йорку.) Висланий 
з України, він переїжджає з 
Києва до Харкова, а звід-
тіля на Донбас. 

Тепер подамо деякі ко-
роткі біографічні дані з жит-
тя ювілята. інж. Кость Ти-
мофієвич Туркало народив-
ся 8-го серпня (ст. ст.) 1892 
року в селі Немиривцях, , 
Проскурівського повіту По-
дільської Губернії. Ссред-
ню школу (семінарію) за-
кінчив 1911 року в Кам'нці 
— Подільському. В тому 
самому році здав KQHKypc– 
ний іспит і був прийнятий 
до Політехнічного Інститу-
ту в Києві, який кінчає вже 
за совстської влади. 1915 
року він працює техніком 
на будові доріг і дорожчих 
мостів на південно-захід-
ному фронті. На початку 
1917 року його змобілізо-
вано д о війська в Заліз-
ничний Батальйон на фронт 
д о м. Луцька. Не зважаючи 
на „нижній чин" начальник 
батальйону призначає його 
екрівником будови залізни-
ці між Торчином і Xopoxo– 
рином на Волині. У вересні 
вибраний делегатом на 3-ій 
Військовий З'їзд, на якому 
його вибирають делегатом 
до Всеукраїнської Ради Вій-
ськових Депутатів. З того 
часу стає членом Централь-
ної Ради аж до гетьман-
с ь к о г о п е р е в о р о т у 2 9 - г о 
квітня 1918 року. Рівнобіж-
но з цим він викладає укра-
їнську мову в школі для 
перекваліфікації старшин. 
Д а л ь ш і б іографічн і дані 
були подані на початку цьо-
го допису. Одначе, доклад-
ніше про життя і буття іну. 
К.Т. Туркала можна дові-
датися з його спогадів ви-

М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ 
іа німецьким виробом для смакунів. 

Вироби у власній фабриці ковбас 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША. 

яку найліпше люблять господині і цілі родини. 
Зайдіть до найближчої крамнині KARl EHMER 

KARL EHMER PORK STORE 
Головна крамниця: 

63-35 Fresh Pond Road Ridgewood Brooklyn, N.Y. 
Філії крамниць в Ню Йорку і поза містом. 

ІЯПЯКШШЩШЩЩТЇО 
СТРАШНА НЕБЕЗПЕКА! 

Надсилаємо щойно випущене повідомленим з nonepe– 
дженнлми "Людству загрожує велика небезпека! Но-
вий Йорк під загрозою ПОТОПУ!" У змісті сказано й 
про загибіль Джорджії та Каролайни, Англії, Франціїй 
Каліфорнії. Матеріял подано на основі чиселних появ-
лень БОГОМАТЕРІ! в Фатимі (Португалія) й Гарибан 
далі (Еспанія),а також пророцтв яснобачучого амери-
ханця Едґара КЕЙСА, сучасних видатних науковців із 

? сього світу та Колумбгйського Університету (ЗСА)і 
яенів ВЕЛИКОГО БІЛОГО БРАПТВА ще в минулому 

віку про це саме. - НЕГАЙНО придбайте й озна^ 
- йомтесл,щоби бути готовими уникти страшної події а 

чи загинути з молитвою на устах! ЦІНА книжечки -
ОДИН американський долар. Н Е Л Е Г К0 В А Ж Т Е! 

M r . M . L a u r e n k o 
- 5 6 S t a g g S t . 1 2 A B r o o k l y n , N . Y . 1 1 2 0 6 

' ЩШМШШІШШШШШШМШ 

j O Q O O O O D H B a Q O O Q P O O O P O P O O O O O j 
Увага! ІЗ Н О В И Х В И Д А Н Ь Увага! 

Можна вже замовляти в кннгарському відділі 
при „Свободі" 

НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ 
Поезії 

Володимири Демус 
88 сторінок. Ціна S150 з пересилкою. 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
59Ь стейтового податку. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street Jersey City, N. J. 07302 

О О О О О О О О О О О О В Р В О О О О О О О О О О С Й І 

K E Y P H A R M A C Y , 1 N C 
1307-A Market Street ' Philadelphia, Pa 

Tel. No.: 561-5244 . 
9 Це назва Аптеки, напроти Ванамейксра. яку варто 

Влм запам'ятати прн найближчій нагоді коли потріб. 
но Вал виповнити рецепти Вашого лікаря. Лікн тільки 
оригінальні та безконкуренційні ціни роблять нас під 
кожним оглядом найбільш побажаною аптекою міста 
Філадельфії, Па. у 

9 Кожна рецепта с експертно виконана в тягу 10 до 15 
хвилин, без зайвого довгого чекання. 

ф Окрім цього ми -вакож, на бажання, вясяласмо Ваші 
рецепти поштою до всіх частив ЗСА, в тому случаю 
платите чеком після отримання Вашої посилки 

m Всі закордонні рецепти виконуємо швидко і точно че-
ре3;.наш європейський відділ, висиляючи рецепти ло 
всіх країн за виїмком СССР. 

Мґр Мощеет Артпміа 
ДИГОІОМОВИЛ АПТЕКАР 

^ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи" 

Повідомляємо, всі організації 
і поодинокі особи, 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ 
ІҐОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ 

НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ. 
Окремих листів в тій справі 

не буде відписуватися. 

даних книжкою п.з. „Top– 
тури", Київ - Ню Йорк, 
1963 р. 

За часів німецької окупа-
ції України інж. К.Т. Турка-
ло був головою УправиTCy– 
ренівського Району, а ще 
перед тим очолював Tex– 
нічний Відділ МіськоїУпра-
вн м. Києва. Киев залишає у 
вересні 1943 року. Д о ЗСА 
прибув 1949 року, перебув-
ши перед тим у Німеччині в 
таборі для переміщених 
осіб у Майнц-кастель. У 
Н ю Йорку він вступає в 
члени Т-ва Українських Ін-
женерів. При утворенні 
„Науково-Дослідчого Т-ва 
Української Термінології" 
(НДТУТ) стає його постій-
ним мовним редактором і 
дорадником при укладанні 
термінологічних словників 
(Англійсько-Українського 
Економічного Словника, 
який тепер у к л а д а є Н Д -
ТУТ). Він систематично до-
писує до української преси. 
М а й ж е щомісяця м о ж н а 
зустріти його статті в „Но-
вих Днях", Українських Bic– 
тях. Він редагує працю „Іс-
торія євангельського руху" 
в ЗСА. 600 сторінок друку. 
Він також зредагував пра-
цю свого сина д-ра Яросла-
ва Туркала п.з. „Нарис іс-
торії Вселенських Соборів". 
Багато споминів або інших 
праць, які сьогодні появля-
ються друком, виходять за 
його мовною редакцією. Не 
зважаючи на важке життя, 
ювілят виховав двох синів 
(інженера-електрика і док-
тора-х ірурга) з п'ятьома 
внуками. 

Хоча в цьому році ювіля-
тові минуло 85 років, але він 
почувається ще молодим, 
працюючи активно і BCCCTO– 
ронньо, редагуючи книжки 
статті та дописуючи д о пре-
си. Він ніколи не хворіє і 
якби радикуліт не зігнув 
його високої постатті і вуха 
не притупили його слуху 
та сиве волосся не покрило 
Його голови, ТО НІХТО З ЧИ-
тачів не міг би сказати, що 
інж. К.Т. Туркалові минуло 
85 років життя. Автор цих 
рядків сподівається, що 
Ювілят ще матиме^ при-
наймні десять моживостей 
справляти свій день народ-
ження. І напевно всі читачі, 
які його знають або й не 
знають, бажають йому цьо-
го — довгих літ щасливого 
життя і корисної праці. 

Кость Церкевич 

HOUSE FoejAu; 

5 ROOM COTTAGE 
with ft acre land, newly drill;well. 

20,000, or may go lower, low taxes. 
Call: MRS. EYA MEDW1D 

(607)639-1916 
Rd. No. 1. Afton. N.Y. 13730 

Ш М н м м н і м - н ш і М 
REAL ESTATE 

irvington, N.J . 
НА ПРОДАЖ 
ІРОД. ДІМ 

б кімнат, на границі Maple-
wood, близько до укр. церков, 

автобусів та склепів. 
531,500.00. Тел. власника: 

-.., ^ (201) 373-26W 

FOR ENTERPRlSlNe GROUP. 
aprooved subdivision - trailer park -
airport - 50 x 200.ft cement block 
building - 2 ponds - isoladed acreage. 
- sold in package deal or separately. Will 

sacriface 
SAM K. COHEN 

Kerhonkson. N.Y. 12446 
Call (914) 626-3381 

В купні або продажі домів і 
звертайтесь до 

УКРАЇНСЬКОЇ АГЕНЦІЇ 

LUKAS S E L U S REALTY 
Дзвонити до Олега Мнськова 
а б о В а с и л і Янюка -
(201) 467-1177, (201) 399-4894 

І (201) 371-0467 (веч.). 
М и СПеЦІЯЛІЗуСмбсіІ В ОКОЛЙ-
цях: Short НШя, Millbum, 
Livingston, Springfield, Maple-
wood, irvington і Інших cycia– 

ніх містах. 

ДІМ на ПРОДАЖ 
в Глен Спей. Н. Й., близ. 
Робітничого Союзу, 5 кімн., 
підвал, посілість 100 х 175, 
також екстра одна парцеля. 

Тел. (201) 963-9424 

Якщо ви хочете купити дату 
- Мн продаємо! 

Околиці чудові, а саме:Baysiac 
Beechhurst, College РоіпЦ 
DougUston, Flushing. North4 
Fresh ,Mcadows and Little Neck, 
Whitestone. Ціни: від S35.O00f 
до 5120.000. Прошу вдаватися 

до професійної фірми: 
CENTURY. 21- -

WEBER S ROSE REALTY 
10-22 Collect Point Blvd. 
College Point N.Y. 11356 

. Tel.93M200 
В українській мові: 

Nick Mykitschak (Ноша tai. 4214547) 

uTb cowgo^; 
І Н І Т М І Н Т t l 

48 Eaat 7ih St. 
М ; OB S-S500, Now York, 10003 
АРКА в НЕДІЛЮ буде 
ЗАКРИТА є місяцях - червні, 

липні і серпні. 

йжьл^тфтфтфіфтфт^ттітфлї 

DELT0 
EUROPA CORP. , 

(Roman lwanyckyj) 
146 First Avt. (Bat. Sth 49th Strs.) 

Rtw York, N.Y. 10009. Tel. 228-2266 
П О Д А Р К И на У крашу і на 
різні нагоди. З українським 
взором свічки, склянки і вог-
нетрнвалі рннкн з накривками 

(casserole-ovenproof) 
^гт^т^і^т^щф^ i,^i^H4Bo^W 

Нжйкраоце місце на пркйижт-
та. беикстн, Ім'яннни, x p e e i v 
ми. товариські зустрічі, nov 

ияпікц.Ніа асі нагоди -

HOLIDAY INN 
of Somerville 
OS Route St (E . jaound) 

BRmGBWATEfft, N J . 08817 
а ТЄЛ. (201) 528-9500, a yu– 

раїнеькій 'мові 201-128-1800 
m Власник українець та під 

українським зарядом. 

ще^Ф^ФФФ^Ф^ФФ^ФФ^ЙЙМЙЙЯЯ 

і і Тільки за 52.50 
!!' вишлемо 

::. річник ЖУРНАЛУ 
І: „МНіЄВІГ' 
J за 1977, або за будь-який 
;;! ранішнй рік. Адреса: j 

ART MUSEUM 
; ' Q.E.W.. R.B. 2 l 
; l Niogoro Foil., L2E 6S5. Canada 
РімпФ09ФФ99і4Ф0Ф0Щффф0ФІ 

шш0темтпйешпеищ0^йетяшщтешщ 
Б у ч а ч І 

ачннпа Б у ч 
Історнчно-мсмуарннй збіршос. 
Кннжка у твердій коралевій 
обгортці із золотими буквами. 
роботи мнетця ЯКОВА ГНІЗ-
ДОВСЬКОГО.. 943 сторінок в 

малою. 
Ціна S25.00 4- 51 00 пересилка 

S V O B O D A 
SO Montgomery Street 
Jersey City, SJ. 07803 

lWWWWWbJWWvfWlAWAlMbJWb^ 

П А М Я Т Н И К И 
з різних гранітів, ставимо на 
цвинтарях св. Андрія в Бааид 
Бруку і св. Духа - відома со-

лілна фірма 

К. М. КАРДОВИМ 
Q0NSTANT1NE М. KARW1CH 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel. (212) AP 7-2332 

FUNERAL 01RECT0RS 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

3535 Eaat Tremont Avenor 
BRONX, N.Y. 10408 

TH.: 883-2475 
.Ф 

101 Avenue "A" 
NEW YORK, N.Y. 10000 

Тел.: 074-8080 
Директор ИОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И П 
Зашідус влаштуватшм по-
хоронів а каплицак, поло-
акеашх а кожнім, районі 
міста. Похорони 

LYTWYH Ь LYTWYN 
UKRAJNAN 

FUNERAL D1RECTORS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩІІРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Вавнд 
Бруку 1 перенесенням Тлін-

ішх Останків з різних 
країн світу. ' 

8 0 1 Springfltd Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 

в,BRONX. BROOKLYN, 
N E W YORK І ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th S T R E E T 

N E W YORK. N.Y. 
ORegon 4-2568 


