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ВІДБУДЕТЬСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ В СПРАВІ 
ДЕ КОЛОН ІЗ А ЦІЇ СССР 

Френк Шекспір 

НюЙорк,Н.Й.(В ;Д.).-
В четвер, 23-го жовтня ц.р., 
о год. 3-ій по полудні, відбу-
деяься в Українському Ін-
стятуті Америки наукова 
Конференція в справі деко-
лонізації російської совєт-
ської імперії. На конферен-
ції будуть три доповідачі. 

Перший доповідач — 
Френк Шекспір, колишній 
директор Інформаційної 
агенції ЗСА і теперішній 
президент яРКО Джене-
рал" в Ню Йорку, який до-
повідатиме про „Свободу й 
революцію засобів масової 
інформаціГ. П. Шекспір, як 
відомо, був нагороджений 
„Шевченківською Грамо-
тою Волі" Українським 
Конгресовим Комітетом 
Америки за його правильну 
політику в час його дирек-
терування в Інформаційній 
агенції, головно за його 
вірний підхід до неросійсь-
кнх народів в СССР. 

Проф. Річард Панпс 

Другим доповідачем бу-
де відомий автор історич-
них праць про СССР, проф. 
Річард Пайпс з Гарвардсь-
кого університету, головна 
праця якого - „Формація 
Совстського Союзу" подає 
причини і розвиток україн-
ської революції в 1917 році в 
правильному світлі. Нсщо-
давно його не тільки гостро 
критикувала комуністична 
преса в Україні („Радянсь-
ка Україна") за його „фаль-
шування" історії СССР, але 
також заатакував Алексан-
дер Солженіцин у статті в 
журналі „Форейн Аффейрс" 
(квітень, 1980 р.). Професор 
говоритиме про „Російську 
національну політику: тяг-
лості і різниці". 

Проф. Андрю С. Ерен-
кройц з Мічигенського уні-
верситету доповідатиме тре 
тім. Його тема: „Народи 
Східньої Европи проти ро-
сійського КОЛОНІАЛІЗМУ і 
імперіалізму". 

Проф. Андрю С. 
Еренкройц 

Д-р Іван О. Флис, голов-
ний предсідник Українсь-
кого Народного Союзу, бу-
де модератором Конферен-
ції. 

К о н ф е р е н ц і ю ПІДГОТОВ-
ляс Спеціяльний Комітет 
світових об'єднань білору-
сів, естонців, ЛОТИШІВ, ЛИ-
товців, туркестанців і укра-
їнців. Координатором Кон-
ференції є д-р Володимир 
Душник, редактор „Україн-
ського Квартальника".-

Офіційними організато-
рами Конференції є Конфе-
ренція Вільних Білорусів, 
Естонська Світова Рада, 
Світова Федерація Вільних 
Лотишів, Литовська Світо-
ва Спільнота, Туркестансь-
ка Національна Організа-
ція для Свободи і Світовий 
Конгрес Вільних Україн-
ців. 

В ОН відбулася 
нова проба сил 
Ню Йорк, W Й. - На 

Генеральній Асамблеї ОН 
відбулася нова проба сил 
між Західнім світом і Кита-
єм з одного боку, а з друго-
го — Совстським Союзом, 
його сателітами та держа-
вами, які пішли за ним. 
Тією пробою було голосу-
вання, котра з воюючих 
сторін у внутрішній війні в 
Камбоджі має мати своїх 
делегатів в установах ОН. 
Совєтський бльок програв 
35-ма голосами до 74-ох 
при 32-Ох стриманих від 
голосування. Таким чином, 
не зважаючи на настирливі 
заходи, пропаганду й обі-
цянкн Москви та її сателі-
тів, місце в ОН признано 
легальному урядові, а не 
урядові заінстальованому 
комуністичним В'єтнамом 
при видатній допомозі 
СССР. 

Минулого року Генераль 
на Асамблея ОН відхилила 
пропозицію совєтського 
бльоку, щоб передати місце 
в установах ОН представ-
никам нового промосковсь-
кого режиму в Камбоджі. 
Остаточне рішення відло-
жено на цей рік. 

Великою більшістью ГО-
лосів делегації в ОН проти-
ставилися визнанню уряду, 
насадженого чужою силою, 
і прийняттю його представ-
ників до ОН і потвердили 
представництво легального 
уряду, яке теперік має вла-
ди над країною^ яле прова-
дить боротьбу та має під-
тримку переважаючої час-
тини населення. 

Поїздка прем'єра Ірану до ОН 
закінчилася невдачею 
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Округа УНС Ау^рой 
відбула організаційні збори 

Коговз,Н.Й. ( І . Д . ) - Вне-
ділю, 5-го жовтня ц.р.,відбу-
лися в Українському Клюбі 
тут організаційні збори Ок-
ружного Комітету Відділів 
У НС Округи Трой-Амсте-
рдам -Вотервліт - Коговз -
Гадсои і Піттсфілд при учас-
ті 19 осіб. Голова Окружно-
го Комітету П.Шевчук ВІДК-
рив збори, вітаючи головно-
го організатора УНС Васи-
ля Оріховського та присут-
ні х. 

Звітуючи про 1980-ий рік, 
він підкреслив, шо придба-
но 32 нові члени, в минуло-
му році 28-ий В'шділ у Вотер-
вліт придбав вісім нових 
членів, Амстердам—17, 
Трой-5, Коговз-2. ПІТТС-
філд і Гадсон не придбали 
нових членів. Треба б з Цен-
тралі вислати представни-
ків до цих двох Відділів, 
щоб їх оживити. 

До кінця року СЛІД КОЖНО-
му Відділові придбати по 
п'ять до семи нових членів. 
Тепер ведеться якраз кампа-
нія за збільшення числа чле-
нства і призначено високі 
нагороди за найкращі осяги 
грошима і вільним відпочи-
нком на Союзівці. До кінця 
року вирішено придбати ще 
60 нових членів. 

Головний організатор 
УНС В.Оріховський заохо-
тив до переведення успіш-
ної кампанії за приєднуван-
ня нових членів і розповів 
про багато аспектів життя 
УНСоюзу. Крім багатьох 
позитивів наявні й нсдотяг-
нення — членство падає з рн 
зних причин. Комерційні 
компанії зменшують членс-
тво наших братських органЬ 
зацій, молодь мало асекура-
цією ' в- УНС зацікавлена. 
Тепер тяжко стягнути лю-
дей на збори. 

Округа в Трой має 1,357 
членів, втратила 42 члени. 
Секретар В.Вершона здо-
був 17 нових членів, також 
П.Шевчук, Колодій і М.Сав. 
ків здобули нових членів. 

До чергової Конвенції 
УНС у 1982 році - вирішн-
ли зібрані — треба придба-
вати якнайбільше нових 
членів. 
. В жвавій і широкій диску-
сИ брали участь: А.Урбан, 
М.Савків, Є.Наболотний, 
П.Шевчук, С.Когут, B.Bep– 
яона, Й.Білинський, P.Pa– 
сочий. М.Демчар та інші, де-
пгі виступаючи по два-три 
жзи. На всі прецікаві й хви-

люючі питання й порушені 
теми Василь Оріховський 
давав вичерпні й повні відпо 
віді. Порущені були питан-
ня; про зменшення кількос-
ти делегатів на майбутні 
конвенції, щоб було там не 
коло семи сот осіб, а менше, 
тоді б Конвенцію можна 
було б переводити на Сою-
зівці з меншою втратою 
гроша. Але таку ухвалу мо-
же винести лише Конвенція. 
Питання "Українського Ти-
жневика". шо його тепер 
автоматично не дістають 
всі члени УНС, як це було 
досі також ставилося. Одні 
дискутанти були за старим 
станом, інші схвалювали но-
вий, бо тоді давати даром 
газету тим, які сами кажуть, 
щоїї не читають. Це гроші, і 
їх не слід даром викидати. 
Одні пропонували давати 
англомовний тижневик усім 
молодим членам УНС без 
грошей, поки читач звикне 
до рідного часопису й пізні-
ше платитиме за нього п'ять 
долярів сам; інші пропону-
вали замість одного числа 
"Свободи" давати кожному 
тижневик, і т.д. 

Була мова про позичку з 
УНСоюзу, де В.Оріховсь-
кий вияснив, що УНС не по-
зичає на бизнеси, але на од-
нородинні доми, бо так пе-
редбачено федеральними 
законами про братські сою-
зи. Він розповів і про поліси 
які вже є в Союзі, і які ПРОЄК-
туються, наприклад, onpa– 
цьовується пенсійна поліса. 
Дехто радив УНСоюзові 
(Закінчення на crop, k) 

ГЕН. РОМАНОВ 
ДОПОВІДАТИМЕ НА 

З'ЇЗДІ ІНЖЕНЕРІВ 

Торонто, Онт. (М. Б-й). 
— Інженер Йосиф Романов, 
генерал-бригадир канадсь-
ких повітряних сил, кана-
дець українського поход-
ження, буде головним про 
мовцем під час бенкету, що 
відбудеться з приводу Сьо-
мого Міжкрайового З'їзду 
Українських Інженерів у 
Торонто. З'їзд відбудеться у 
суботу і неділю, 15-го і 16-го 
листопада 1980 року, в готе-
лі Шератон Центр. У npor– 
рамі з'їзду будуть, між ін-
шим, ділові наради, науко-
ві сесії, бенкет і равт. Одна з 
наукових сесій тематично 
присвячена сучасному ста-
нові в Україні. 

В Афганістані влада слабне, 
а спротив зростає 

Ню Делі, Індія. - При-
буття президента Афганіс-
тану, наставленого і втри-
муваного -совстською си-
лою, Бабрака Кармаля до 
Москви і його розмови з 
найвищим чинником вклю-
чно з Леонідом Брежнєвим 
потверджують критичне 
положення в тій країні. В 
розмовах крім Брежнєва 
брали участь зі совєтсько-
го боку шеф генерально-
го штабу маршал НІколай 
Огарков, міністер закор-
донних справ Андрей Ґро-
мико та шеф КГБ Юрій 
Андропов. 

Л. Брежнєв, у своїй ві-
тальній промові на летови-
щі, зложив таку заяву: „Ми 
стоятимемо твердо на сто-
рожі інтересів обидвох на-
ших держав і виконаємо 
наше інтернаціональне зо-
бов'язання". Загально вва-
жають, що текст промови 
Брежнєва, як його поширив 
ТАСС, відзна чається давно 
не баченою безкомпромісо-
вістю Москви з одного бо-
ку, а з другого боку бажан-
ням як найскорше вийти з 
Положення, яке щораз біль-
ше ускладнюється і гіршає. 

В самому Афганістані вит 
конність влади слабне що-
раз більше, фактично функ-
цй правління перебрало від 
неї совєтське командуван-
ня. Те з одного боку ЗМІЦ-
нило тимчасово владу, але з 
другого приспішило внут-
рішній розклад та розбіж-

ності. Суспільство шораз 
більше від влади відчуже-
не. а розбіжності переки-
нулися на військо й полі-
цію. Військо ослаблене де-
зерціями та пропагандою 
самостійницьких елементів 
постійно подає своїм чис-
лом, а поліційні частини. 
постійно поповнювані но-
вими людьми здобувають 
на вазі. Розбіжності й кон-
флікти між ними побіль-
шує факт, шо командир по-
ліції належить до фракції 
Кальк у партії, а також зна-
чна частина командного 
складу й через те поліція 
поповняється прихильника-
ми тієї течії, а військове 
командування складається 
здебільшого з членів фрак-
ції Парчам і своїми людь-
ми обсаджує всі можливі 
пости. Обидві фракції вою-
ють між собою ВСІМИ ДОС-
тупними засобами, навіть 
зброєю. Попередній лідер, 
якого замордовано нале-
жав до фрахції Кальк, те-
перішній до Парчам. 

З наказу російського ко-
мандування військові час-
тини совєтські і афганські 
після боїв нищать харчові 
магазини, а літом нищили 
збіжжя на пню. В цілому 
ряді районів є перші позна-
ки, голоду, а через брак лі-
карської опіки, яка й перед-
тим була слабою, а тепер 
зовстім здезорганізована, 
зі зимою і недокормлюван-
ням зростає небезпека по-
шесних недуг. 

У ТУРЕЧЧИНІ РОЗГОРТАЄТЬСЯ боротьба з терорнс-
тамн. Інформаційні служби з тієї країни приносять що-
раз нові дані про судові справи, які кінчаться смерт-
ннми присудами та екзекуціями, і про арешти. В біль-
пюсті випадків терористи, яких поліція пробує зааре-
штувати, протиставляться їй зі зброєю в руках, що вя-
кликає боротьбу і дальші жертви. Одначе уряд й вій-
ськова хунта займають і далі неуступчиву поставу. Та-
ха постава принесла успіх у випадку пірваняя турець-
кого літака з Мюнхену до Анкари, столиці Туреччини. 
В часі лету над Туреччиною п'ять людей захопили лі-
так, стероризувавши зброєю обслугу й пасажирів. Во-
нн дали доручення капітанові літака причалити на ле-
товнщі Джідда в Савдійській Арабії. Капітан причалив 
за їхньою згодою на малому летовшці в Туреччині, 
Діярбакір, щоб натанкувати пального. Терористи пос-
тавилн вимоги й дали ультимативний реченець три го-
днни, після закінчення яких вони затрознлн зірван-
няи літака разом з пасажирами. Хунта рішуче відки-
нула вимогу терористів і наказала відділам спепДяль-
ного призначення здобути літак. Акцію звільнення пе-
реведено з успіхом і тільки деякі особи були поранені. 

Ню Йорк, Н.Й. - Невда-
чіна фронтах та неполадки 
внутрі країни змусили прав-
ління Ірану вислати прем'с-
ра Мохаммеда Алі Раджая 
до Ню Йорку, щоб подати 
на засіданні Ради Безпеки 
QH позицію іранського уря-
jto. Дотепер Іран фактично 
бойкотував Раду Безпеки, 
відколи органи ОН одного-
лосно засудили захоплення 
американських закладни-
ків. 

У своєму виступі Раджай 
повторив дотеперішні заки-
дй проти різних країн, в 
трму числі і проти ЗСА, зви-
нівачуючи їх в наштовхне-
ні Іраку на війну проти 
Ірану. Виступ Раджая вик-
ликав велике і загальне роз-
чарування, а після нього, на 
думку дипломатів, ізоляція 
Ірану в світі зміцнилася. 
Після п'ятницевого виступу 
її Раді Безпеки, в суботу 
Раджай мав пресову конфе-
ренцію, в якій на численні 
запити про дальшу долю 
закладників він повторив 
відомі речі. В суботу він 
повернувся до Ірану, відмо-
вившись від будь-якої зус-
трічі з офіційними чиннцка-
ми ЗСА. 

У міжчасі положення Іра-
ну на фронтах далі погірши-
лося. Іракські частини ocra– 
точно відтяли комплетно 
Абадан, а радіо в Теграні 

заповіло його недалекий 
упадок. Не зважаючи на 
урочистий чотироденний 
піст Ід аль-Адга, в часі яко-
го мусулманам не можна 
проливати крови, бої трива-
ють далі. Також у районі 
Хоррамшару іракські час-
тини здобули дальші yeni– 
хи. В повітрю з обидвох 
боків була незначна бойо-
ва діяльність. Також на мо-
рю були сутички, однак ко-
мунікатів обидвох сторін 
провірити не можна було, а 
вони з правила далекі від 
дійсности. 

В неділю, 9-го жовтня, 
речник уряду ЗСА Держав-
ний секретар Едмунд Mac– 
кі в Ню Йорку з'ясував пос-
таву Вашінгтону до висту-
пїв Раджая. Маскі запере-
чив твердження іранського 
прем'єра, що ЗСА домага-
ють Іракові, або самі но-
сяться з намірами мілітар; 
но включитися в дальший 
розвиток подій в районі 
Перської затоки та в згід-
ливому тоні відповів на 
інші закиди Раджая. 

На загал в урядових ко-
лах Вашінгтону виявляють 
розчарування виступом 
іранського прем'єра, його 
ПрОТИЛеЖНИМИ ДО ДІЙСНОС-
ти твердженнями та браком 
з його боку будь-яких КОН-
кретних пропозицій чи вза-
галі суґестїй 

Відбулася конференція 
правозахисних комітетів 

У світі 
ДО МОНТРЕАЛЮ, КАНАДИ, прибув з Індії лідер 
тібетських буддистів Далай Лама і перебуватиме в Канаді 
кіцло 10 -ти днів, Запррсили^його туди колишні мешканці 
Тібету, яких у Канаді є коло чотирьохсот. В Монтреалівін 
вже відбув пресову конференцію з місцевими журналіста-
ми. З огляду на те, що в останньому часі ширяться у світі 
вісті про його поворот до Тібету, під китайську займанщи-
ну, журналісти докладно випитували його саме про це та 
про загальне положення там. Далай Лама заявив, що 
згідно з інформаціями, які він має, центральний уряд у 
Пекіні розпочав лібералізацію своєї політики на різних 
відтинках. Одначе ситуація ще не дійшла до такого стану, 
щоб він міг повернутися до Тібету ближчим часом: 

У МОСКВІ ВІДКЛИКАНО поїздку короля Йорданії 
Гуссейна до Совєтського Союзу, яка мала відбутися 
в найближчих днях. Одночасно з повідомленням про 
це в Москві, таке саме повідомлення подано в Аммані, 
Йорданія. Одначе, опісля надійшли відомості, що поїзд-
ку відкликано з ініціативи Москви. Відкликання поїзд-
ки короля Гуссейна до Москви мусить мати поважні 
причини й матиме поважні наслідки. Дотепер немає 
однозгідностн щодо того, які можуть бути причини ВІД-
кликання поїздки, але назагал панує переконання, що 
це зв'язане з іраксько-іранським конфліктом, у якому 
король Гуссейн зайняв поставу, прихильну до Іраку 
н почав йому допомагати. А Москва, хоч постачав 
зброю Іракові, але заявляє, що це на підставі п0перед-
ніх договорів і замовлень, яких вона не може увеваж-
нити, а одночасно з тим вона намагається встановити 
якнайкращі відносини з Іраном. 

КИТАЙ, ЯКИЙ НЕ ПРИСТУПИВ ДО міжнародного 
пакту про припинення атомових пробних вибухів у повітрі 
і продовжує їх для випробування й удосконалення своєї 
атомової зброї та виробничої техніки атомової енергії, 
експльодував свою чергову атомову бомбу в повітрі. 
Останній вибух, який мав місце опівдні в п'ятницю, 17-го 
жовтня ц. p., мав силу між 200,000 і мільйоном тонн ТНТ, 
значить був принаймні десять разів сильніший, як 
американська бомба, скинена наГірошіму. Згідно з 
оцінкою американських наукових кіл, занечищення 
повітря в ЗСА з цієї причини буде незначне^ 

ДОТЕПЕР ВІДНАЙДЕНО В АЛЬ АСНАМІ, Альжир, де 
недавно-був великий землетрус, понад шість тисяч жертв. 
Пошукування відбуваються далі при допомозі технічних 
бригад, які усувають руїни, спеціяльно тренованих собак, 
що винюхують тіла забитих та команд спеціялістів, 
спроваджених з-за кордону. В четвер, 16-го жовтня, як і 
було передбачувано, землетрус повторився, але був значно 
слабший і жертв не спричинив. Влада мусіла сконцентру-
вати всю службу безпеки й порядку та перевезти спеціяльні 
частини з інших сусідних осередків, щоб не допустити до 
грабунків. Тепер ТУТ уведено закон воєнного часу, на 
підставі якого грабіжників каратимуть воєнні суди 
смертю, а в окремих випадках - їх розстрілюватимуть на 
місці злочину. 

В ПРОВІНЦІЇ КВЕБЕК, Канада, хоч каденція провінцій-
ного парляменту триває п'ять років, давно прийнятий 
звичай передбачує розписаний нових виборів уже після 
чотирьох років каденції, щоб дати змогу населенню 
висловити свою думку., Цим разом розписання нових 
виборів було тим більше оправдане, що в недавньому 
референдумі понад 60 відсотків голосуючих висловилися 
проти політики привладної партії Рене Лєвека. Вже 
розпочалася була підготова до нових виборів, одначе 
прем'єр Лєвек в четверті 6-го жовтня, публічно подав до. 
відома, що його уряд пересуває вибори аж десь на другий 
рік, таким чином продовжуючи існування свого режиму. 
Статистика й опитні кампанії стверджували, що публічна 
опінія виразно відвертається від партії Лєвека, і, коли б 
тепер переведено вибори, ця партія напевно програла б. 
Відложення виборів Лєвек умотивував тим, що плян 
федерального уряду ввести нову конституцію вимагає всієї 
його уваги. 

Торонто, Онт. (І. Дубил-
ко) — В суботу і неділю. 13-
го і 14-го вересня ц.р., у 
приміщеннях університету 
в Торонто відбулася конфе-
ренція представників комі-
тетів оборони політичних 
в'язнів у СССР. У тій кон-
ференції взяли участь понад 
60 делегатів і запрошених 
учасників з Торонто, Ню 
Йорку, ЕДМОНТОНУ, ФІЛЯ-
дельфії, Детройту, Монтре-
алю, Чікаго, Рочестеру і 
Оттави. Були також пред-
ставники комітетів: MOCKOB– 
ського, польського і чесь-
кого. З Парижу, Франція, 
прибув Леонід Плющ Ак-
тивні діячі комітетів'Північ-
ної Америки — це студенти 
і молоді абсольвенти універ-
ситетів — і професіоналіс-
ти різних ділянок. Присут-
німи на цій конференції бу-
ли також понад десять осіб 
старшого віку. 

Початок конференції про-
голосила Марта Даниле-
вич, яка і проводила пер-
шою частиною нарад. Вона 
вказала на деякі зміни у 
проектованій програмі по-
яснивши, що конференція 
має суто студійний харак-
тер, завданням якої є nepe– 
глянути дотеперішню дія-
льність, визначити напрям-
ні праці на майбутнє, голов-
но в сучасних приготуван-
нях до Мадридської конфе-
ренції у справі. перегляду 
виконання Гельсінкських 
угод. 

Перший доповідач Map– 
ко Бойцун занявся уважною 
аналізою сучасних міждер-
жавних політичних рухів. 
Доповідач вказував на різ-
ні міжнародні дипломагич-
ні маневрування засобами 
ідеологічних, економічних, 
торговельних і, понад-;уср 
збройних перегонів MfeJjfr' 
ськових альянсів мі 
мократичними держава! 
Заходу і бльоку державою 
муністичних ликтаЗв^. 
стратегії всіх тих політич; 
них плянувань і рухів допо-
відач зарахував також Гель 
сінкські угоди, які стосовно 
демократичного народог 
правства, СССР і його са-
теліти не здійснювали і не 
здійснюють. 

Доповідачами від лиси-
дентських комітетів ін-
шнх національностей бу-
ли: Людміла Алсксєсва, Гс-
лєна Шмунесс. Пол Вілсон і 
Леонід Плющ який в Евро-
пі співпрацює з дисидента-
ми різних національностей. 

Коротка доповідь Л. 
Алєкссєвої виявила, шо 
московськагрупаросійськнх 
дисидентів, якої вона є 
представником змагається 
за національні, СОЦІАЛЬНІ І 
релігійні права - за неза-
лежне життя усіх народів, 
які нині є у складі СССР і 
під контролею совстської 
імперії. Л. Алсксссва твер-
дила. що антинародний ре-

(Закінгення на crop, k) 
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В Америці 

ВІДОМИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ підприємець Арманл 
Геммер, який недавно зустрічався і розмовляв з Леонідом 
Брежнєвим, генеральним секретарем ЦК КПСС і Голо-
вою Президії Верховної Ради СССР заявив, шо совєтський 
лідер все ще поважає президента Джіммі Картера і 
приємно згадує їхню зустріч на Віденській конференції, 
коли то обидва державні мужі підписали договір про 
скорочення стратегічної атомової зброї САЛТ 11. Д-р 
Геммер підкреслив, що це висловлювання не означає, що 
Брежнєв фаворизує Картера і ставить його перед Ронал-
дом Регеном, бо совєтська преса продовжує критикувати 
Президента ЗСА за його становище шодо совстської 
інвазії в Афганістані і за „створення атмосфери холодної 
війни". 

ВІДОМА ОРГАНІЗАЦІЯ ІМКА вирішила, помимо 
протестів посадника Ню Йорку Едварда Кача, перенести 
свою головну квартиру до Чікаго де сконцентрована 
більша частина її відділів і де, не тільки в Чікаго. але на 
середньому заході взагалі, є більше членства цісїорганіза-
ції. Головна квартира ІМКА знаходилась в Ню Иорку на 
протязі 125 років. 

ДВА НЕГРИТЯНСЬКІ ЛІДЕРИ підтримали кандидату-
ру Роналда Регена на президента ЗСА. Проповідник 
Ралф Дейвід Абернаті, приятель покійного проповідника 
Мартина Лютера Кінга, і Гозе Вілліямс, лідер в боротьбі 
за громадські права, проголосили в Детройті свою 
підтримку для Регена і закликали негритянських виборців 
підтримати його кандидатуру, бо Джіммі Картер не 
сповнив ані однієї обіцянки яку він дав у передвиборчій 
кампанії неграм в 1976 році. Реген, Джордж Буш. 
колишній президент Джералд Форд, губернатор Вілліям 
Джей Міллікен, колишній губернатор Джордж Ромні і 
колишній сенатор Роберт П. Ґриффін були учасниками 
цієї заяви негритянських лідерів. 

ПРЕЗИДЕНТ ДЖІММІ КАРТЕР, виступаючи в кінці 
минулого тижня на Лонг Айленді заявив, що помиляються 
ті, які думають, що мілітарна сила ЗСА і західніх альянтів 
є слаба і вони можуть провокувати війну. „Якщо вони 
заатакують З'єднані Стейти Америки то це напевно буде 
початком їхнього самогубства'', — заявив Президент, 
який використав нагоду,”””щоб поновно заатакувати 
республіканського кандидата Роналда Регена закидаючи 
йому непоінформованість, малий досвід у закордонній 
політиці, перекручення фактів тощо. Пізніше обидва 
кандидати, виступаючи на обіді Алфреда Е. Сміта в 
Асторія готелі, подали собі руки і жартували у приявності 
добірної публіки, яка складалася переважно з офіційних 
осіб політичного, громадського, культурного і церковного 
світу. 

ЕД ГАННА, заступник директора комітету, який з рамени 
"Ліги голосуючих жінок веде переговори з Регеном заявив, 
що є деякі вигляди на згоду Регена виступити у президснт-
ських дебатах з президентом Джіммі Картером, у 
Клівлєндіуілє без незалежного кандидата Джона Андерсо-
на. Республіканські стратеги, які ведуть передвиборчу 
кампанію не дуже хочуть погодитися на дискусію Регена з 
Картером, бо уважають, що така дискусія тільки скріпить 
позицію демократів. їхній кандидат, як діючий президент, 
має доступ .до всіх інформація, а крім того, - кажуть 
провідні республіканці. — це було б зломанням принципу 
пошанування третього кандидата. 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР ЕДМУНД МАСКІ закликає 
Сенат п риси і шити ратифікацію договору між ЗСА і СССР 
про скорочення стратегічної атомової зброї САЛТ 11, бо 
совєтська інвазія на Афганістан вже не є більше передумо-
вою ратифікації Маскі обвинувачував республіканського 
кандидата на президента Роналда Регена, шо він у своїх 
виступах пропонує поновити переговори про САЛТ 11. 
Така пропозиція на думку Маскі цілковито зруйнує шанси 
добитися обмеження роззброєння і Москва не погодиться 
на таку пропозицію. 
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Тероризм вірменських груп 
У неділю, 12-го жовтня ц.р. бомба величезної сили 

знищила автомобіль біля турецької Місії до ОН у Н ю 
Йорку, вибух якої поранив чотири особи. В наслідок 
вибуху бомби, повітря вибило сотні вікон у 
поблизьких будниках, як теж експльозія знищила 
перший поверх турецької місії. fr 

Вірменські терористи негайно подали до відома, 
що це вони підклали бомбу і то не тільки в Ню 
Йорку, але також у Льос Анджелесі і Лондоні, Велика 
Британія. 

Як в і д о м о , в ірменськ і т е р о р и с т и почали 
терористичну акцію проти турецьких дипломатич-
них представників за кордоном у відплату за масакру 
вірменського населення турецьким урядом у 1915 
році під час Першої світової війни. 

Вірменія - це одна з найстарших країн Південно 
східньої Європи (Кавказ). Вірменія має велику й 

; світлу історію з багатою культурою, релігійним 
життям та торгівлею. Розглядаючи Вірменію у її 
різних етапах повної політичної самостійносте, ця 
країна в ХІХ сторіччі розподілювалась на Російську 
Вірменію і Турецьку Вірменію, що була меншою 
щодо населення і території від Російської Вірменії. 

Зокрема тому, що вірмени є християнами, турець-
кий уряд у жахливий спосіб переслідував вірменів. У 

: 1915 році, коли Туреччина була у війні проти Росії, 
: турецький уряд, підозріваючи вірмен у співпраці з 

росіянами, поголовно вимордував понад 1,5 мільйо-
нів вірменів чоловіків, жінок і дітей—і тим стягнув на 
себе суд цілого світу. Під час програної Туреччини (та 
трьох інших членів центральних держав — Німеччи-

..ний Авс.трр-:ХСР^ини Lgf iA .r^pJ l^^Mjej suM^l 
багато сймпатій'у світі, так'що, коли Вірменія 2t-rq^ 
травня 19Т8"року-проголосила свою самостійність, 
Америка, Франція і Велика Британія визнали її 
незалежнїстьТ”Одначе по сконсолідуванні влади, 
большевики напали на Вірменію і, окупувавши її 
своїми військами, перетворили цю країну у Вірменсь-
ку ССР, подібно як це сталося з Україною та іншими 
неросійськими народами. 

Після Другої світової війни в Турецькій Вірменії 
залишилося понад 100,000 вірменів, які старалися 
виемігрувати до сусідніх країн, або до Північної і 
Південної Америки. Минулого року під час відвідин 
Папи Івана Павла 11, вірменська християнська 
меншість у Туреччині змаліла до 25,000 осіб. Хоча 
вірмени мають свої церкви та декілька десяток шкіл, 
н'азагал, їх доволі обмежують у практикуванні своїх 
національних і релігійних прав. . - , . - - - . -

Може виглядати трохи дивно, чому щойно тепер 
після п'ятидесяти років вірменської масакри, вірмен-
ські революціонери відплачуються нинішнім туркам, 
які зрозуміло, не є відповідальні за діла їх уряду з-
перед півсотні років. Однак терор існує і зростає в 
СИЛу. БОЖ ПерШОЮ ЖерТВОЮ б у в ТуреЦЬКИЙ ВІЦЄКОН-
сул у Льос Анджелесі, що його замордували вірмен-
ські терористи в 1973 році; в жовтні 1975 року вони 
вбили турецького амбасадора у Відні, та турецького 
амбасадора до Франції, разом з його шофером. Рік 
тому вірмени вбили сина турецького амбасадора в 
Голляндії. 

Ці терористичні акції ведуть дві групи вірменів, а 
саме: „Тайна Армія за Визволення Вірменії" і 
„Командо Справедливости проти Геноциду Вірме-
нів". 

Існують здогади, що їх поширюють турецькі 
урядові чинники, як теж деякі західні розвідчі кола, 
що протитурецький терор вірменів піддержує СОВЄТ-
ський уряд, прямо тому, щоб вносити фермент серед 
турецької дипломатії за кордоном та взагалі, для 
творення хаосу в західніх країнах. 

Вірменія має тепер понад 2,5 мільйона населення. 
Після Другої світової війни понад 250.000 вірменів 
повернулося „на родіну", але багато з них знову 
покинуло СССР, розчарувавшися у „совєтському 
раю". Одначе, назагал, совєтська „національна 
політика" є досить поміркована у Вірменії — у 
порівнянні з тим, що Москва робить в Україні, 
Білорусі і в бальтійських країнах. Навіть в емігра-
ційній політиці Москва дозволяє на виїзд вірменам у 
куди більшому числі. Наприклад, недавно американ-
ська преса повідомила, що совєтський уряд видасть у 
цьому році понад 7,000 виїздових віз для вірменів. 

Одначе тероризм вірменських груп, як зрештою і 
кожен тероризм становить небезпечне явище і 
загрозу не тільки для турецьких липломатіВт але й 
для громадян тих країн, у яких вірменські терористи 
перепроваджують свої відплатні акції проти турець-
ких дипломатів за кордоном. 

Під таким заголовком 
появилась у советській прс-
сі стаття, а зглядно мірку-
вання викликані відповіддю 
на запитання газети „Прав-
да", яка є органом ЦК 
КПСС, до Леоніда І. Бреж-
нсва, генерального секрета-
ря ЦК КПСС і голови Пре-
зидії Верховної Ради СССР 
про Мадридську конферен-
цію, яка, як відомо, розпіч-
неться в столиці Еспанії вже 
11-го листопада цього року 
і, з перервами, триватиме 
правдоподібно аж до кінця 
лютого наступного року. В-
конференції братимуть 
участь представники 35-ох 
держав сигнаторів Гельсін-
кської угоди в офіційному 
характері, а також численні 
делегації з-поміж поневоле-
них Москвою народів і реч-
ннки Гельсінських груп, 
які перебувають в більшо-
му чи меншому числі за 
кордоном. 

- Гел ьсінкська угода 

Підписуючи Гельсінк-
ськиЙ документ, який ніби-
то мав гарантувати безпеку 
і співробітництво в Европі, 
тоді учасники погодились 
відбувати періодично кон-
ференції з тією метою, щоб 
спільними зусиллями збері-
гати цей, на думку сиґнато-
рів, важливий договір і пе-
ревіряти його функціональ-
ність та внконність у пооди-
ноких країнах. Очевидно, 
Москва сподівалася, що 
Гельсінкські угоди служи-
тимуть в першу чергу ІНТЄ-
ресам комуно-московської 
імперії і будуть сприяти 
розвиткові політики детан-
ту з якої, як це заявили 
численні політичні аналіти-
ки в минулому і роблять це 
тепер, користає передусім 
Совєтський Союз і його 
сателіти у Східній Европі, 

Володимир Левенець 

,ЗІДГЕЛЬСІЙКІ 
- ДО МАДРІДА" ч 

бо ані Москва, ані її васали 
й не думали додержуватись 
Гельсінкських постанов, го-
ловно тих у яких мова йде 
про забезпечення прав ЛЮн 
лини, виміну інформацій й 
ідей, вільного подорожу-
вання, злуки родин тощо. 
Ці й інші справи обговорю-
ватимуть в Мадриді, п'ять 
років після підписання до-
говору, 33 європейські краї-
ни, СССР, ЗСА і Канада. 

Знаємо, що подібна кон-
ференція, яка відбулася на 
переломі 1977-78 року в 
Београді закінчилась майже 
повним фіяском, а навіть 
свого роду капітуляцією 
західнього бльоку держав, 
які, починаючи від ЗСА і 
кінчаючи на Ватнкані, не 
зуміли рішучо відстояти 
своїх прав і прав людини в 
комуністичному світі; не 
зважаючи на те, що концеп-
цію оборони цих же Прав 
прийняв президент Джіммі 
Картер, як частину офіцій-
ної політики ЗСА, хоч з 
причин „практичної" прлі-
тики, що її вели між собою 
З'єднані Стейти Америки і 
Совєтський Союз,вона не 
була повністю реалізована і 
її Вашінгтон вживав тільки 
тоді, коли була для цього 
відповідна коньюнктура. 

Становище ЗСА 

Тепер, коли відносини 
між ЗСА і СССР дещо за-
гострились, головно з при-
чин совєтської агресивної 
політики і військової інтер-
венції в Афганістані, Уряд 
ЗСА приділяє велику увагу 
Мадридській конференції. 

Американську делегацію, 
як відомо, очолює КОЛНШ-
ній генеральний прокура-
тор Ґріффін Белл, а співвід-
повідальним за делегацію є 
відомий вашінгтонський 
адвокат Макс Кемпелмен. 
У склад американської де-
легації входять тим разом 
біля 30 представників від 
суспільних організацій в 
тому числі п'ять ВІД СТНІЧ-
них груп. Українську cropo– 
ну репрезентуватиме в 
Мадриді молодий адвокат з 
Ню Джерзі Мирослав Смо-
родський, який вже в пер-
шому тижні листопада ви-
їжджає до Мадриду, щоб 
там на місці зорієнтувати-
ся, що можна б зробити 
найкориснішого для забез-
печення прав людини в 
СССР й інших комуністич-
них державах, а в першу 
чергу в Україні у якій майже 
повністю виарештовано 
членів Київської Гельсінк-
ської групи, а також інших 
членів руху спротиву тільки 
за те, що вони домагалися 
пошанування Гельсінкської 
угоди і права на свободу 
для свого народу. Недавно 
надійшла з України інфор-
мація, що не зважаючи на 
Мадридську конференцію 
комуністичні суди продов-
жують засуджувати членів 
рухів спротиву. Василя Сту-
са, поета і літературного 
критика, засуджено на 15 
років ув'язнення, а над 
Оксаною Мешко, членом 
Української Гельсінської 
групи далі знущаються 
КҐБівські слідчі, бажаючи 
запроторити її до психія-
тричної „лікарні". 

В обличчі цих безперерв-
них знущань над провідною 
ВерСТВОЮ З-ПОМІЖ ПОНСВО-
лених народів, численних 
засудів, вбивств (АллаTop– 
ська, Володимир Івасюк, 
Віктор Кіндратишин). nepe– 
слідувань, шнкан, терору 
тощо совєтський генсек 
Леонід Брежнєв має відва-
гу твердити, що СССР зби-
рається „конструктивно 
провести і завершити ваго-
мими результатами зустріч 
у Мадриді в дусі зміцнення і 
поглиблення розрядки". Як 
і треба -було сподіватися, 
Москва бажає звести Мад-
ридську конференцію до 
форуму подібного до Об'єд-
наних Націй, а на порядок 
нарад ставитиме тільки дві 
на її думку „важливі" enpa– 
ви: скликання конференції 
по воєнній розрядці і роз-
зброєнню в Европі і npo– 
довженню господарської 
співпраці з тією ж Европою, 
яка то співпраця можлива 
тільки при передумові від-
новлення політики детанТу. 

Совстські крутійства 

У зв'язку з тим совєтська 
преса максимально цитує 
Брежнєва „главу Радянсь-
кої держави", який, мовляв, 
починаючи з Берліну (жов-
тень 1979 року! і кінчаючи 
на Варшаві (наради голів 
держав Варшавського дого-
вору) систематично „про-
понував розпочати, без зво-
лікань, не чекаючи ратифі-
кації сенатом ЗСА Догово-
ру про САЛТ11, переговори 
про ракетно-ядерну зброю 
середньої дальності в opra– 
нічному зв'язку з амсрикан-
ськими ядерними засобами 
передового базування". Цю 
пропозицію Брежнєва со-

(Закінгення на crop. S) 

За останніх кількадесят 
років деякі українці вважа-
ли, що основним ворогом 
української незалежности є 
большевики, большевики і 
совєти, а останніми часами 
большевики, совєти і парто-
крати. Зацікавлення тим 
останнім терміном треба 
завдячувати тим людям, 
що його досить недавно 
спопуляризували. Між ни--
ми зокрема заслуговують 
на увагу А. Солженіцин і 
геи.П„ Григоренко. 

КОЛИ ГЄН. ГрИГОреНКО СВО-
їм становищем відносно 
цього питання, хто володіє 
СССР, викликав на ту тему 
гостру дискусію, тоді бага-
то людей пробувало звести 
цю проблему до дрібного 
питання термінології Та це 
зовсім не є питання термі-
нології." Ці терміни є до 
великої міри висловом ПО-
літичних переконань цих 
людей, що їх. вживають. 

Великий парадокс 

Багато українців стояло і 
стоїть на становищі, що 
Україною володіють боль-
шевики, що большевики є 
ворогами української са-
мостійности, та що в дій-
сності боротьба за самос-
тійність України і боротьба 
проти большевиків — це 
одна і та сама річ. На тому 
самому становищі стояли і 

М. Мельник^ „ . 

СОВЄТИ, БОЛЬШЕВИКИ 
І ПАРТОКРАТИ 

стоять усі уряди СССР. Чи 
це не є великим парадок-
сом? І як це можливо, що 
цей парадоксальний спосіб 
думання проіснував так дов-
го, а серед багатьох людей 
існує і дотепер?. .„ „„.,JP 

Однак ця проблема не є 
аж така скомплікована. Хо-
ча тепер у нас чимраз біль-
ше людей признає, що Сов-
єтським Союзом ВОЛОДІ-
ють не большевики, a poci– 
яни, то не зважаючи на це, й 
в дальшому росіяни усіма 
засобами цей факт будуть 
заперечувати і прикривати. 

Того роду ПІДХІД ДОЗВО-
ляє їм на пропагування нас-
тупного принципу у що є 
наріжним каменем їхньої 
політики,: на випадок кон-
флікту між інтересами пар-
тії 1 Росії - М. М.І і націо-
нальними інтересами не-
росіян, національні інтере-
си не-росіян мають nocry^– 
питись, а добро Росії,):в 
їхньому розумінні „єдіної 
нєділімоГ, має бути на пер-
шому місці. І навіть най-
більші вороги комунізму 
Корейський, провідник MO-
нархістів на еміграції Шуль 
гін та інші, коли заіснувала 
можливість розвалу черво-

ноі російської імперії, стали 
на їх захист та хвалили 
большевиків за її збере-
ження. Таке становище зай-
мають сучасні російські ди-
сиденти. 

Важливим є теж вербу-
вання коляборантів. Ці ко-
ляборанти переконують ук-
раїнський народ, що пле-
кання національної культу-
ри і стримління до незалеж-
ности, це не антиімперія-
лізм, а антикомунізм. Це 
теж людоненависництво і 
націоналізм. Очевидно, лік-
відація мільйонів українців 
і русифікація — це шляхет-
ний вислів комунізму. Базу-
ючись на того роду тезах, 
українські коляборанти і 
яничари закликають укра-
їнський народ до любови 
їхньої комуністичної віт-
чизни І ДО ГОТОВОСТИ 11 зі 
зброєю в руках боронити 
перед зовнішніми і внут-
рішніми ворогами. 

ВОНИ ТВерДЯТЬ, ЩО ВІДЦІ-
лення України від Росії бу-
ло б рівнозначним із прова-
лом комуністичної системи 
і кінцем комуністичного 
братерства всіх громадян 
СССР. І тому вони начебто 
праві, коли обкидають лай-

кою усіх українських самос-
тійників, називаючи їх зрад 
никами свого народу. Оче-
вндно, якщо б український 
народ якимсь чином прий-
шов до переконання, що 
ніяка від росіян незалежна 
комуністична партія того 
роду до своєї національної 
культури і політичної неза-
лежности не займає, тоді; 
українських ^ коляборантів-
було б багато менше 1 їхня 
праця була б далеко менше 
успішна. 

Чому ж тоді так багато 
вільних українців продов-
жує стояти на становищі, 
що Україною володіють 
большевики, совєти, чи пар-
тократи, та що большеви-
ки, совєти, чи партократи є 
ворогами української неза-
лежности? Щоб відповісти 
на те питання, треба поділи-
ти українців приблизно на 
три категорії. Цей поділ є 
штучний, але він дозволяє 
на ідентифікацію трьох ос-
новних причин того явища. 

Три категорії 

В одному випадку маємо 
до діла з людьми, внхова-
ними на націоналізмі двад-
цятих і тридцятих років. У 
тих часах націоналісти сто-
яли переважно на станови-
щі; що причиною упадку 

(Закінгення на crop. S) 

З господарського життя 
в Савдійська Аравія, Кувейт, Катарі і З'єднані арабські 
емірати відбули минулого тижня конференцію в місті 
Таїф, Савдійська Арабія. Метою тієї конференції було 
нарадитися ft вирішити, що робити у зв'язку з ірансько-
іракською війною, наслідком якої обидві воюючі сторони 
повністю припинили постачання нафтової ропи на світові 
ринки. Ірак і: Іран разом постачали коло 3,5 мільйона 
барилок ропи денно. Покищо на світових ринках є великі 
резерви ропи й нестачі не відчувається, тим більше, що 
майже всі індустріяльні країни зменшують її споживаня. 
Щоб уникнути дезорганізації нафтового ринку, згадані 
країни вирішили значно піднести продукцію і- експорт 
ропи. Покищо передбачають півтора до двох мільйонів., 
барилок денно,а в потребі дальшого зросту продукції — 
вони порадяться, що робити далі. Таким чином постачан-
ня ропи індустріяльним країнам забезпечене. 

' Не маючи власних нафтових ресурсів, ані не створивши 
дотепер більших резерв, Бразилія боляче відчула в перших 
трьох тижнях після вибуху війни Іраку з Іраном припинен-
ня нафтоекспорту звідти. Ірак був головним доставцем 
ропи і нафтопродуктів, головно бензини, до Бразилії. В тій 
ситуації бразилійські державні чинники рішили унезалеж-
нитися від чужих енергетичних засобів, щоб не опинитися 
в майбутньому у важкій ситуації. Вже раніше в Бразилії 
пороблено поважні заходи для продукції газоголю, який 
мав би заступити бензину, та для переставлення моторів 
внутрішнього згоряння на звичайний алькоголь, що його 
Бразилія може продукувати в необмеженій кількості зі" 
зерна, а навіть з біомаси в пальне ведуться в Бразилії інтсн-
сивні досліди. Заохочені державою, хемічні фабрики 
приступили до побудови численних дестилярень для 
вибору алькоголю, а так само взялися за це інші ділянки 
промислу. Компанія Фольксваген у Бразилії повідомила, 
що 80 відсотків авт продукції 1981 року будуть nepec– 
тавлені на чистий алькоголь. Фіят, Форд і Дженерал 
Моторе у Бразилії переставлять 60 відсотків своїх виробів 
1981 року на алькогольне пальне. Наслідком технічних 
удосконалень деякі автомашини дають 22,5 миль на 
гальоні алькоголю, а ціна алькоголю на45 відсотків нижча̂  
від бензини. 

” У Вашійгтоні, в готелю Гаєтт, відбулася конференція 
представників подорожніх і транспортових фірм. На ній в 
імені Американського Уряду виступав д-р Денніс Дж. 
О'Браєн, знавець міжнародних справ спеціял ьно у ділянці 
енергетики, подаючи,що ропа, яка проходить через 
протоку Гормуз, становить коло десяти відсотків амери-
канського споживання. Зате Західня Европа 60 відсотків 
свого запотребування покриває нафтою, що прибуває 
через Г ормуз. В найгіршому положенні опинилася Японія, 
яка отримує 70 відсотків всієї потрібної нафти через цю 
протоку. Під сучасну пору, — казав д-р О'Браєн, „ситуація 
серйозна, але ще не критична, і якщо виключення іраксько-
іранського нафтопостачання не буде тривати задовго, 
воно не матиме більшого впливу на світовий ринок". 
^ КНР увела нов^ систему спільних кйтайсько-закордон-'-^:г^ 
них підприємств, які мали б бути базою для збільшення 
напливу чужих капіталовкладень і заангажування закор-
донної експертизи. Все заповідалося якнайкраще, але в 
останньому часі прийшлося через внутрішні клопоти й 
нерентовність тимчасово припинити продукцію першої 
такоїфабрики. Йдеться про текстильну фабрику в Зугай на 
кордоні португальської колонії Макао. Машинерію до неї 
і сирівці доставили закордонні китайці через свої фірми 
Новел Ентерпрайзіс і Макао текстилії. Вони ж доставили 
своїх експертів. У січні цього року продукція почалася 
дуже добре як під оглядом яхос^й,' fane і 'КІЛЬКОСТИ '̂ але 
швидко почала падати, аж дійшло дО стану, в якому треба 
було припинити виробництво, щоб перевести відповідні 
зміни. Слідство виявило, що експертиза не була на висоті, 
так само бракувало робітничої дисципліни, а недолугих і 
малокваліфікованих робітників не можна було взагалі 
звільнити через правило: кого раз найняли, мусів залиши-
тися, доки хотів. ^ 

” Німецька літакобудівельна індустрія переходить фазу 
перебудови, щоб стати потугою на світовому ринку. При 
допомозі уряду в Бонні дві найбільші фірми Мессершмідт-
Бельком-Бльом зливаються з ФерайнГгте Флюгтехніше 
Верке.,Для формального закінчення злиття, яке натрапляє 
на різні перешкоди, уряд послуговується фінансовим 
натиском. Злиття не в смак найбільшій у світі американсь-
кій літакобудівельній промисловості, бо сполучені 
західньонімецькі компанії можуть у дуже короткому часі 
становити для неї поважну конкуренцію. Дотепер німецькі 
літакобудівельні спілки не змогли розвинути свого 
великого потенціялу. 

1 ГФ0Фф9ФФ0Ф0ФФ000ффф0 вФ9ШФффФфЩ0ФФфФФФФ0ФФф0ФФ0ФЙ^в^ФФі і 

У ЄРУСАЛИМІ ВИБУХ ВОГОНЬ у церкві Гробу 
Господнього. Поліція після докладної перевірки виклкь 
чила можливість підпалу. Вогонь швидко припинено, 
згоріла тільки одна картина у Вірменській каплиці, яка є, 
частиною цієї церкви. Церква Гробу Господнього у 
Єрусалимі має понад 800 років. 

Людмила Волянська 

ПОЕТ, ЩО БУДУЄ 
СИМВОЛІЧНІ КАРТИНИ З І 
ПОДИХАМИ ВІЧНИХ СИЛ 

(Розмова з Василем Баркою) '"̂ і!. 
(2) 

Той хрест і майже чудесне виздоровлення - ісцілення не 
забулися. Віра —Барка вчився теж у духовній семінарії,-
яка була пізншіе^захитана-анителямит-що^,внилибезбоЖг. 
нецтва", також жевріла в спогаді про брата-священика, 
замордованого совєтськими військами разом з поетовою 
матір'ю... Все життя — апокаліптнчні події. Тому не дивно, 
що в прозі дав нам „Жовтого князя", голод 1932-33 років,! 
дав нам „Рай". 

Дуже часто дивився смерті в вічі. Кожний раз чудом 
рятувався. Віра від цього тільки кріпла. Під час війни 
(Друга світова війна) поранений у плече був при смерті. І 
тут, вірить, що тільли Бог його врятував. Якщо ж Він 
спасає грішника, то хоче, щоб той Йому служив. Тих Вій 
вертає навіть з смерти і дає силу служити Йому. Це чинить 
у житті поет сам, але журить його, що образ. Христа 
видалений з української літератури. Через те свою службу 
Христові бачить у тому, щоб повернути назад Христа в 
українську літературу. Цінить за Христа і Лесю Українку! 
Івана Франка, вони — тому що геніяльні поети, силою 
свого серця відчули святість Христа, відчули, що Він Щ 
Боже Світло. ^ 

Тут не втримуюся, щоб не згадати зпову про Стефанови-
ча. В. Барка знає трохи поезію Стефановича, але те, що 
читав у"свїйГчас"(вїн не мав нагоди бачити „Зібрані твори" 
О. Стефановича, які видало в-во „Євшан зілля" в 1975 році, 
і я обіцяла поезії ці Барці переслати), зробило на нього 
сильне враження. В свій час вони були знайомі, „дуже 
добрий, справжній поет, змістовний і з почуттям мови". 

Лиш ,,поганство" Стефановичеве Барці цілком чуже. Хоч 
це тема — сама по собі і до неї поет Барка, що є і 
вдумливим есеїстом, повернеться в майбутньому. Якось 
беззастережно віриться, що якраз цей поет про поета щиро 
висловиться і наскрізь позитивно, без найменшої долі т. зв. 
„професійної заздрости"... 

Але не Стефанович і не Донцов, хоч про нього теж 
висловлюється дуже позитивно і з жалем, що з Донцовим 
його „посварив Державин", були ,,володарями дум" 
Барчиннх, а такий поет, як Тодось Осьмачка по цей бік 
кордону, а з того боку - Бажан і Тичина. 

На питання, яким себе„ізмом" міг би окреслити, каже, 
що в його мистецтві всі ,,ізми" мусять творити і творять 
один синтетичний стиль. Він є модерніст, але не ради 
самого модернізму, а щоб виробити ту структуру, щоб для 
більшости була зрозумілою, тобто новими способами 
модерної поезії дати доступну лектуру для ,;середнього 
читача". З піднесенням і з радістю, яка освітлює наскрізь 
його особу (і тут незабутня Л. де-Маріні — Людмила 
Івченко писала б про поета „блакитноокенького") 
говорить про те, що ось „Свідка" ті, що вже його читали, 
зрозуміли. Всю коректу переводить, наприклад, Ніна 
Ільницька, і ось на йрго запит, чи розуміє прочитане, 
відповіла Йому, що так. Це' його дуже окрилює, бо він хоче 
мати і цього „середнього читача", до якого ми всі себе 
можемо зарахувати. ^ v 

Самого „Свідка" він не міг би написати, не міг би 
„свідчити" про свою епоху, .якщо б не ці всі досвідчення, 
яких зазнав на собі. Це роман, віршований роман, що його, 
пише 25 років. Охоплює він час двадцяти років, поміж 
двома світовими війнами. Це рамка подій. Матеріял весь 
життєвий, описав там все, як воно було і що було. 
Хроніка реалістична, бо все те траплялося^ живими 
людьми. 

Дехто питає, чому писав віршем? Пробував був прозою, 
але нічого не вийшло. І тепер розуміє чому. Щоб було 
одушевлено, окрилено - треба поезії. Хто з покликання 
поет, той легше й повніше висловлюється поетичним 
словом. Ось і в Шевченка також була така психічна 
структура, що він теж не висловився б так окрилено 
прозою. 

Знову встав у розмягі Шевченко, TOMV запитую, як поет 

ставився до Шерехового порівняння його до Шевченка. Чи 
уважа себе рівним Шевченкові? На обличчі поетовому не 
було фальшивого виразу скромности ані удаваного 
обурення, як цього можна б було сподіватися від менше 
щирого запитуваного в такому випадку. Чи він погоджу-
ється з Шевельовим? Це найтяжче для нього питання, на 
яке боїться давати відповідь. Так казали і Шерех і Віктор 
Петров, і ще дехто. Критики висловлюють свої думки. 
Його ж. єднає з Шевченком питання великої поеми... через 
Дайте, через Шевченка до грандіозного твору. Так чи 
інакше, за таке вивищення Шерехові він безмірно вдячний. 
Це було в той час, коли він був одинокий модерніст, на 
якого „всі нападали". Тоді міг'би взагалі замовкнути, 
якщо б не Шерех, не його віра в поета Барку. Шевельов 
боронив, підтримував, окрилював. Це був вітер дід крила. 
Можливо найсильніша підтримка в історії. Все-все 
завдячує Шерехові, через нього не перестав писати... 

Коли ми вже при тому „мурівському" періоді початків 
ставання Барки - найчільнішого поета, питаю, яка його 
думка про всі наслідування й пародії, які читаю в „Бурі у 
Мурі", в „Карикатурах з літератури" Теока чи в мініятюр-
ках Лятуринської. Каже, що любить гумор і любить сам в 
житті ним послуговуватися. З пародій посміявся і сам. 
Спародіювати можна все, лише не можна пародіювати 
порожнього місця... Для тих, хто був викреслений з життя, 
хто був на граничній ситуації, багато чого є суєтою суєт і 
все суєта. І тут цитує Еклезіяста. 

Це було знову ж під час війни, - повернувся до 
попереднього спогаду, - коли поранений майже смер-
тельно потрапив на німецький бік і мусів ховатися від 
окупаційних військ. Спасибі людям, що переодягли і не 
викинули непритомного на вулицю. А-тут^по радіо 
довідався, що всі, які потрапили на німецький бік живими 
вважаються зрадниками в СССР. Так оголосила ,",вТтчиз-
на", за яку він не за страх, а за совість воював. Тодївідчув, 
щр- йому нема місця на цій плянеті. Отак зависнути в 
повітрі, бути в суспендованому стані, бути викресленомуз 
життя - було нестерпно. То була зустріч з холодним 
подихом небуття. Але ось, через задум Провидіння, 
чоловік лишився живим і наблизився до Бога, бо тільки в 
Ньому була надія. 

(Продовження буде) ш 
-^. 

-



4,224. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 21-го ЖОВТНЯ 1980 

ПОЧАЛАСЬ ОСІННЯ КАМПАНІЯ УНСОЮЗУ! МЕТА: ?,ООО НОВИХ ЧЛЕНІВ. ВСТУПАЙТЕ В РЯДИ НАЙБІЛЬШОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ! 

„Від Гельсінкі... 
(Закінчення зі ст. 2-ої) 

ветські пропагандисти на-
зивають ,,виявом доброї 
волі", яка мала злагіднити 
відносини між Сходом і 
Заходом перед Мадрид-
ською конференцією. 

„На жаль, певні кола на 
Заході, - сказано далі в 
совєтських газетах, - особ-
ливо ЗСА намагаються за-
вадити цій зустрічі". За най-
поважніший „аргумент" 
американської ,,завади" 
Москва вважає рішення 
Уряду ЗСА про розміщення 
американських ракет ссред-
нього засягу у Західній Ев-
ропі у противагу до такого 
ж розміщення совєтських 
ракет з атомовими головка-
ми типу СС-20 в країнах 
Східнього бльоку, а зокре-
ма у Східній Німеччині, 
кордони якої стикаються із 
східньою частиною віль-
ного світу. Це в окресленні 
совєтської пропаганди на-
зивається „ганебною грою 
Картера", якого Москва 
обвинувачує ще за nporo– 
лошення „директиви 59, чи 
т. зв. „нової ядерної стра-
тегіГ, якою, мовляв Картер 
„наражує на смертельну 
небезпеку американський Й 
інші народи світу". 

Очевидно, абсурдальним 
треба вважати твердження, 
що в ЗСА „ведеться під-
ступна кампанія проти зу-
стрічі в Мадриді". Совєт-
ські спеціялісти від enpena– 
рувань неправди кажуть, 
що „радник президента з 
питань національної безпе-
ки Збігнєв Бжезінскі, якого 
в самих З'єднаних Стейтах. 

” Америки влучно прозвали 
радником по підриву безпе-
ки, заходився особисто до-
бирати склжа делегації для 
Мадріда, і^цукуючи для 
Оцього запеклих ворогів роз-
рядки". 

На маргінесі треба відмі-
тити, що проти Бжезінского 
ведеться вже від довшого 
часу систематична npona– 
ганднвна кампанія у COBCT– 
ських виданнях. Наприк-
лад, у журналі „Комуніст 

.України" за вересень 1980 
року С. А. Лосєв у статті 
„ Радянсько-американські 
відносини і"доктрина анти-
розрядкн", обороняючи 
особу і політичну філосо-
фію колишнього державно 
го секретаря Сайруса Венса, 
говорить про "професорів-
інтригантів", тобто про до-
радників Президента Волта 
Ростова і Збігнєва Бжезін-
ского, який "чимало nonpa– 
цював, щоб повернути амс-
,риканську політику в yropo– 
вані колії холодної війни". 

У такій атмосфері совєт-
ських крутійств і перекру-
чень 35 держав наближа-
ються до Мадридської кон-
ференції, притому не маючи 
ще певности чи західні дер-
жави виступатимуть бльо-
ком, чи знову ж таки, як у 
Београді, намагатимуться 
шкутильгати одинцем для 
забезпечення своїх шкур-
них справ і для відновлення 
політики детанту у свідо-
мості, що „детант то тор-
гівля і зиски". І можливо. 

Совєти, большевики.. 
(Закінчення зі ст 2-ої) 

української держави був не 
крах національної свідо-. 
мости і організаційно! під-
готови, а ліві ідейні переко-
нання у багатьох українсь-
ких провідників. До того 
вони були переконані, що 
коли б українські комуністи 
стояли перед вибором між 
керованою націоналістами 
незалежною державою і У к-
раїною в рамках СССР, 
тоді вони без вагання опри-
ділилися б по боці другої 
альтернативи. Тепер бага-
тьом людям, вихованим на 
того роду ідеях, важко змі-
нити свою думку. 

Друга категорія вільних 
українців є під впливом ідей 
що їх нам підсувають білі 
росіяни. За маленькими ви-
їмками, білим росіянам 
важко погодитись з ідеєю 

Росії, обмеженої до своєї 
національної території. Во-
ни собі здають з того enpa– 
ву, що на випадок розвалу 
імперії, китайці та інші схід-
ні нації, як також українці, 
білоруси, поляки, німці, та 
балтійські нації могли б ту 
національну територію Ро-
сії у звичайний спосіб об-
кроїти. Тому вони і обіцю-
ють українцям свободу. Та 
в дійсності, завданням того 
роду обіцянок є збільшити 
кількість тих українців, які 
стояли б на становищі, що 
збройна боротьба проти 
росіян за незалежність є 
непотрібна. 

Вони спрямовують усю 
свою енергію, всі свої сили, 
щоб представити справу в 
цей^спосіб, що це не росія-
ни, як такі, гноблять україн-
ців. Отже, чи не краще укра-
їнцям і росіянам спільно 
боротись проти режиму бо-
льшевиків, совстів і парто-
кратів? 

І врешті третя частина 
українців оглядається на 
політику і пресу країн свого 
поселення. Вони стоять на 
становищі, що коли вони t 
антикомуністи в країнах 
свого поселення, тоді вони 
мусять бути послідовні і 
бути такими ж антикому-
ністами по відношенні до 
вкраїнсько? визвольної по-
літики. І тому їм ніяково 
займати становище і вжн-
вати термінів і окреслень, 
які йдуть у розріз із загаль-
но прийнятими термінами і 
настановами. 

До того всього треба до-
дати ще одну річ. Термін 
„совєти”е для нас більш 
шкідливий, чим „больше-
вики" чи „партократи". Він 
не тільки окреслює уряд 
СССР як понаднаціональ-
ний уряд, але й трактує 
громадян СССР як одну 
націю. 1 це є точно те, чого 
червоні росіяни хочуть. 

Звичайно, часом тяжко 
цілком виминути терміну 
„совєтський", але в усіх 
основних ситуаціях в нашо-
му національному інтересі 
є пропагувати термін „ро-
сійський" чи „большевиць-
кий". Ось кілька прикладів. 

За царату була російська 
армія. Це не якась пан-
слав'янська чи союзна, а 
російська армія ішла вій-
ною на інші країни чи оку-
пувала чужі території. Пе-
ред Першою світовою BI'H– 
ною в тій армії була прнб-

що знову про права люди-
нн говоритимуть ТІЛЬКИ ГГ0-
шепки, щоб не вразити 
Москви, не говорячи про 
національні права для чис-
ленних поневолених кому-
но-московською імперією 
народів, яким такі права 
вже давно належаться і за 
які вони пролляли ріки кро-
ви у боротьбі із своїм пів- я 
нічним сусідом. Але з ана- Б У НСОЮЗу І 
лізою Мадриду треба ще і 
почекати. ш^шлшчйшшшш^тшшііШл 

Вступайте І 
в члени І 

'. І 

vssssssrtitttttrrmmm'mma,mm ' " ' " ; ллшшшлшшйртл 

'і і 

44-ий Відділ Союзу Українок Америки 
у Філадельфії, Па. 

та 
Об'єднання Прихильників УНР 

запрошують на 

ВИСВІТЛЕННЯ ФІЛЬМУ 
та РОЗПОВІДЬ 

ПРО НЕДАВНЮ ПОДОРОЖ ДО КИТАЮ і 
ОКСАНИ СОЛОВЕЙ і 

І 
з Міннеаполісу 

Частування ЧАЄМ і СОЛОДКИМ на зджінчення. 
Субота, 25-го жовтня 1980 p., год. 2:30 по пол. 
в Домі СУА, 4М4 п. із-тш вуя. Філядельфія, Па. 
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лизно така кількість націо-
нальностей, як і тепер. Тією 
армією командували ко-
лись і командують нею те-
пер росіяни; не-росіяни ста 
новлять гарматнє м'ясо. 
Отже, чому нам так тяжко 
сказати, що російська армія 
пішла на Чехо-Словаччину, 
чи загарбала Афганістан. 

Або — „большевики роб-
лять ті чи інші погані речі в 
Україні" чи „українці кара-
ються в совєтських тюрмах 
і концтаборах." Хто україн-
ців саджає в тюрми і конц-
табори? Партократи? Боль-
шевики? Совєти? Українці? 
Чи росіяни? В Польщі укра-
ін ці сиділи в польських тюр-
мах. Хто ж є виключним 
адміністратором поліції і 
тюрем СССР? Чим сьогод-
нішня ситуація різниться 
від ситуації в колишній По-
льщі чи за царських часів? 
Отже, чому не сказати ви-
разно, що українці сидять в 
російських тюрмах чи 
концтаборах? 

Совєти чи росіяни? 

Які теж большевики роб-
лять погані речі в Україні? 
Що ми в дійсності маємо на 
думці? Чи це якісь понадна-
ціональні большевики? Чи 
це українські большевики 
на спілку з російськими? Чи 
може речі ті роблять росія-
ни, послуговуючись в тому 
українськими коляборанта-
ми? 

Або - „совєти norpo– 
жують Польщі чи іншим 
сателітам і сусідам танками 
та інвазією". Чи тут ми 
маємо на думці совєтський 
народ, союз росіян, україн-
ців та інших, чи тільки ро-
сіян? Чому українці мали б 
погрожувати Польщі тан-
ками і інвазією? Та навіть, 
якщо б українці хотіли це 
зробити, то в який спосіб 
вони мають можливість 
брати участь у децизіях 
відносно закордонної полі-
тики імперії? 

Або — „до Америки при-
їхала делегація совєтських 
вчених". Чи не краще було 
б сказати: ,,До Америки 
приїхала делегація вчених 
із СССРГ 

Як бачимо, ті речі не ма-
ловажні. СССР не є союзом 
„братніх народів" тому, що 
там ніякий „братній народ" 
за виїмком росіян не має 
нічого до говорений. Укра-
їну не окупують большеви-
ки, совєти, чи партократи, а 
росіяни. Українська кому-
ністична партія в Україні не 
існує. У СССР є тільки одна 
монолітна партія якою ке-
рують росіяни. Росіян, які 
стоять на становищі „Росії 
без колоній" можна nopa– 
хувати на пальцях однієї 
руки. І тому нам варто ста-
ти на становищі, що УкраІ-
на ніколи не здобуде самоо 
тійности, якщо велика час-
тина її населення буде nepe– 
конана, що в дійсності poci– 
яни не є ворогом українсь-
кої самостійносте Отже, чи 
є в тому якийсь глузд, щоб 
українські самостійники 
переконували український 
народ і міжнародну опінію, 
що Україну поневолюють 
большевики, совєти, чи 
партократи? 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
ду ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й найба-
гатшою українською націО' 
пальною установою поза ме-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз, шоб запевнити їм кращу 
будугність в нашій громаді 
у вільному світі нового сві-

домого глена! 
kимдаммажадмаямммммммм 

Поставимо мистецький нагробок 
на могилі Ізідори Косач-Борисової 

Ізідора Косач-Борисова, 
учений агроном, дослідник 
фізіології рослин, померла 
12-го квітня 19^0 року на 93-
му році життя у містечку 
Піскатавей, стейт Ню 
Джерзі. Була похована на 
Українському православ-
ному цвинтарі у Савт Бавнд 
Бруці. 

Серед українців у ЗСА і 
Канаді св. п. Ізідора Косач-
Борисова була найбільш 
відома як сестра Лесі Укра-
їнки. її велика заслуга у 
тому, що вона робила все 
від неї залежне, щоб і на 
Україні і поза н межами у 
публікаціях і в музеях, у 
пам'ятниках і в ілюстраціях 
правдиво увіковічнювали 
Лесю Українку. 

На тризні після похорону 
Покійної, Владика Мстис-
лав, Митрополит Українсь-
кої Православної Церкви, 
проголосив, що створюєть-
ся фонд побудови пам'ятни-
ка на могилі Ізідори Косач-
Борйсової і склав свій дар 
до цього фонду. 

Був створений Комітет 
будови нагробка на могилі 
ізідори Косач-Борисової, 
ДО' якого увійшли представ-
ники таких організацій: Ук-
раїнська Вільна Академія 
Наук у ЗСА, Об'єднання 
українських письменників 
„Слово", Об'єднання Укра-
їнських Православних Cec– 
трицтв. Світова Федерація 
Українських Жіночих Ор-
ганізацій. Світовий комітет 
для відзначення 100-річчя 
народження Лесі Українки, 
Союз Українок Америки, 
Союз Українок Канади, 
Об'єднання Жінок Оборони 
Чотирьох Свобід України, 
Український Золотий 
Хрест у ЗСА й Український 
Музей. 

Комітет приступив до 
збирання коштів, відкрив-
ши спеціяльне конто в Ук-
раїнській православній кре-' 
дитівці у Савт Бавнд-Бруці. 
Скульптор Михайло Че-
решньовський погодився 
зробити проект пам'ятника. 
На консультанта запроше-
но' мистця Петра Холодно-
го. 

Комітет звертається до 
українського громадянства 
і українських організацій з 
проханням слати пожертви 
на будову пам'ятника на 
адресу: St. Andrevv's Fede– 
ral Credit Unipn, P. O. Box 
375, South Bound Brook, 
N.J.08880,att'n. ace.No. 1376. 

Чеки виписувати на Ko– 
sach-Borysova Fund. 

Прохання у прикладено-
му листі чітко писати ім'я 
українською мовою. Спис-
ки жертводавців будуть на-

друковані в українській пре-
сі. 

Л. Дражевська, голова 
Комітету. Члени: Н. Бод-
нар, К. Гуцул, Р. Куделя. В. 
Кузьмич, У. Любович, М. 
Нестсрчук, Н. Пазуняк, І. 
Пелснська, М. Ржепецька і 
Н. Холодна. 

Замість кігтів на свіжу могилу 
мого Дорогого СТРИЯ 

сл. п. 
Д-ра МИХАЙЛА СТЕФАНІВА 

складаю 500.00 доларів 
на Український Науковий Інститут при Гарвардському 

Університеті. 
Flushing. Mich. СтафанСТЕФАНІВ 

Ділимося сумною вісткою 
9 Родиною, Приятелями І Знайомими, 

що по довгій 1 важкій недузі, 
17-го жовтня 1980 року відійшла у Вічність, 

наша Найдорожча 
ДРУЖИНА, МАМА, ТЕЩА, СЕСТРА, КУЗИНКА. 

БРАТОВА, ТЕТА І БАБУНЯ 

бл. П. 
ІРИНА з ФОДЧУКІВ 

БЕЗХЛІБНИК 
народжена 12-го жовтня 1916 року в Україні. 

ПАНАХИДА за спокій душі Покійної була відправлена 
в неділю, 19 жовтня 1980 p., в похоронному заведенні Kap– 
динала, Торонто, Канада. 

ПОХОРОН в понеділок, 20-го жовтня 1980 року, о год. 
10-ій рано з церкви св. Михаїла на цвинтар Паркловн. 

У великому горю і смутку: 
ВАСИЛЬ - чоловік 
ГАННА - донька 
КАЛИНА з дітьми - невістка 
ЛІДА ГУЦУЛЯК з родиною - сестра 
ЕВГЕНІЯ і МАРІЯ ФОДЧУК з родиною -

братові 
ДМИТРО ФОДЧУК - стрийко 
та ближча і дальша Родина в Україні, Канаді, 

Америці, Чехо-Слоааччииі, Аргентині 
І Польщі 

W 
В пам'ять 

бл. п. д - р а Володимира Ленця 
Краяни зложили пожертви на слідуючі ЦІЛІ: 
ГАРВАРД - ФОНД УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ: 

по 100.00 дол. - Ноаицький Осип і Іреиа, Порайко Осип 
іСтефа; 

55 00 дол. - Радоеич Микола І Анна; 
50.00 дол. - Сенюта Іван; 
30.00 дол. - СІтницький Мирои І Марія; 
по 25.00 дол. - Юськееич Стефаи, Качмарський Анатоль, 

Платош Роман І Соня, Путикевич Стефан і Ольга, Радо-
вич Миром 1 Марія, Стасюк Михайло І Галина; 

по 20.00 дол. - Доброеольський Роман, Калинович Осип. 
Разом 1525 00 

ПАТРІЯРШИЙ ФОНД - СВ. СОФІЯ: 
50.00 дол. - Качмарський Стефаи і Катерина; 
25.00 дол. - Прухиіцький Ярослав; 
по 20.00 дол. - Пвленський Володимир І Наталія, Іваиочко 

Александер і Софія, Сітницька Гемя. 
Разом ̂ ^.,....^............ - „ 5135 00 
Загальна сума 5880 00 

Т 
Ділимося сумною, вісткою з Родиною І Знайомими, 

що в неділю, 19-го жовтня 1980 року, у шпиталі 
Mercer Medical Center. Trenton. N.J.. упокоївся в БозІ. 

наш Найдорожчий 
ЧОЛОВІК, ТАТО ІДІДО 

бл. п. 
ГРИГОРІЙ 

ВЕЛИКОРІДКО 
на 74-му році життя, народж. в Україні, працював 24 роки у 
Fodders Co., основоположник української православної 

церкви св. Юрія у Ярдсеїлл, Н. Дж. 
ПАНАХИДА у вівторок, 21-го жовтня '1980 p., о год. 7-М 

веч. в похоронному заведенні Koschek Funeral Home. 990 S 
Broad Street. Trenton. N.J. 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ буде відправлене в се-
реду, 22-го жовтня 1980 p., о год. 9-ій рейку в українській npa– 
вославній церкві св. Юрія у Ярдсеїлл. Н. Дж., в опісля 
ПОХОРОН відбудеться на українському православному 
цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У глибокому смутку: 
дружина - ПАВЛИНА 
син - СЕРГІЙ, (Robbinson. N.J ) 
4 внуки 

^ M ^ ^ A ^ A ^ ^ A ^ A ^ ^ M M V 
Мілена Рудницька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-брон-
зовій - обгортці із золотими 
буквами. 552 сторінки із фо-
тографічною докуй чнтаЩією. 

Ціна 15.00 дол.-ipiqr" 
ЗУОВООЛ 

SO Montgomery Street 
Jersey City, NJ. 07S0S 

Мешканців стейту Ню Джеріі іо 
бов'яіуе 59f стейтоаого податгу 

йаУйййввййЛАаЛЙЙЛа̂ МЧМ^ 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
в Рідними, Приятелями 1 Знайомими, 

що в неділю, 5-го жовтня 1980 p., на 88-му році життя. 
відійшла у Вічність у Відні, Австрія, 

наша Найдорожча 
МАМА, БАБЦЯ, ТЕТА 

бл. п7 
ПАРАСКЕВІЯ 

МИСАК-БІЛАК 
народжене в с. Карпові б. Скятииа, Україна. 

ПОХОРОН відбувся з церкви Св. Варвари у Відні. 
В глибокому смутку: 

донька - АННА КАСІЯН а мужем 
СТЕФАНОМ 

внуки - ОКСАНА І АНДРІЙ з дружиною 
ЛІДОЮ І сином МИХАЙЛИКОМ 
в ЧІкаґо 

родич - МИКОЛА КАСІЯН з дружиною 
МАРІЄЮ І дітьми РОМЦЕЮІМИРОНОМ 
в Філадельфії 

- та ближчою І дальшою Родиною в Україні, 
Польщі, Канаді, США 

іреееееееаеееее^ее^еееевеееееееее^еее^ее^^^ее^еееееееее^, 

Організація Оборони Ламківщини 
3-ій Віддіп в Пассвйну, Н. Дж. 

влаштовує 
в суботу, 25-го жовтня 1980 року 

в валі Української Централі в Пассейку, н. Дж.;; 
240 Hope Avenue 

і 

ВЕЛИКУ 
ОСІННЮ ЗАБАВУ 

Грає оркветра „Журавл і " 
Початок - год. В-та веч. 
Щиро запрошуємо Всіх. 

Ш^Н4^0ФФФФФ^44^ФФ09^ФФФФ4Ф04Ш4^ФФ^0ФФФ ФФФФФ0ФФ0ФФ00ФЩ, 

КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

є АВТОМ 
власним або чужим 

- АВТОБУСОМ 
' ПОЇЗДОМ 
- ЛІТАКОМ 
в чи КОРАБЛЕМ 

всюди і завжди хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

t 
Ділимося сумною вісткою а Рідними 1 Приятелями, 

що в п'ятницю, дня 17-го жовтня 1960 року, проживши 88 років життя, 
відійшла від нас, заосмотреив Нвйсвятішими Тайнами, 

наше Найдорожча МАМА, БАБЦЯ, СЕСТРА, ТЕЩА 

бл. П. 
АННА СТЕТКЕВИЧ 

з МЕДИЦЬКИХ 
В глибокому смутку -

діти: 
БОГДАНА МЕЛЬНИЧУК а мужем МИРОСЛАВОМ 
ОЛЕКСАНДЕР СТЕТКЕВИЧ 
ЯРОСЛАВ СТЕТКЕВИЧ а дружиною СУЗАННОЮ 

внуки: 
ОЛЕКСАНДРА ҐІНА з мужем ЮРІЄМ 
СТЕФАН МЕЛЬНИЧУК 
ОЛЕКСАНДЕР К. СТЕТКЕВИЧ 
ЮРІЙ СТЕТКЕВИЧ 
ҐОНЗАЛЬО СТЕТКЕВИЧ 
ЮЛІЯН СТЕТКЕВИЧ 

сестри: 
ВІКТОРІЯ ЛИСА а родиною 
ЯРОСЛАВА КОГУТ а родиною 

шваґер - ЙОСАФАТ ЖУК а родиною 
ПОХОРОН у вівторок, 21-го жовтня 1980 p., о год. 8:30 рано з похоронного з введення 

Kowicki - McCrecken. 2124 St. George Avenue. Elizabeth. N.J.. в а церкви св. Володимира 
в Еліаабет, о год. 9-ій рано на цвинтар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

^ 

Ділимося сумною вісткою, що 

наш Дорогий Т А Т О 

Інж. САВА ЗЕРКАЛЬ 
роджений 11-го січня 1896 p., Хмелів, Полтавщина, 

відійшов у Вічність, 17-го жовтня 1980 року, 
по короткій і важкій недузі. 

П О Х О Р О Н - в понеділок, 20-го жовтня 1980 p., на 
українському православному цвинтарі св. Андрія в С. 
Бавнд Бруку, Н. Д ж . 

В глибокій жалобі : 

доньки - О К С А Н А І В А С И Л И Н А 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 21-го ЖОВТНЯ 1980 

Заінкорпоровано Інститут 
ім. Симона Петлюри 

Торонто, Онт. (О. П.) -
Федеральний уряд Канади 
патентом з 30-го червня 
цього року з ініціативи гру-
пи українських науковців 
затвердив безприбуткову 
освітню корпорацію під 
назвою Інститут ім. Симо-
на Петлюри. Патент надає 
Інститутові луже широкі 
наукові, освітні. видавничо-
інформаційні й економічні 
права. 

У вівторок 29-го липня 
відбулися в Торонто органі-
заційні збори Інституту, на 
яких оформилася з пізніиш-
ми доповненнями Рада ли-
ректорів у наступному скла 
ді: д-р Олег Підгайний -
президент, інж. Наталя Ко-
марнинька - скарбник, д-р 
Олександер С. Підгайний -
виконавчий секретар і чле-
ни д-р Анатоль Бедрій 
мгр Микола Липовецький. 
Василь Лупул, д-р Ярослав 
Рудницький, д-р Богдан 
Стебельський, д-р Микола 
О. Степаненко, Арсен Сте-
панюк. д-р Олег Троян. 

Організаційна база Інсти-
туту їм. Симона Петлюри 
- це членство, яке вибирає 
Раду директорів. Члени Ін-
ституту. обмежені до кіль-
кости 49-ти. вибираються 
на все життя та дарують 
свої наукові, організаційні, 
фінансові і господарчі та-
ланти своєю працею у ди-
рекції та комітетах Інсти-
туту. 

Формально патент Інсти-
туту ім. Симона Петлюри с 
„вільний лар від Корони" і. 
як такий, не може бути від-
кликаний. Корпорація Ін-
ституту с безсмертна, а в 
міру того, ак старші члени з 
Божої волі почнуть ВІДХО-
дити. Інститут буде вічно 
молодим, енергійним І МО-
дерним через набір нових 
молодих членів. 

Поміж членами Інститу-
ту масмо таких науковців: 
д-р Я. Б. Рудницький, д-р 
М. О. Степаненко, д-р Р. 
Рахманний, д-р Б. Стебел ь-
ський. д-р О. Троян. д-р А. 
Бедрій. д-р Олег С. Підгай-
ний. д-р Ю. Кульчицькиіі. 
д-р Олександер С. Підгай-
ний, мгр Н. Стівенсон і 
проф. В. ВілліяМс. 

Поміж діячами суспіль-
ного і політичного життя г 
членами: декан П. Смиль-
ський. В. Біляїв. Я. Ссрбин. 
пастор В. Боровський. мгр 
Оксана Соколик, ректор В. 
Кирилюк. мгр 1. Кузів. інж 

Р. Романчукевич, д-р Я. 
Савка, сотник Б. Панчук, 
інж. Н. Комарницька, В. 
Чміленко, д-р В. Соханівсь-
кий, мгр А. Стебельська. К. 
Тиличко. Ф. Федоренко. д-р 
С. Климашко, мгр М. Лука-
вецький, А. Панченко. мгр 
М.Липовецький. Марія Кіс. 
A. Степанюк. П. Наумчук, 
І.Карнаух,Надія Липовець-
ка. М. Онушко, Ольга При-
ходько. І. Манько, Марія 
Адамс. Линн Підгайна й 
Оксана Комарницька. 

З господарчого та фінан-
сового світу членами с мгр 
B. Кліш. Л. Шахраюк. інж. 
О. Сосна і В. Піньковський. 

Інститут ім. Симона Пит-
люри вшанував видатних 
осіб почесним членством, і 
тут Інститут мас за почес-
них членів Владику Мико-
лу, архиспископа Торонто 
та Східньої Канади Україн-
ської Православної Церкви: 
Владику ізидора, єпископа 
Торонто та Східньої Кана-
ди Української Католиць-
кої Церкви; пастора Михай-
ла Фесенка. діяча Українсь-
кого Євангельсько-Рефор-
мованого Руху; інж. Лева 
Биковського, бібліофіла й 
автора на історичні та біб-
ліотечні теми; проф. Вален-
тина Мороза, есеїста, борця 
за Україну га її культуру; 
Петра Поржи-Олексієнка, 
будівничого Українського 
Історичного Музею-Архіву 
та письменника Уласа Сам-
чука. українського рома-
ніста. 

Оді йшли у вічність ПОЧЄС-
ні члени Інституту ім. Си-
мона Петлюри: сл.п.Тиміш 
Олесіюк. сл.п. Євген Онаць-
кий та сл.п. Матвій Стахів. 

Інститут ім..Симона Пет-
люри, керований Радою 
директорів та Радою чле-
нів, що збирається щорічно. 
Інститут отримав через па-
тент, наданий йому феде-
ральним урядом Канади, 
широкі й унікальні повно-
властя в освітній справі. 

Унікальне досягнення Ін-
ституту ім. Симона Петлю-
ри є в тому, що федералfa-
ний уряд Канади у патенті 
Інституту відновив необме-
жені освітні привілеї т. зв. 
Королівського Патенту для 
Інституту ім. Симона Пет-
люри, і тому патент, за 
параграфом повновласть 
..А", дає Інститутові IIOBHO– 
властя ..посувати вперед і 
поширювати знання на нау-
ковому рівні", а це є юри-

Окружний Комітет ' 
Відділів Українського Народного Союзу j 

ш Детройті, Міш. j 
ПОВІДОМЛЯЄ, що 

в п'ятницю, 31 жовтня 1980 p., о год. 7-ій веч. ! 
в залі Українського Народного Дому 

при 4655 Мартін вул., Детройт, Міш. , j 
відбудуться і 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ j 
НА ПОРЯДКУ НАРАД: ” 

1 Відкриття 
2 Відчитаннп протоколу з попередньої наради. 
3 Перевірка і перегляд організаційної праці Округи. 
4 Слово Секретарів, іх побажання, сугестії і турботи. 
5 Обговорення загальних Союзових справ, головно як rio– 

вести кампанію придбання нових членів. 
6 Внески, запити і закриття зборів 

У зборах візьмуть участь 

У Л Я Н а Д я ч у к , головний касир УНС 
В О Л О Д И М И Р Д І Д И К , почесний член Головного Уряду 

ЕВГЄН Р е п е т а , головний радний УНС 
Р О М а н К у р О П а с ь , головний радний УНС 

ЗА УПРАВУ ОКРУГИ: 
Володимир Дідик. Роман Татарський, 

почеснийгопова гопова 
Григорій Корбяк. Ярослав Базюк, 

секретар касир 

- - 1 J 

ЗАМОВЛЕННЯ І ПЕРЕДПЛАТА НА 

THE UKRAINIAN WEEKLY" 
Просимо витяти, виповнити і разом з належною перед-

платою переслати до Адміністрації ..Свободи" 

"SYOBODA" 
ЗО Montgomery Street Ш Jersey City. N J . 07302 

Дата 

Передплата: 
річно для членів УНС - S5 00: для нечленіа - S8.00 

Прошу зарахувати мене до передплатників 
THE UKPAINIAN WEEKLY 

Ім'я і прізвище 

Address: No Street City State Zip Code 

Геном УНС. В ІДД ІЛ Янеє членом УНС D 

Залучую (чеком D . грошовим переказом D ) 

мою річну передплату Q 
Передплата! Пресовий Фонд S 

дичне окреслення доггорсь-
ких студій. 

Інститут має повновлас-
тя тримати офіційний 
реєстр студентів, вести ВИ-
клади І семінари та керува-
ти незалежними студіями 
на усіх рівнях навчання, 
відбувати формальні іспити 
по знанню і — найважливі-
ше повновластя - видава-
ти відповідні дипломи по 
іспитах власною силою на 
базі федерального Закону 
Корпорацій Канади. Поміж 
важливими приписами за-
кону є припис, що заборо-
няє федеральному урядові 
відтягати повновластя раз 
дані патентом. 

Головне завдання 1нсти-
туту ім. Симона Петлюри 
— вивчати Україну XX сто-
річчя, особливо добу Симо-
на Петлюри, отже вивчати-
муться суспільні рухи, що 
вели до великого револю-
ційного зриву, завжди три-
маючи під увагою собор-
ницький аспект. Доба Ук-
раїнської Народної Респуб-
ліки і зв'язана з нею Захід-
ньо-Украінська Народна 

” Республіка притягають 
особливу увагу. 

Бурхливі події 20-их ро-
ків, СВУ, У ВО та створення 
ОУН заслуговують на ува-
гу. Боротьба ОУН на Захо-
ді і страхітливі події Вели-
кого Голоду, Вінниць і крах 
советського режиму на Ук-
раїні 1941 року теж будуть 
вивчатися. 

Українська Держава у 
1941 році, створення У ПА й 
УГВР і всенародна бороть-
ба проти російського оку-
панта, що слідувала, с 
серйозним об'єктом вив-
чень. Сучасний стан Ук0аї-
ни від 1950 року є теж важ-
ливою ділянкою. 

Патент федерального 
уряду дає повновластя на 
відбуття наукових конфе-
ренцій і виставок, заснову-
вання бібліотек, архівів, 
музеїв і картинних галерій, 
видання книжок і журналів, 
продукцію платівок. освіт-
ніх фільмів, телевізійних 
програм, драматичних ви-
став і концертів. 

Економічні повновластя 
Інституту теж широкі: пра-
во створювати власні фун-
дації, тримати усяку влас-
ність. Важливий привілей 
патенту — повновластя 
приймати як дар з посмерт-
них записів (тестаментів) 
усяку рухому і нерухому 
власність. 

У минулому праця неза-
інкорпорованого Інституту 
ім. Симона Петлюри велася 
за пожертви індивідуальні, 
кредитових спілок та укра-
їнських фірм. З інкорпора-
цісю Інституту стають 
можливі державні дотації 
(гренти) федерального уря-
ду Канади , провінцій і доб-
родійних неукраїнських 
корпорацій. 

До інституту вже надій-
шли багаті пожертви: дир. 
Петро Поржи-Олексіснко, 
80-річний ювілей якого ук-
раїнська громада нещодав-
но відзначила, пожертвував 
Інститутові свій великий 
музей-архів з усім музей-
ним устаткуванням. Сл. п. 
Тиміш Олесіюк, колишній 
міністер здоров'я Уряду 
У HP, ще за свого життя 
пожертвував свою багату 
бібліотеку. В загальному 
Інститутові подаровано 
близько 50 тисяч книжок. 

Інститут ім. Симона Пет-
люри підготував до друку 
дві великі наукові праці: 
перша праця - це наукове 
дослідження проф. Вейна 
Вілліямса й аспіранта проф. 
д-ра Олега С. Підгайного 

Зміна структури Фундації УВУ 
Кожна інституція чи opra– 

нізація потребує час від часу 
ПеВНИХ DetbODM. ЩО СПГЖЧИ-
нгає саме існування й діяння 
в часі, щоб забезпечити tlic– 
нування та підвищити yeni– 
хи. які є основним завдфн-
ням суспільної чи господар-
СЬКОЇ ОДИНИЦІ. ? ' 

На початку цього рокуза-
гальнї збори — Фундації Ук-
раїнського Вільного У нівер-
ситету в Ню Йорку вирішн-
ли з централізувати ліяль-
ність Фундації, а в більших 
скупченнях української cni– 
льноти вести підсилення 
Фундації за посередництвом 
місцевих представництв. 
Отже, філія Фундації УВУ 
у Філядельфії прикорочує 
свою діяльність і бажає Цс-
нтралі успіху, бож наш уні-
верситет мусить сплатити 
борги та повернутись До 
нормальної наукової праці. 

Управа філії, при цій на-
годі. щиро дякує всім члс-
нам і жертводавцям за ф,і-
нансову допомогу Укр^йь 
ському Вільному Унівегь 
ситетові, як також україгісь-
ким банкам—українській 
щадниці й кредитовій коо-
перативі ..Самопоміч" -^мі-
ста Філядельфії за дбайливі 
вписи грошових вплат на 
конта філії. Це заощадило 
багато часу для фінансово-
го референта, бо банкові за-
ПИСИ буЛИ ЄДИНИМ КНИГОВЄ-
денням філії. Згадані банки 
також стали членами філії, 
вплативши понад тисячу до-
лярів на її конта. 

Тут з особливою приєм-
ністю згадаємо українську 
пресу, яка завжди поміщу-
вала наші статті, оголоше 
ння й повідомлення. ДОПО-
могаючи тиМ самим не ли-
ше придбати необхідні фон-
дн для університету, але й 
пригадувати украінськійспі 
льноти. що з нього треба й 
користати. Наука — це ж 
особливо цінний скарб кож-
ної нації, а бездержавного 
народу зокрема. 

Між іншим. Український 
Вільний Університет іде на-
зустріч студентам і українсь 
кій науці взагалі. дозволя-
ючи виконувати частину 
студій заочно. щобзменши-
ти кошти доїзду для студен-
тів з усього вільного світу, 
включаючи південну AMe– 
рику Й далеку Австралію. 
Інформації про матеріяли й 

під назвою „Американська 
дипломатія та Укураїнська 
Народна Республіка"; дру-
га праця - це праця д-ра 
Олександра С. Підгайного 
під назвою ..Створення 
кп;б;У". 

Інститут відбув наукову 
конференцію в честь 100-
річчя народження свого 
Патрона,Симона Петлюри, 
і плянуються інші наукові 
конференції. 

Інститут ім. Симона Пет-
люри зреалізує усі повно-
властя, якими федеральний 
уряд Канади наділив його 
через патент, якщо Інститут 
дістане повну моральну та 
фінансову підтримку укра-
інського громадянства, бо 
праця Інституту вимагати;-
ме, зрозуміло, великих 
коштів. 

Зацікавлених осіб з пора; 
дами, думками, пожертва-
ми чи взагалі з бажаннями,' 
Рада директорів Інституту 
ім. Симона Петлюри про-' 
хає писати на слідуючу 
адресу: Symon Petlura insti– 
tute, P. О. Box ЗІ, Post. Sta. 
E, Toronto, Ontario M6H 
4ЕІ, Canada. 

l^WWWHWWW^WWW'W^!^^^WWWWMyWWWWWWWWWWWWWW^WWW^ 
Джерзі Ситі і околиця! 

В суботу, 25 жовтня 1980 p., о год. 4 по пол. 
ш залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

при Фліт і Овкленд Аве., Джерзі Ситі, Н. Дж. 
відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛІВ УНСоюзу 

НАДГУДСОНСЬКОЇ ОКРУГИ 
до участи в яких запрошені й зобов'язані урядовці , 
представники і конвенційн і делеґати наступних 

Відділ ів . 
з Д ж е р з і Сит і : 25. 70. 170. 171. 196. 270, 275. 286 і 287: 

з Байон : 213 і 281 . 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1 В ідкриття . 
2 Перегляд-пров ірка організаційної праці Округи за 

останні місяці . 
3 Обговорення ос інньої кампанії , метою якої є прид-

бати 2.000 нових членів д о к інця цього року. 
4 Обговорення загальних союзових справ. 
5 Внески , запити і закриття зборів . 

У зборах візьме участь: 
Д - р І В А Н Ф Л И С , г о л о в н и й п р о д с і д н и к У Н С 

ЗА О К Р У Ж Н У УПРАВУ: 

Степан Островський , гопова 
Осип Зубрицький В о л о д и м и р Бутковський 

секретар касир 
ЬмММММММММММММММЬААААААММММаММММАААААгіМММММи 

джерела, які треба вивчати 
до іспиту, студенти одержу-
ють від дотичних професо-
рів. Частину іспитів можна 
складати також поза універ-
ситетом, бож лише на тере-
ні Філядельфії - Ню Йорк 
-Торонто масмо десятки 
професорів УВУ які викла-
дають і в американських уні 
верситетах. Хоч студії укра-
їністики дають лише міні-
мальні вигляди на практич-
не затруднення. але рідну 
культуру треба плекати й 
поширювати, на шо у нас 
під сучасну пору мареріяль-
них засобів не бракує. Сту-
денти в УВУ різного віку. 
Там доповнюють знання з 
україністики також профе-
сори з наших молодших ге-
нерацій, які закінчили сту-
дії в чужих університетах та 
в них викладають. 

Управа Філії також щиро 
дякує керівникам українсь-
ких радіопрограм у Філидельс 
фії. які радо помішували по-
відомлення й оголошення 
філії і часто без оплати. 

Просимо не забувати за 
Фундацію Українського Ві-
льного Університету в Ню 
Йорку, бо. не маючи допо-
моги від власної держави, 
наш університет часто зна-
ходиться в скрутних фінан-
сових обставинах. Не забу-
ваймо. шо властива україні-
стнка в повній її ширині та 
глибині під сучасну пору іс-
нус лише в УВУ. Українсь-
кий Вільний Університет 
веде також активну видав-
ничу працю, що також зас-
луговує на нашу всесторон-
ню підтримку. 

Д-р Михайло Паламар. 

Округа УНС... 
(Закінгення зі crop. 1) 
давати стипендійні позички 
і збільшити стипендії.іякі тс-
пер становлять суми від ста 
до 500 долярів. Була npono– 
зиція. щоб делегати на нас-
тупну Конвенцію мусили 
виказатися здобутими нови-
ми членами, щоб на ділі 
цим довели, що добро УНС 
лежить справді в їхньому 
серці. 

Тема Союзівки виклика-
ла критику і похвали. Дім 
для старших бачать зібрані 
двояко: одні за тим. щоб 
будувався на Союзівці. лру-
п - щоб у великому місті, 
бо на оселі взимку самота. 
Головний секретар тут від-
повідав про кошти і чому не 
дістаємо допомоги від дер-
жави: в тому випадку ми б 
не могли обмежуватися ли-
ше союзовцями. а повинні б 
були брати всіх бажаючих і 
не-українців. Дехто взагалі 
проти такого дому, щоб не 
відділяти сеньйорів від rpo– 
мади. 

Була мова про малу фрек-
венцію союзовців на зборах 
і висловлено побажання', 
щоб краше розголошувати 
дату зборів чи інших союзо-
вих імпрез. Тут були нарі-
кання на спізнювання "Сво-
боди", що діється не раз че-
рез поштові затримки. Піс-
ля вичерпання всіх цих і 
багатьох інших питань ух-
валено відбути найближчі 
річні збори у травні у 1981 
році, в Трой. 

Закриваючи збори. голо-
ва П.Шевчук подякував де-
легатові Екзекутивного Ко-
мітету УНС В.Оріховсько-
му та всім учасникам і зап-
росив на прийняття, що 
його підготовили союзянки 

Ч. 223. 

Відбулась конференція... 
(Закінгення 

жим СССР та інших кому-
ністичних диктатур і міжна-
родна політика західньої 
демократії вказують на не-
обхідну потребу співпраці 
всіх поневолених народів 
на своїх землях і поза їхні-
ми межами. 

Гелсна Шмунесс — рс-
дактор польського часопи-
су „Нови дзеннік", поінфор-
мувала про основну -мету 
Комітету оборони робіт-
ництва і засяги діяльності! 
того комітету в різних край 
нах.- Вона назвала деякі 
фрагменти з діяльности по-
льських дисидентів та їхню 
ролю під час масового ро-
бітничого страйку в Поль-
щі. Як також звернула ува-
гу на велике значення ди-
сидентських пресових пуб-
лікацій. притому згадавши, 
що в дисидентському часо-
писі ..Критика" співпрацює 
Леонід Плющ. Г. Шмунесс 
твердила, що всі дотепер 
відомі, а також невідомі 
широким колам, робітничі 
заворушення і страйки в 
країнах комуністичних ре-
жимів. свідчать про те, що 
працюючий люд відкидає 
експлуататорські державні 
системи комуністичних ре-
жимів. Працюючий люд 
також відкидає неправдо-
мовну пропаганду, якою 
комуністи намагаються 
представляти себе оборон-
цями народних прав. Допо-
відачка висловила думку, 
що у боротьбі за робітничі 
права у Польщі і в інших 
країнах комуністичних ре-
жимів. організована допо-
мога демократичного ро-
бітництва Заходу може ма-
ти великий позитивний 
вплив на дальший хід бо-
ротьби за демократичні на-
родні права. 

Пол Вілсон поінформу-
вав про методи дисидент-
ських діячів у Чехо-Словач-
чині. Звернув увагу на ак-
тивність мистців дії яких 
мали великий вплив на маси 
молоді. Червоний режим 
налякавшись настроїв моло-
ді. перевів хвилю арешту-
вань. судових розправ і жор-
стоких засудів діячів чехо-
словацького правозахисно-
го руху — Хартія 77. 

Доповідь Леоніда Плю-
ща створила загальне вра-
ження, що він добре озна-
йомлений з політичними 
настановами урядових чин-
ників: Франції, Італії, Бель-
гії, Німеччини й інших дер-
жав Західньої Европи. уря-
ди яких розуміють деструк-
тивну експансію совстсько-
го імперіялізму, але, не зва-
жаючи не це, вони застосо-
вують того роду пасивну 
політику, які перед Другою 
світовою війною супроти 
гітлерівської агресії. Маю-
чи досвід із численних ПОЇЗ-
док, Леонід Плющ ВИСЛО-
вив надію, що лише деякі 
представники тих держав 
матимуть відвагу на Мад-
ридській конференції ВИС-
тупати проти сваволі дик-

- пані Шевчик і Савків. Під 
час прийняття розвинулася 
дискусія про 13-ий Конгрес 
Українців Америки, вибори 
на Президента, про дисидеН" 
тів. Мадридську конферен-
пію та інші актуальні події 
дня. Багато цих справ неяс-
них. тому висловлювалися 
побажання, шоб провід 
УККА відбував пресові 
конференції для інформації 
членства. 

What's Від 
And Green And 
Found All Over? 
Cash Savings on^Etna 
Homeowners insurance! 

if your home was built after 1954, chances are 
you qualify for Etna's Preferred Homeowners 
Policy. 

Trie amount of the discount varies, but qual– 
ifylng homeowners will save at least 155ь. That 
means, for example, if you are now paying a 
^400 standard premium, you'll save 560! Maybe 
more. 

interested? Then take a positive step and call 
our agency today. 

Think Positive. Think 43tna. Think... 
GALLAN AGENCY^ 

l' ,. 30-97 STE1NWAYЗТЙЄЄТ 
;^i,ONG iSLAND C1TY. N.Y.11 Г03 

PHONE:1212) - 728-8120 
728-3136 

The A d Camty ""d Sorter Convey " The Stxdvd Ore kttuanct Company 
, The AuiomcWt lroursrvct Company ol Hertord. Coooertcut 

^ jneCjeatyO Surety Company of Snob 

зі crop, i) 
татури СССР та нехтування 
підписаних Гельсінкських 
угод. На закінчення Л. 
Плюш висловив жаль, що 
українські політичні діячі 
найбільше зуживають увагу 
й час на внутрішній анта-
гонізм - марнотратну по-
леміку, що у його розумін-
ні. є ознакою відсталости, 
нерозуміння найважліві-
ших актуальних проблем. 

Предсідником другої час-
тини конференції був Воло-
димир Купловський. який у 
спідш з іншими адвокатами 
Канади підіймнвея борони-
ти справу Вячеслава Чорно-
вола. Доповідачем був ад-
вокат із ЗСА, Миром Смо-
родський. який, з амери-
канськими адвокатами, бо-
ронить справ ув'язнених М. 
Руденка, О. Тихого. Л. 
Л”ук'яненка і С. Сергіснка. 
Як відомо. М. Смородсько-
го Білий Дім включив у 
склад офіційної урядової 
делегації ЗСА на Малрид-
ську конференцію. Тема йо-
го,доповіді: „Легальна до-
помога совстським полі-
тичним в'язням: проекти і 
пропозиції". Обширним тлу-
маченням Мирон Смород-
ський насвітлив розуміння 
народоправного законодав-
ства в демократичній дер-
жавній системі і великий 
контраст інтерпретації на-
родного права доктринерів 
комуністичної диктатури у 
якій домінуючим, виконав-
чим чинником с КҐБ. Допо-
відач сказав дещо про кон-
такти з представниками уря-
ду СССР, їхню.реакцію і 
дотеперішні висліди. Він 
теж згадав, про методи, 
якими у межах конституцій-
ною американського зако-
ну, правники продовжують 
оборонну акцію за волю 
політв'язнів в СССР. Для 
наочного засвідчення своїх 
слів М. Смородський пока-
зав збірку документів. ма-
буть, понад 1,000 сторінок, 
лише у справі Левка Лук'я-
ненка. А таких справ, не 
тільки в обороні українсь-
ких. але. політв'язнів й ін-
ших національностей. адво-
кати- мають велику кіль-
кість. Доповідач звернув 
увагу на нові методи обви-
нувачень які КҐБ видумус і 
застосовує супроти диси-
дентів. тобто видумки про 
„насильства" та інші .,кри-
мінальні" вчинки. Широко 
розголошена оборонна ак-
ція по всіх демократичних 
країнах і численна докумен-
тація про дійства опозицій-
них рухів та жорстокі роз-
прави з дисидентами, — все 
це змусило КҐБ застосува-
ти брутальні видумки, щоб 
перекинути обвинувачення 
на дисидентів, і тим засло-
нюватн протизаконну сва-
волю комуністичної партії 
СССР. Доповідач стверд-
жував, що діяльність Комі-
тетів Оборони Політв'язнів 
в СССР нині дуже актуаль-
на. Він запропонував не 
зупинятись, а посилити ді-
яльність, дорогою збиран-
ня документів про ДИСИДЄНТ-
ські рухи в СССР, бож для 
юристів — це ОСНОВНІ ПІД-
стави оборони процесів. Як 
також - сказав прелеген-
ний — одночасно треба ви-
давати масові публікації, 
шо служать у напрямі фор-
мування публічної опінії. 
яка с допоміжним чинни-
ком на продовжування обо-
ронних дій. 

У ДИСКУСІЯХ ДО ВИГОЛОШЄ-
них тем. між усіми диску-
тантами, Роман Купчинсь-
кий. представник Коміте-
ту в Ню Йорку, виявив ши-
року обізнаність із сучас-
ними дисидентськими ру-
хами в різних країнах і бі-
жучою політичною такти-
кою різних держаних фун-
кціонерів Сходу і Заходу. 
Деякі дискутанти звертали 
увагу на. те, що активність 
комітетів вельми ш'язана з 
фінансовими видатками. 
Дотепер найбільше фінансо-
вої допомоги комітети одер. 
жали від українських гро-
мадян. 

Адріян Каратницький, 
аспірант дослщного Ф. Фі-
ліп Рандолф інституту про-
читав доповідь на тему: 
„Оборона неофіційних cq– 
вєтських робітничих спілок 
робітниками Заходу". У 
доповіді були подані факти, 
як центральні і крайові ке-
рівництва робітничих спі-
лок Канади і ЗСА реагува-
ли на спроби робітників 
СССР звільнитися від пар-
тійної контролі. На ту те-
му відбулася довша, жва-
ва дискусійна виміна думок 
і стверджень, що ЇХ ВИСЛО-
вили: Л. Алексеєва, Г. Шму-
несс, Тереса Шламп, деле-
гатка з Едмонтону P. Куп-
чинський, Марко Бонцун та 
інші. Дискутанти вказували 
на заворушення робітників 

в СССР, особливо в Украї-
ні та в сателітніх країнах, 
які кінчалися поліційними 

'погромами та засланнями 
в тюрми і в психіятричні 
лікарні, таких як Клебанов 
та інших. На підставі по-
відомлень у який спосіб 
зареагувало робітництво 
Заходу на останні страйки в 
Польщі дискутанти робили 
висновки про недостатність 
організованої реакції ро-
бітничих спілок в Европі. 
ЗСА й Канаді. Висловлено 
теж думки, що так. як про 
цілу систему народного жи-
ття в СССР. так і про ор-
ганізованість та умови npa– 
ці робітництва в системі 
совстської диктатури." — 
центральні і низові керів-
никн організованого робіт-
ництва, на Заході ввесь час 
були помилково інформо-
вані. Деякі чолові керівни-
ки робітничих спілок, які 
їздили до СССР. поверта-
лися звідтіля з фальшиви-
мн уявленнями, тому, шо їм 
там влаштовували прийня-
ття, а навіть курортні від-
починки і показували все 
найкраще, але не допуска-
ли до безпосередніх віль-
них зустрічей з робітника-
ми. шоб не показати екс-
плуатації та убогого життя 
робітничого люду в СССР. 
Нині, хоч уже прорвана за-
лізна заслона, однак у де-
мократнчних державах ко-
муністичні агітатори про-
довжують змагатися за 
впливи в робітничих СПІЛ-
ках. щоб своїм криком про 
капіталізм відвертати ува-
гу робітництва від фактів^ 
що в СССР ввесь працюю^ 
чий люл с оіл тотальною кон-
тролею Комуністичної пар-
тії. Дискутанти висловлю-
вали пошану до робітників 
у Польщі за їхню солідар-
ність і витримані зусилля у 
конфронтації з режимом. 

Перед закінченням кон-
ференції були пропозиції, а 
на вужчих нарадах були 
рішення, щоб побіч найак- ' 
туальніших завдань треба 
поширювати зв'язки та ін-
формаиійну діяльність у 
робітничих спілках. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

J. SyHCoiosy! 

Ф REAL ESTATE 9 

50 акр. землі, біля Союзівки. 
по 5850.00 за акер. 

Б онґало - 4 кімнати, копо Сою-
зівки. 59,500. 

2'А акра, коло Ulster Hts. При-
ступна ціна. 

Можна дзвонити по 5-ій год. 
Ню йорк - (212) 639-5589 

або Кергонксон, субота і неділя 
(914) 626-0188. 626-4141 

НА ПРОДАЖ О 

УКРАЇНСЬКІ 
МАШИНКИ 

до ПИСАННЯ ^ ^ ^ 
NEW ERlCA. портативні, першо-1 
кпясні з футералом Повна UIH.J 
S210 00 Висилаємо кулинг і 

буль j 

ALL LANGUAGE 
TYPEWR1TER CO. 

U9W 23rdSt. NewYork.NY 100111 
betw 6S7thAves) f?l?)?43 808fij 
Відкрито щоденно до 6:30 веч j 

є суботу до 5:30 по поп. j 

^FUNERAL D1RECTORS9 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНИК 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

S5SS E u t Tremont Л і ' м х 
BRONX, N.Y. 1W6.-, 

TP1.: 868-2475 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10008 

Tex.: 674-8880 

Директор ЯОСИФ 
С Е Н К О В С Ь К И П 
Завідує влапгіуваккіім no– 
хороиїв в каплицях, поло-
жгннх в кожнім, райопі 
міста. Похорони no Mliil– 

tOrn^, 

і 


