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Акдрій Г АРАС~ВИЧ 

Народився Христос! 
В заворожену даnь відnітuоть окрІVІені тіні, 

кпубн хмар rоnубнх протннuоть промікН8 зорі. 

В внфnесмськім хnіву, на паху•ім, розстеnенім сіні 

народивеа Христос. 

Каrакець вме давно доrорів, 

ane неність cniпyt~a змнкаnа потомnені віі 

і неrайко поба•нnн смертно-бnїді пастирі, 

ва•• 6 3 acen оцих, на'Іе б з тепnнх обіймів Mapit 

тихо сходиnо сонце. 

Високо-високо вrорі 

розпnивапасs cтens, крутиnаса в біnому димі, 

розс!'упапнсs хмари, відкриnи nунку висо•інь 

і 3 ро3крн!'оrо неба прнбуnи стрункі херувими, 

щоб зnожити Йому свій доземний, свій низький покnін. 

Від'ІННSJОтьса двері - врнвастьса вітер і простір, 

від'ІНН810тьсs двері - пурпура, пурпура rорнтьІ 

Із даnекнх краін тріе царі - три вітані rості 

прнкnакuоть у порох, скnадuоть коштовні дари, 

прнсsruоть на вірність ... 

І бnідо всміхастьса мати, 

пестить Сина своrо і nenic замрівні сни, 

А під схиnом Гоnrоти реrо•уть, rOT'f'IOTЬ 

Розп'sтта, і rорnа10ть: "Розпни!" 

ТИ ЗАВІТАВ ••. 

Ти заnітаn до ~юго домv нині 
І пісня запеті.1а на вітрах. 
Дивлюсь, вдивляюсь в очі сокшшsі 
І потопаю вся в твоїх очах. 

На повен голос хочеться співати, 
Щоб ви.r1ить в слово хвилювання nce. 
Які безмірні почуття крилаті 
Мені ня зустріч у житті несе. 

Ловлю я усміхи твої привітні, 
Са~ІЗ RОІіХЗЮСЬ - добре ТаК мені. 
І серню легко, серце ніби квітне, 
І ле поді.1ись розду~ш су:\ІНі. 

О, нащо розставання, нащо болі? 
Віщує щастя часу бистрина, 

~~~~~~~~~~~~~~~~

УСІХ НАШИХ СПІВРОБІТНИКІВ ЧИТАЧІВ 

ВІТАЄМО ІЗ СВЯТОМ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

І БАЖАЄМО НАйКРАЩИХ УСПІХІВ У НОВОМУ 

РОЦІ! 

ХРИСТОС РОДИВСЯ! 

СЛАВМО йОГО! 
Редакція 
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ТІ n 111 J п 1. r1чютт.. тво 

Хай радість ця не розстає ніко.1и, 
Хай 'Нас навік поєднує вона. 

Валентина Ткаченко 

ГЛИБОКУ СИНЬ ... 

Глибоку синь озер осінніх, 
Берези й клени у вогні 
І да.їь небес хо.1одних, синіх 
Дарує 3!-ІОВ життя ~tені. 
То де ж ти, щастя, щоб ;30 :\ІНОЮ, 
В да.1ь виряджаючи .1іта, 
Uією радістю зе~tною 
Втолити очі та уста. 
Все може збутися, все ~юже 
Забутися і одцвісти, 
Осіннє .1истя дивно схоже 
На давні вижоnк.1і .1исти. 
В останній раз перегор:rутн 
Повча.1ьну повість яворів 
І подихом однюt зітхнути 
З огнем берез, що нас зігрів. 
Хоч не спромоЖІний він спалити 
Нового щастя і чуття. 
Поет не :\ЮЖе не любити, 
Не }ІОЖе жити без житrя. 

Л. Первомайський 
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З ДИТИИОІО 

Людина я скро:\ша і цілкш1 задоволена своЇ:\!. :\Ііс
цем у житті. Моя така філософія: щастя кожно~ лю
дини залежить від неї са:\юї. Звичайний рахшник 
~юже ~•ати не :\Іенше задоволення від своєї роботи, 
ніж, скажі:\ю, заслужений артист. ч~ славетн!"й уче
ний. Кожному своє :\Іісце на зе~1.11, 1 кожне юсце по-
своє:\tу хороше. . . 
Тож на службі я цілкш1 віддаюся робо.п, а ПІсл.я 

неї найбільше люблю спокій. Аби ~•ене НІхто не ЧІ
пав, ніхто до ~•ене не ліз, щоб я ~•іг відпочити із книж· 
кою, посидіти на березі річки з вудочка:\ІИ. ~о~е 
тому :мене називають черствою .~1юдиною, а наш! ДІВ

чата заяю1яють, що я народився без серця, тtльки 
від нього :\Іені ні холодно, ані жарко. Коли я ві;вюв
.1яюся від товариського вечора чи ку.1ьтпоходуu в 

театр, де неоюtінно треба прислуговуватись яюись 
своїй співробітниці, у нас уже ніхто не див~ється. 
Я серйозна людина і вважаю за кра~е посидпи ве
чір за книжкою, ніж вичовгувати. ПІдошви в танку 
чи зітхати бозна·чого навпроти мІсяця. 

Отже, як бачите, :\Іені вже тридцять п'ять років, 
і завдяки оній своїй лінії в житті я не знаю, що та
ке лікарі і що таке нерви чи біль голови, і ніко.1и не 
хвилювався до останнього часу. До останнього, пов

торюю, бо чотири :\Іісяці ТО:\ІУ зі :\ІНОЮ с:алася по
дія, після якої все звичне життя :\10€ ПІшло шке
реберть. 

Ue було рівно чотири :\tісяці ТО:\Іу, о дев'ятій ве· 
чора. Я вийшов у парк, щоб подихати свіжим по
вітрюІ. Лягаю я спати рівно о .пів на оди~адняту 
і ще не було випадку, щоб заПІзнився у .11жко. У 
парку була лавочка, на якій я звик си~іти, бо ~то
яла вона в кінці безлюдної алеї, де нІхто :\ІеНІ не 
заважав трохи помріяти. Про що саме, не :\ІЗ€ зна
чення. То ж :\южете уявити l\ЮЄ здивування й до
саду, коли того вечора я побачив, що лавочка зай
нята: там сиділа жінка. 

Я змушений був сісти на іншій, навпроти, але 
це вже не був відпочинок. Відчував себе, я~ о~lю
дина, що зодягнула б, за:\Іість зручного й звично

го, костю:\І з чужого плеча і взула б такі ж чере
вики. До того ж, я звик проводжати сонце на 
заході, а тепер воно було у мене за спиною. . 
Лише надія, що жінка скоро піде, заважала. меНІ 

звестися і папростувати додоl\rу. Я сердито погля· 

2 

дав на неї, та вона, здаєтьсн, :ювсі:\І на те не зuа

жа.lа . 
До того ж, nона була не саl\Ш. Те, що я спершу 

приІЇняв за довгастий пакунок, виявилося неl\юв

люr, бо воно незабаро:\І запищало й жінка почала 
розгортати його, схюшвшись та тихо проl\ювля

ючи. 

Поті:\І цона розстібну.1а б.1юзочку й нахилила· 
ся над дитиною. Не:\ювля одразу ж заl\ювкло, але 
це не поліпшило мого настрою, бо са:\Іе заходило 
сонце й кидало червоне прш1іння на лавку, де мав 

би сидіти я. 
Коли я вже збирався піти собі геть, жінка кінч~і

.lа го!lvвати дитину. Швидко застібнула б.1юзочку, 
а поті;t підняла догори руки, попраn.1яючи хустку. 
Зробила те досить невправно, бо хустина сповзла 
на п.1ечі, а на зе:\Ілю упав гребінець. Схопившись 
однією рvкою за коси, а другою притрюrуючи ди

тину вона нахи.lИ.lася, ДІШ.lЯЧИСЬ собі під ноги. І 
' u 

хоч гребінень лежав просто перед нею, вона иого 

не бачи:ш. 
І тоді я зробив свою першу по:\шлку .. Адже вон~ 

все одно знайшла б гребінець, так навІщо ж меНІ 
було кидатись їй на допшюгу! В усьо:\ІУ вин~а 
:\ЮЯ натура, бо я .1юб.1ю порядок, щоб кожна р1ч 
трюtалася свого !\Іісця, а не валялася де попало. 

--- Дякую, - сказала жінка, ко.'lи я 'ювчки 
простягнув їй гребінець. 

)І{ інка подивилася l\Іені просто n обличчя (чого 
я терпіти не l\ЮЖУ!), і я відразу відвів о.чі. Однак 
УСТИГ ПО:\ІіТИТИ, ЩО ВОНа дуже :\ІОЛОДЗ, І, КО.ПИ б 
не дитина, я нізащо не повірив би, що їй бі .. 1ьше 
сі~Інадцяти років. Може, це й спричинило мою дру· 
гу по:\rилку, бо за:\Іість того, щоб піти собі геть, 
я запитав: 

- Ви що тут робите? 
Запитання прозвучало досить грубо, а.1е nона, 

здається, не образилась. Поправляючи косу, тро
хи поl\ювчала, а поті:\1 тихо відпові~1а: 

--- Шvкаю свого чоловіка. 
Вбийт.е l\Іене, але я найl\tенше сподівався почути 

отакv відповідь! 
· Гl\І ... І дапно ви його отак шукаєте? г.1уз-

.1иво запитаn я. 

--- З С~ВІОГО ранку. 

Го.1ос її .1vнan ІПОl\1.1ено і якось аж байдуже. 
Він що~ призначив вю1 тут побачення? 
Ні... Я сіла, щоб погодувати дитину. 
А чш1у ж ви потіl\І не пішли до нього? 
Бо я не знаю, де nін живе. 

Х v-xv! Я к.1яв себе за те, шо розпочав ню роз
l\юву 1 a.le відчував, ШО Не l\ІіГ ОТЗК ПрОСТО обір
ВаТИ її і піти собі геть. 

Ко.1и б я проl\ювчав і після цього, усе б скінчило· 
ся інакше, я пішов би додш1у і ліг спати рівно о 
пів на одинадцяту. Але я не стрюtався і, запитав 
роздратовано: 

--- Шо ж ви збираєтесь робити далі? Не дуl\Іа
єте ж ночувати на оцій .'laвrti? 

Жінка подивилася на лаnку з такюt виглядо.l\І, на
че зважува.1а про себе, чи придатна nона заl\tінити 
/Ііжко. Потіl\І відповіла: 
--Не знаю. 

Я :\Іало не nлюнуn з досади. Відчуnав, що теnер 
не..·Зl\[.ожу спокійно заснути, ко.тш -знатиму, що вона 
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Jа.1}tшитьс~ отут. Я .1юб.пю порядок у житті, а який 
Же це ... пЬрядок, коЛИ· ліодина, за~tість того, щоб спа
ти у себе п ліжку, лягає на лапці. 

--- Чш1у пи не влаштувалися u готелі?" 
--- Я і-ге знаю;· Де він. 

От ваhІ прикла-д жіночої .1огіки! Вона не знає, де 
ГОТель·, у НеЇ Нё~ІаЄ ЯЗИКЗ, ЩОб ЗаПИТаТи! 

Ст.рю(уючи роздратування, я швидко прикинув 
про себе. До готелю іти десять хвилин. n:ять хпи.;. 
.1ин на те, щоби в.1аштувати її. П'ятнадцять - щоб 
повернутися додо~' У. Отже, я встигну .'Іяrти о пів на 
одинадцяту. 

--- Вставайте! - сказав я їй різко. - Вставай
те, я npoueдy вас до готелю. 

Жінка nокірно звелася. Ко.rш стала поруч зі мною, 
то ще більше скидалася на дівчину-піддітка. Го
лова її ледь сяГала мого плеча. 
~ Де ваші речі? 

Вона як-ось· дивно поглянула на :\Іене, поті:-.1 від
nовіла: 

~ ·залишила на вокзалі. 
Вона йшла поруч, час від часу нахи.1яючись до 

дитини, яка вже 1\Ііцно спала. 

На дверях нашого єдиного готелю висів папі
рець: "Вільних 1\tісць не:\Іає". Але я відчинив две
рі: для жінки з дитиною у них повинно знайтися 
місце! 

Бі.ія ар.~1і~істратора стояла група людей. Вони 
с~еречалися, щось доводили, вимахуючи папірця

~Іи. Адміністратор, не:-.юлодий, лисий, давно него
л~ний і, мабуть, неюшваний, байдуже відповів: 

-~- ·нічого ·не :\южу зробити: вільних !>tісць не
має. 

Він, nевне, вже звик до того, що КО:\Іандировочні 
в таких виnадках сердяться, .1аються і вюшхують 

nanipuюш. Все це сnрав:1яло на нього таке ж вра
ження, . якби наuколо дзижчали ~1ухи. Хай собі 
дзижчать, тільки не сідають на лисину. 
_Я nротиснувся до віконая, тихо пок.1икаn: 
- Товаришу ад:\Ііністраторе. 
- Вільних :\Іі<,:аь не:\Іає, - навіть не г.1янувши 

на- :чене 1 uідпов.і~ . він. 
-:-:- Я не ко:\Іандиропочний. 
. Остання фраза nик.'ІИКа.1а n нього якусь нік~шіс:rь. 
--- Ва:\І що? 

-:--: Вийдіть на· хви.1инкv сюди. 
Аю1іністратор одразу Ж звівся і вийшов із скля

ної будки, а командировочні повернулись до :-нене. 
. .,..;-- Товаришу адміністраторе, -- підвів я його 

до жінки, - ось жінка. )Юнка з дитиною. Уй ніде 
сьогодні спати. 

Я, :\Іабуть, трохи хви.1ювапся, хоч, повірте, ~Іені 
бандужі-сінько було, що станеться поті:\І з цією не
розу:\ІНою істотою. Я nросто хотів швидше сnека
тись ЇЇ і nіти ДОДШІV. 

Місць не:\ІЗЄ, ~- байдуже мовив адміністра-
тор.· 

А.1ё ж ··не жінка! Жінка з дитиною! 
.'Тоді п · аю1іністратора ста.1о таке обличчя,_ наче 

вІН ось-ось розn.1ачеться. 

-~ -- Голубчику :\ІіЙ, зрозу~tійте, все зайнято! Все! 
-- nропіп він ребром долоні по Г()рлу. -- На ліж-
ках_, _диванах і навіть на кріслах ... Навіть до себе 
nіДвів сьо"годні двох! 
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Ко.1н б uін відповів мені офіція . .1ьню-І сухю1 то
НО:\І, я б наполягав да.1і, :\ЮЖе, навіть попрохав би. 
книгу скарг. А.тіе тут я зрозу~tів, що він: справді 
ніЧого ··не може зробити. Навіть д.1я жінки з ди
тиною. 

--- А пи nізЬ:\Ііть її до себе додо:\ІУ, - єхидно 
порадив один з ко~tандировочних. - Візь:\tіть, ко
.1И ви такий добрий. 
Я стри:'.tався, хоч :\Іені й хоті.1ося дати йому ля

паса. Я просто повернувся і сказав жінці, що ~юв
чки гойдала дитину: 

- Ході:\ю зі :\ІНОЮ. 
Ми йш.1и темною ву.1ицею, і я з досадою думав, 

що вже скоро одинадцята, що сьогодні порушив
ся весь рипІ :\!ОГО життя. І з КОЖНЮІ крокшІ на
роста.lа п мені неприязнь до жінки, яка так легко-· 
важно, навіть не дізнавшись про адресу свого чо
ловіка, приїхала до :\Ііста. 

Ян: же ви так, без адреси? 
- Я писа.1а ЙО:\-ІУ до запитання. 
-- Але ж nи nовідО:\Ш.1И про сnій ню1ір приїхати 

сюди? 
Так ... 

-Ну, й що? 
-- Він не відnовіn ... Я не :\ІОГ.lа більше чекати ... 
Мені залишилося дивуватись її, :\-І'яко кажучи, 

нерозваж.1иnості. Приїхати з не:\юn.lюІ на руках у 
незнайо~Іе :\І і сто, не знаючи адреси! .. 

- А ви зверталися в адресне бюро? 
-- В адресне? 
Запита.1а так, що я відразу зрозу:\Ііn: nона на

віть не зна.1а, що є таке бюро. Як же вона сnоді
ва.lася знайти свого чоловіка серед тисяч пюдей!? 

--і. Слухайте, ви, може, не знаєте, як його зnатІ-(, 
вашого. чоловіка? , ; 

---,Знаю. 
-- ·Ви з нюr зареєстровані? 
Вона довго йшла :\Ювчки. Поті:\І .1едь чутно вid

noni.la: 
---Ні ... 
Тепер :\tені все ясно. Звичайна собі історія, яка 

nочинається дуже ро:\ІЗНтично, а закінчується А>СЬ 
отакою поїздкою. Чи не назвався отой її· неофіцій

ний чо.1овік якимось вигадаюш прізвище~'-· Ні, 
бі.lЬШС НіКО.-lИ Не nідХОДИТЮІV ДО незнаЙШІИ.Х Жі
НОК! Хай собі сидять, скілью; Ї:\І за:\-Іанеться! 

)Киву я у nелико:\ІУ будинку на третьому по
nерсі. Маю кімнату й кухню, і дуже гордий з того, 
що до тридцяти п'яти років утрюшnся під спокуси 
одруження. Була не одна сnроба накинути на ме
не заuшорг -- отак неnО:\Іітно, .-1аскаuо, та я УЩJ
кнуu небезnеки і досягнув того піку, коли, як ка
жуть .1юди, уже й са:\І чорт не оженить. Отже, я 

був упевнений, що вже й сю1 рогатий сват одсту
пився від :\Іене, і тішив себе ду:\ІКОЮ · п.1ивти череЗ 
житейське :\-юре, як той :\Юряк, - не nускаючи 
жінки на корабель. 

То ж квартира :\ЮЯ бу.1а взірuе:\t для неодруже
них: тут було nce, що П()Трібно "ужчині, і нічого 
-- для жінки. · 

З ЦЬОГО Й ПОЧа.1ОСЯ. 
- Чого воно у пас так кричить? - роздрато

вано запитав я у жінки, що сиділа на :\ІОЄ~ІV єди-
НО:\ІУ сті.1ьці. - Скажіть, хай замовкне! · 

А.1е :\Іале бісеня кричал(). незважаючи на n-ci 
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агуканни та нuгuіtдувашш. Вt:реща:ю 1 <Ш, наtІС хо
тіло вижити :\Іене з кі:\шати. Я поду~tав про своїх 
сусідів, про стіни, що :\Іали nластивість пропускати 
всі звуки, і ще дужче знервувався: 

-- С.1ухайте, та не :\JОЖна ж так кричати! 
··-- Воно звик.1о щопечора купатись, - відпо

віла тоді жінка. Зве.1а на :\Іене очі, повні с.1із, і я 
злякався: ану ж і вона почне плакати! - Коди б 
у вас бу.1а nосудина і трохи тешюї води ... 

Я :\Іетнувся на кухню. Радий був зібрати весь 
сnій посуд, грітн воду до ранку, аби воно .1ише 
перестало галасувати. Що скажуть сусіди! .. 

Дістав Вео~1ИКИЙ е:\ІаЛЬОВаНИЙ ТаЗ, ЩО НЗД НЮ·І 

обливався щоранку холодною водою, поставив на 

газову п.1итку, а nоті:\І уві:\Ікнув радіо. Уві:\Ікнув 
на повну потужність, аж шибки забряжчали. Хай 
краще сусіди скаржаться на :\Іене за з.1овживання 

радіоприй:\Іаче:\r, ніж с:tухають, як репетує оне не

:\JОВ.1я. 

Невже і я буп ко.lІІСІ> отаюш? 
Нікоди! .. 
Нарешті вода нагрілася. Жінка скинула старень

кий жакетик і залишилася в білій блюзочці з ко
ротки~ш рукава:\ш. Мені знопу вnала в очі її мо
.1одість. Навіть :\Іатеринство не зроби.1о її старшою, 
соліднішою, і вона була все тю1 же дівча:\І, з го
стренькюш діктюш, з худеньtсою шиєю, з ве.1ики
:\:Іи,_ ПО-ДИТЯЧШІУ ЧИСТЮШ ОЧЮІЗ. 

-- Скільки ва:\І років? - не витрюrав я. 
Вона повернулась до :\Іене, відгортаючи )ЮКрою 

рукою naoro золотавого волосся, що упа~1о на очі. 
Вона ca:\re розбав.1я.1а воду, доливаючи холодної, 
і дитина відразу ж за:\ювкла, щойно зах.тtюпотіла 
вода. 

- Вісі~іНЗДUЯТЬ. 
Стояла й дивилася на мене, наче очікува.'Іа на

ступного ~юго запитання. І навіть об.rшЧчя її було 
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Ію-дитнчшІу ху де з загостреним підборідд.И:\І, з лри
пухли~ш свіжюш вуста~ш. 

І вже :\Іає дитину! .. 
Я відвернувся, вдаючи, що хочу погасити газ. 

Відвернувся, аби не виказати ворожого до неї по
чуття, якоїсь навіть образи, що гостро ворухнула

ся в :\Іені. Так, наче оця незнайо:\Іа жінка була 
~юєю дівчиною, а поті:\І зрадила :\Іене. 

-- Що ви робите! 
Ні, вона таки нестерпна. Стоїть і витирає дитину 

nелюшкою. Ще б узя.1а носову хустину! 
Йду ДО Кі:\ІНаПІ і ВИНОШУ ЇЙ ЧИСТОГО рушника. 
-- Можна, я виnеру пе.1юшки? - неоtіливо за

питує вона, зводячи на :\Іене чисті свої очі. 
-- Здається, про це не варт і запитувати! 

роздратовано відповідаю. -- Періть собі. 
І вийшов із кухні. 
Я довго ходив у кі:\шаті, з кутка в куток. Чув, 

як п.1юскотіла жінка водою, як струшува.па, роз

вішу~чи, nе.1юшки, як щось пршюв.тtя.па до дитини 
--- у такі хви.1ини го.1ос її ставав ніжно-грудний, 
- і я вдесяте обзивав себе дурне~І. За те, шо пі-
дійшов до неї у nарку, що nовів у готель, а потім 
і додо:>ttу. Адже :\Іені байдужісінько, що потім ска
зали б про :\Іене оті .1юди в готе.'Іі! Вони ж навіть 
не знали, хто я і звідки. 

Я ходив по кімнаті й ла.мав голову над ТИ}t, як 
спекатись оцієї нежданої халепи. Що вона цю ніч 
перебуде в :\Іене, це зрозуміло. Але що вона роби
тюtе далі? 

Та, нарешті, яке мені діло до цього! Завтра я 
виведу її за поріг своєї квартири, попрощаюся і 
вже не побачу ніколи. 
Ця думка принесла мені по.1егшення. Я НЗJ:!jть 

посміхнувся і замугикав пісеньку, вже повільніше 
походжаючи по кі:\tнаті. 

Однак, чого вона там так довго вовтузиться? 
Я прислухався. На кухні було тихо. Не кричала 

дитина, не плюскотїла вода, не лунали її кроки. 
Коли я зайшов ту ди, жінка сиділа на стільці й 

тихенько nогойдувала дитину. Підлога волого бли
щала, навіть сті.1 був вюtитий, пелюшки висіли на 
вірьовочці. Щось давнє й знайоме війнуло на :\Іене, 
наче я зайшов до іншої кухні, яка існувала багато 
років тшtу. 

- Вона вже сnить, -- сказала жінка, зводячи 
до :\Іене обличчя, осяяне радісною, гордою пос~tіш
кою. 

"Слава Тобі Госnоди!" :\Іа.lо не вигукнув я, скоса 
nоглянувши на дитину. 

- Ну, - nро~ювиn я згодо:\t, -- і довго ви ду
:\Іаєте отак сидіти? 
Жінка схи.rш.1ася над дитиною, наче шука.'Іа в 

неї захисту. 

--- А ви .1ягайте, відпові.1а вона. - Я ва:-.1 
не заважатиму. 

Я розсердився. За кого вона :\Іене вnажає? Коли 
н вже nривів її до себе, то вона ~юже бутн впев
нена, що ~Іатюtе .1іжко. А.1е сnершу треба по~е
черяти. Я живу сюt, так що до~Іашніх наїдків не 
:\Ізю, а.1е ось готові котлети з :\Іагазина, їх :\JОЖНа 
швидко підігріти, ось ::\Юо~lоко, а ось кава. 

- Давайте я, - звелася вона, кomt я почав 
діставати кот.1ети й масло. -- А ви потрюtайже 
дитину. 
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- Дитину! Ну, знаєте!.. Ні, краще вже давайте 
тримати розігрітий до червоного прас чи стопудову 

гирю. 

В неї ображено затремті.1и уста. 
- Віднесіть на .1іжко, якщо вам так хочеть

ся куховарити, - буркнув я, боячись, що вона 

таки розплачеться. 

Жінка слухняно віднесла дитину до кімнати. 
Підемажнла котлети, нагрі.1а каву. Поставила пе
реді мною тарідку, а сюtа стала осторонь. 

-Ви що? 

- Дякую, :-.tені щось не хочеться. 

Мені урвався терпеuь. 
- Анv сідайте до сто.1v! - грюtнув я на неї. 

- Сідайте і їжте! w 

Вона з.1якано сі.1а, вхопида видедку. Буда таки го
.1одна, бо з'їла аж дві кот.т1ети. До кави я відрізав 
їй великий шмат бу .. 1ки, щедро намазан маслом. 
Вона почервоніла до сліз, але мовчки взяла отой 
кусень і на~1ага.1ась не дивитись на мене, ко.1и пи-

• 1а каву. 

Потім я взяв подушку і ковдру, розісдаn у кухні 
на підлозі своє · зююве пальто. 

- Ви .1ятайте в кі:-.шаті, - сказав я їй. - Я 
звик уставати рівно о пів на Іюсь:-.tу і не люблю, 
щоб мене буди.1и раніше. 

- На добраніч, - промовила вона тихо. 

- На добраніч, - буркнув я. 
Ось уже багато років підряд сон приходить до 

мене одразу; досить ~•ені торкнутися го.1овою по
душки. Та UЇ€Ї НОЧі Я JІеЖаВ не ll СВОЄ~ІУ ЗВИЧНШІУ 
.п1жку, і то~tу не ~•іг заснути. 
Лежав і роздратовано ду~шв про чужу мені жінку. 
Вона uвійш.1а, непрошена, в ~10є життя і пору

ши.lа спокій. Хто її. просиn сюди приїжджати, то 
бі.аьше - сідати на ~-.ою :ІЗвку? Хтось звіu її, по
кинув з дитиною, 11 я :\Іаю ха.1епу ... 
Як я ненавидів зараз отих ко~rандировочних, що 

примусили :-.rене взяти з собою жінку! 
У :\rені нароста.1а ненависть до батька 11 дитини. 

Ні, що-що, а я не пош.1ю її са:\ІУ, ко.1и дізнаюсь 
його адресу. Не nід:\ІОВ.~lю собі в задопо.1енні кинути 
йому в обличчя кі.1ька ..1.ошку.1ьних с .. 1ів, побачити, 
як знітиться він, розгуб.1ено забігає очю·Іа. 

Я вже уяв.1яв його - відгодованого, са:\ІОвдово
леного са:-.щя, з випещени~rи вусика:ми над nерх

ньою губою, у картатих штанцях і яскравій кра
ватці - одного з отих піжонів, що вечора:-.rи за
смічують центральну вулицю нашого ~rіста. Вони 
завжди вик.1ика.1и в мене огиду. У них стільки фаль
шу, стільки дурної зверхности й пихи, що :мимоводі 
хоті.1ося підійти й надавати по шиї ... 

Та:\І, у кімнаті, рапто:\І запища.1а дитина. Зари
піло ліжко, почувся теплий голос матері. Вона ЩQСЬ 
тихенько наспівува.1а, закодисуючи не:\10в.1я. 

І я незчувся, як і сю1 заснув під отой ~•уркот
ливий спів. 

Тієї ночі спав я дуже погано. Були якісь неправ
доподібні сни, муляло n боки, я весь час крутився, 
а на ранок прокинувся з важкою го.1овою. Це, зви
чайно, не сприя.1о :\ІОЄ:\ІУ добро:\ІУ настроєві, і я 
пох:-.rуро ск11зав: 

. :._· Ва:\( доведеться почекати :\Іене тут. Доки я 
знайду адресу того ... - я хотів сказати "типа", 
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а.'Іе воніl диви.аася на :\Іене такими блага.1ьни~1и 
очюrа, що я втримався. 

- А ~10же, і я піду? 
-- Краще, ко .. 1и я сходжу сам, - одразу запе-

речив я, поду~tавши, що нас можуть побачити су
сіди. 

Вона покірно погоди.тtась. 
-- І прошу ні ку ди не виходити. 
Вона знову кивнула го.1оnою .. Диви.;lася на мене 

так, наче я її тато чи суворий учите.'Іь. 

Я вже хотів іти, та сnохопився, що хтось може за
вітати до мене й побачити оuю жінку з дитиною. 

___:__ Або ще краще - я вас за:-.rкну. Якщо хто 
подзвонить - не відповідайте ... Ви не турбуйтеся, 
я скоро повернусь, - утішав я жінку, бо n неі 
вже очі були повні сліз. 

- Візь:\tіть же адресу, - nромовила nона нав

здогін. 
Фу ти, забув! А вона nростягала мені конверт. 

На то~•У конверті красивюt почерко~r бу.1а виве
дена зворотна адреса: "Пошта. До запитання. Ігор 
Васи.'Іьович Калачик" . 

"Ну ЩО .ж, товаришу Калачик, вам до~едеться 
пережити ктька недосить приЄ:\ІНИХ хвилин , мсти
во ду:-.шв я, ідучи містом. Обурення моє дедалі на
ростало, та ще коли згадав, що сьогодні - неділя, 
я oue мав їхати на рибодовдю. 
У довідково:-.1у бюро :-.1ені сказа.1и адресу, і я 

одразу поїхав до нього додо~у. 

Ка.1ачик жив на око:шці міста. Двері відчини.'Іа 
:\Іені :\10.1ода _)кінка - в ха.1аті, незачісана,. з за
спанюrи очн~tа, :о.tабуть, щойно з постелі. 

- Ba~r кого? - запита.1а вона, підозрі.тшво щ· .. ,я
даючи · :о.tене. 

-- Мені потрібен Ігор Васи.1ьович Ка.1ачик. 
Вона постоят1, вагаючись, поті:"ІІ непривітно . ки

Н\',lа: 

·- Зачекайте, - і піш:Іа ку..:~.ись у г.1иб коридора. 
"Невже дружина? Що ж, пш гірше д.1я нього". 
Бо я аж ніяк не збирався щадити оцього типа. 
)f(інки довго не бу.1о. Так довго, що :\Іені мало 

не урвався терпець, хоч .1юдина я, повторюю, спо

кійна та врівноважена. Нарешті вона знову з'яви
.1ася на порозі і теnер уже привітніше про:-.10ви.ІJа: 

- Прошу заходити. Другі двері дівору1і. 
Ка.1ачик теж, :"~Іабуть, щойно підвівся із .ліжка. 

Він стояв посеред кі~•нати на картатому килимі. 
Був у такій же картатій піжа:-.tі, досить високий на 
зріст і набагато молодший від :мене. Мав красиве 
обличчя, пишну русяву чуприну, видожену в аку
ратні кучері. Лише товсті губи с.rrасто.1юбця .псу
ва.1и враження: здава.:юся, що він зараз нюrи за

п.1ямкає. "Як вона ::\ІОГ.lа з ню• цілуватися!" 
- Ви до :\Іене? - врешті запитав він, явно 

збеНТеЖеНИЙ :\ІОЇ~І :\ІОВЧаННЮІ. 
- Якщо ви Ка.1ачик, то до вас. 
- Прошу сідати. 
Я відмовився. 

- Скажіть, жінка, що підчинила :\Іені двері, ва
ша дружина? 

Ні, не дру·Жина, .:....:,...·здивовано звів він брови. 
-- Вн неодружений? 
-- Ні ... Пробачте,. х:rо·.ви. такий? 
Тоді я :"ІІОвчки простЯгнуо йшtу конверт . 
Ще нікоаи не- бачив, щоб дюднна так розгуби-
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:шся. Він не просто почервонів - кров так і хлюп
нула ЙО:\ІУ n обличчя, у шию, навіть у руки, що 
дрібно тремтіли, три:\Іаючи того конверта. А потім 
так же panтouo зб.1ід. 

- Ольга ... - uюювиu uін таким го.1осо:\t, наче 
його зданали за гор.1о. 

--- Так, О.1ьга! - го.1осно про:\ювив я (якщо ота 
жінка підс.1уховує зараз під дверима, то нехай чує 
все). - О.1ьга, що приїха.1а до вас із вашою ди
тиною! 

Він аж присів, ноті:\І ;\Іетнув пере.1яканий nогляд 
на двері. "Ага, ти таки боїшся, хоч і неодружений!" 
- задово.1ено відзначиn я і вирішив роз:\ЮШ'ІЯТИ 
ще голосніше. 

-- Де вона зараз? :\Іайжс nошепки запитав 

він. 

-- Вона u :\Іене! 
-- У вас? 
Він уже трохи отюшвся, хоч ОЧІ иого все ще 

несnокійно :\1стуши.1ися, уникаючи мого погляду. 
- У мене! - різко nовторив я. -- Вона ночу

nа.lа у ~•ене, бо їй нікуди бу.1о nодітися. Адже ви 
їй не nоnідо:чи.1н своєї адреси. 

Бачите, u :\Іене ... бачите, я ... 
Ігорьо-ок, пора снідати! -· засnівав за две-

рюш жіночий го.1ос. 
Зараз, Машенько, зараз! 
Хто це? 
Хазяйка ... 

:іа::е:.~~~~~~~~ 

·.-·ЧУ-ДОВі ПОДАРУНИИ НА СВЯТА! 

"Н Е З А Б У Д Ь НИ-" 
_збірка цірwів для. дітей Іванни Савицької,. ілюстра

дії . та. мистецьке оформлення Олени .. Войтович. 
. J{нижка_ ~елик9го. формату: 8.50 на 11.25 цаля, ви
д~на. на доброму папері, гарно оформлена, 48 стор. 

"ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ" 
опера Семена Артемовського у виконанні Київсь
кого ·театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. 
Три довгограйні пластинки у гарно оформленій 
упаковці, виконана найкращими артистами України. 

"МАЗЕПА" 
трилогія Богдана Лепкого, нове розкішне видання. 
"Арка" -- единий заступник на гуртовнА продаж 

у Канаді. 

Книжки. Часописи. УкраїнськІ мистецькі вироби. 

Радіо. Телевізори. Патефони та інше. 

ВЕЛИКА УКРАїНСЬКА КНИГАРНЯ 

ARKA 
575 QUEEN ST. W. 

Toronto, Ontario- Canada 
ЕМ 6-7061 

~~~~~~~~~~~ 
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Калачик нервово м'яu полу nіжамн. Нін напру
жено думав, шукав порятунку, ·це я добре бачив 
по ньо:\Іу. Ось він :\ІИгце:\І nоглянув на мене, наче 
nрицінюючись, nоті~• г.1янув ще раз. В очах у ньо
го з'янився хитренький, улесливий і разо:\І благаль
ний uираз. 

- Слухайте, -- підійшов він до :\Іене і навіть 
зважився доторкнутись ~•ене рукою. - Як мужчи
на :\Іужчині ... Маша - моя наречена ... Ми з нею 
nовинні одружитися ... Це :\Іені необхідно ... Як муж
чина ;\Іужчині ... 

-- А О.1ьга? 
- Ах, О.1ьга! -- театрально вигукнуu uін, на-

віть забувши, що його можуть підс.1ухувати за 
дверю1а. - Ну, винен, ну, захоnився, але з ким 
із нас цього не траnляється! І, до тоrо ж, я не обі
цяв їй одружитися ... 

-- А дитина? 
Він nодивився на :\Іене так, наче оце вперше до

відався про неї. 
-- Ваша дитина, - з nритиско:\І nовторив я. 

- Батько~• якої ви є. 
- А хто доведе, що то ~юи дитина! 
Я оні:\Іів иід такого нечуваного нахабства. Uей 

Ка.1ачик У:\Іів не ті.1ью1 черuоніти та театра.r~ьно ви
гукувати. 

Л він, скосивши на двері очі, шипів до :\Іене: 
- І поті~І ... хто її просиn родити дитину! Чому 

вона не зробила аборт? Адже я щшав їй гроші .. . 
Та що й говорити ... Ви ж ·_пови_нні сю1і зрозуміти .. . 
Як_ мужчина ~tужчину. _ . . . . . · 
Оце його "як мужчиІj~ ... " . _Щораз · бі;1ьше .~и~о

дІпь_ :\tене з себе. ВідІ.Jуваю,_ що_ ~tо_жу да.ти· ЙО:\ІУ 
.. 1япаса. 

---:--:-. С.::tухайте, - кажу. » ЙО:\ІУ,. СТрИ~ІУЮЧИ нер
UОВе тре~піння. - Мені абсш1ютно _байдужі. і Ол.ь
га, і nи, і ваша дитина!.:-:--:- При с.1о.ві '.'дитина~ .. він 
знову nри сів. ·.~ Лае . .uн поuинні .піти .зі :\ІНою: 1 за
брати її до себе. А. та~• ----:- робіть с.обі,. що ~очете . 
його обличчя знову_ лnчервоні.ІJо, a.le тепер уже 

_ ;зр~;~~_і:\І не від збе.нтеження •... 
А х~о в~с nросип забирати її до себ.е? 

-- Як хто ? - розгубився я. 
-- Так, хто вас nросив? - nерейшов він у на-

ступ, ПЮІіПШШН :\ІОЮ ХВи.:шнну розгубленість. -
Я не просив? Не nросив! .. То ж і не піду нікуди! 

- Ні, ви таки nідете!·- вже nигукнув я, хапа
ючи його за руку. - Підете! 

Він щоси.1и виошкнув руку й наб.1изив до :\tене 
роз.1ючене об.1иччя. 

- Ви! .. Ви! .. Мало що тю1 ви з нею вироб .. 1я .. 1и, 
а я ~•ушу вас покривати! 
До тієї хвилини я гордився тюІ, що .:\Іаю :\Ііцні 

нерви й :\южу володіти собою. Але тут я вже ні
чого не :\Ііг вдіяти: я ударив. Ударив щосили, ne· 
ре нісши всю вагу свого тіла на nраву руку, ці.пя
чись ЙО:\ІУ в об.1иччя. Він· одсахнувся, і це вряту
nа.lо Ного. Ку.1ак ~~ш nonan йо~•У в n.1ече, Калачик 
no.1eтiu на niд.1ory. 
Важко дихаючи, я nідійшов до нього. Він на

віть не пробуnаn звестися, .1ише зату.1ив рукою 
ГО.1ОВу. 

- Ви зараз одятнетесь і підете зі ю-rою, - ЯJ(О· 
:\ЮГа сnокіt\ніше nро:\ювив я. · 

- Ви не :\ІЗ є те права! 
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Це навіть не вигук, а якийсь істеричний вереск. 
Губи в нього тре!\піли, він уже обмацував .rtiвe пле
че і кривився від болю. 

Я мовчки дивинея на нього. 

--- Я не хочv Нтн до неї ... 
У мені знову закипі.1а .1ють. Я нахилився до ньо

го, а він почав підповзати, не зводячи з мене · пе
реляканого погляду. 

- с.,ухайте, Калачику! С.rІухайте і зарубайте 
собі на носі: ви зараз підні:\tетесь, одягнетесь і пі
дете зі мною. 

- А як не піду? 
-· Тоді я вас битюtу. За~tкну двері, ніхто до 

вас не прийде на по:\tіч, і я вас лупцюватиму, доки 

не поодбиваю вам печінки. 
- Відійдіть, - пох~tуро сказав пін і почав зво

дитись. 

Я підійшов до дверей. Знап,: що не відступлюся 
від цього мерзот_н_ика, доки віц . не піде зі мною. 
Він теж, ~ш~уть, зрозумів, що я ~е. жа.р.тую, бо по-
чав ПОС~і_Х.Р.~І _()~ЯГаТИС.S:І.·... .. . . . 

- ._....._... Ігорь_()~К, __ а чtіданок? -::- __ заступи.т~а .нам. до-
. рогу .~аща._ .. _ . 
_ .. ~ ~-. вж.~ _ 1~9c~J!J.~_1~, -:-:. _бурк~:~у.п 13іН і прош~шг-
нуп ~шмо неї. ..-
.~_Не тур~йте~і?, TPQ~Jaдю:t.K.P.;.~. ~ІМ .nосніnає в 

· 1іпїіо~іу · ~ticU.i, -~-.:rqло~н() д.Qдав. я .. :-:-:- Там на ньо-
го чекає дружина й· дитина ... 

- Ігорьо-ок! .. 
.То.й. розпачаивий. вигу.к повис. у .повітрі. 
. Я· . .ЙШОR. до руч .. з насупленюr .. Калачиком,. пильну

ючи, щоб він нікуди .не втік •. За . дпадu.я:rь хвилин 
:\Іи буде:\ю в.дшtа, ще за десять. вони. назавжди за

.1ишать мою квартиру - і я знову знайду втра

чений спокій. Хай вони потЬt :\tиряться, сварят~;»ся, 
нехай кидають одне одного - я вже не . зна1иму 
_ці_tюго .. Буду. _знову · .• 1яг.ати о nів. на одинаяusпу, 
щоб встати о піп на вось~tу, ходитюtу на· річку 
вудити рибу, читапшу книжки, і вже ніхто не бу
де мені заважати. 
А все ж ~tені бу.1о трохи жа.1ь отієї нерозважли

вої дівчини, що чекає зараз на оцього Калачика. 
І разшr якась образа на неї: "Як пона :\югла з нюt 
цілуватися!" 
На трамванній зупинці зібрався натовп людей. 

То були переважно селянки з великюш клунка~ш та 

городянки з кошиками, що поспішали на ринок. 
Підійшов переповнений тра~шай. Люди кинули

ся до дверей, заважаючи тим, що виходили, голос

но лаючись та штовхаючи один одного. Я пропус
тив Калачика наперед, боячись, що . ві}f відстане, а 
сам попхався за ним. 

Та .1еДве- Калачик Протиснувся . до вагона, як 
тра~tвай рушив. Я теж хотів с~о~·и_!Й ~а ··підніжку, 
.а·ле якась жінка· застряr.1а із к.чу~ко~І_ у дверях і 

· загороДИла :\tені дорогу. Учеnившись за пору1..1ні, я 
повис на підніжку, і відразу ж про.1унав сюркіт. 
· Тра:\шай зага.1ь:\tував, хтось узяв :\tене за лікоть. 

-- Грш1адянине, ваші дQкументи! 

. М.Qлод~нькИИ :\ІЇ.1іціонер, з офіці~но-суворю1 nи
разом. на об.lИЧЧі, ТрІОІЗО :\Іене за .1іКОТЬ, а ТрЗ:\1-
ПЗЙ знову застукотів і<о.1есаш1, забираючи від :\tене 

· Кала_чика. · · 
ЗціnИвши Зуби,·· Я дістав свій t1ашпорт. Навіть 

не пробунав у:\ювляти :\Іі:Ііціонера, бо трюшай nce 
1/ О В І ,1/l І, СІЧЕ/І!;, 1960 

одно пішов, і я уже не зміг би його наздогнати. 
Ай-я-яй! - хитав тим часом головою мілі

ціонер. - Ку.тtьтурна людина, а порушує правила 

uу.111ЧНОГО руху. 

Я сердито мовчав. 

- На перший раз попереджаю, - сказав мі
.1іціонер, повертаючи мені документ. -- Порушите 
вдруге - оштрафуею. 

Козирнувши, ~tіліціонер все ще дивився на ~tе

не. Чи не подяки чекав він за те, що дав утекти 

Калачикові? 

Що Калачик не буде :\tене шукати, я не сумні
вався. Однак, щоб мати чисте сумління, я пройшов 
до наступної зупинки, поті:\1 ще до наступної. Ка
.1ачика ніде не було. 

Я зупинипся, розгублений. Якою байдужою не 
._ бу.r1а мені Оля, відчував, що не зможу отак просто 
виштовхати її на вулицю. А коли подумав, що 
·сьогодні ~ неділя і я :\Іав уже бути на річці, на

.. ~~рій_ мі~ зіпсувався остаточно. 
"Так тобі, _дурнІ(), й_ треба! --'---:- кляв я себе .. -

Х-.=о тебе прюtушуuав підходити до отієї лавки? .. 
Так . т.обі й треба! .. " 

Ладен був дати собі .1ипаса за неразважний той 
вчинок. Ну, що :\Іені тепер робити із нею? Що я 
їй скажу? "Він від~Іовинси від вас. Він утік .. Ідіть 
тепер, куди знаєте"? · .. 

· ·- Отак непо:\lітно И дійu:юп я до сuого будинку. 
· Зушfниося ·перед дверюш й раrпш1 подумав: "Ану 
··ж· ue ·був· просто· ·сон. не· бy.rto ні жінки на лавці, 
ні дитини, ні· ·отоrо Ка.:іаЧика, якшrу сама доля до

.:..~юr:ш · вис.1изнути з :\ЮЇх рук. Не було того ні
чого, і я зараз nіді:\ІКИу д·вері~ і зайду до своєї кі:'.І

. 1rnти, ·і нікого -n ·ній не застану ... " 
А.1е перший ·же погляд розвіяв ту примарну на-

··дію. · У···коридорі· бу~1о світ .. 1іШе, ніж завжди. Щось 
тут З:\Ііни.1ося, xo':J· я ніяк не ~rіг ·зрозуміти, що ca
:\te. Лише трохи· згодо:\І ПО:\Іітив підлогу. Завжди 
те:\ІН<І, пона нині аж світи.1ася, старанно вюшта, 
витерта насухо. 

Я тихенько пройшоп на кухню. Сті.1, газова п.1и
та, пі.Jдога, - все аж сяя.1о незвичною д.1я мене 
чистотою. І роздратуванни знопу поча.1о опано
вувати :\tене. 

Тепер, коли я ог.1ядаюся назад, мені зрозуміло, 
чшtу вона так старанно прибрала в квартирі. З 
подяки до ~tене й чекаючи на Калачика. Ca:\te че
каючи на нього. Але в ту хвилину я думав інше. 
Мені здавалося, що пона починає заявляти якісь 
свої права на квартиру. Хто їй дозволив, напри
клад, переставляти сті.~1, завішувати по .. 1иці із по
судо~t чистим nапершt? Раз! - і стід став на місце. 
Раз! - і папір полетів у nомийницю... А хто !ї 
просив отак :о.шти підлогу, наче я не :\tir до~ювитись 
.З ~двірничкою? 

Рщ~r.ніваний, я зайшов до кі:\ІНати. Вона ca:\te rо
·дуJЗЗ}Іа дитину. Побачивши :\Іене, соро:'.І.lиво при

- ·кри.ц грудь, а я відвів очі, аби не зустрітися з нею 
.. ·по.r.1Яд0:\І . 

.J3щta. :\ювча.lа. Мовчав і я. Лише голосно пощю
к:ува.1~ .. д.Іпина .. І. під того поц:\юкупання ~•ій rнів 
раптово розтануn. Я вже не знав, що :мені казати, 
nідчуваючи, якюш очюtа вqна дивиться зараз на 
:\tене. 

--- Я буn у нього. 
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-·- Вн iioro знайшли? 
Стільки радісної надії бу.ао в отому "знайшли", 

що я l\tимоволі поглянув на неї. Вона вже стояла, 
подавшись до :\Іене всією істотою. 

-- - Так, знайшов. 

Я зновv uідвіu поr.:Іяд, бо не міг бачити, як за
раз згасн~vть її очі. У :\Іені знову наростала лють 
проти отого :\Іерзотника, отого негідника, місце 
якого - лише на .1аві підсудних. Чо~ІУ я лише раз 
ударив його! 

---- Де ... він? -- видихну.1а nона. 

І тоді я не витрю1ав. Вся злість прорва.1ася в 
:\Іені, я вже не ду:\Іав, як вплине на неї оця зn.істка. 
Лише його червона ненависна пика стояла перед 
:\ІОЇ:ІІи очима. 

- Утік ... Розумієте, втік! .. Він не хоче жити із 
nа:\ІИ! .. Він одружується з іншою! .. - вигукував 
їй просто в обличчя, а вона, заплющившись. од
ступала від мене, доки не наткнулася на стілець, 
і знеси.1ено сіла. Вона все боялася розплющити 
очі, лише болісно зала:\Іувалися брови. 

-- УтіІ<? -- згодО:\І перепита .. 1а nона згаслим, 
байдуЖЮІ ГО.lОСО:\1. 

-- · Так, утік. 

-··- Не хоче зі :\ІНОЮ ... жити? 
-- Не хоче ... 
Я uже розкаюваuся, що отак одразу сказаn ій 

усю праuду, бо об.lІРІЧН її аж спопеліло. Вона 11е 
п.1ака.1а, не кричала, а непорушно сиді.1а на сті .. 1ь
u_і і uce ще боялася розплющити очі. 

Мені ста.1_о ж~.1ко її. Я poзy~tin, що переживала 
зараз вон~, ~к. uразила її оця звістка. 

- Слухайте, О.1ю, хочете, я. знову nіду до ~ьо
го. Я таки приведу Ного сю.J.и, хоч би мені для 
uього доuелося оббити об нього всі . кvлакн! Він 
На КОЛіНаХ СТОЯТИ.:\Іе Л~ред Ва:\ІИ! . 
· Вона за_перечлиnо лохитала головою: 
~- Не треба ... 
І вибухнула п.1аче:\І. Плака.1а так, аж у )tене за

щипало п носі, хоч я й :\Ііцна на нерви людина. Я 
приніс. їй. води, навіть погладив по го.1ові, щоб за
сnОІ<аїти, а вона ніяк не :\ІОГ.'Іа стри~шти отого пла
чу і го.1осно сх.1ипувала, наче дитина. 

-- ·- Наnіщо він так брехав? Навіщо? - раз-по
раз допитува.1ася вона. 

Згодш1 uона трохи засnокої .. 1ась. Кусада губи, 
щоб зноuу не розплакатись, і все гойдала дитину. 
Нічого зараз не бачила й не розуміла, крім ЙQГО 
зради, не ПО:\Іічала навіть, що оголилася грудь, 
біла, з рожевіючим соско~І, всіяна пер .. 1овими крап
.lиНа:\ІИ :\ІО.1ока. Мені було дуже незручно, я при~Іу
шував себе дивитися вбік. 

-·- Дитина вже наї.1ася, - врешті вимовив я. 
Вона опусти.1а очі, спалахну .. 1а і поча.1а похап

це:\І застібувати блюзку. Я відійшов до вікна. 
Дивився на nу.1ицю, на .1юдей, що снували нею, 

і :\Іююволі заздрив Ї:\І. Вони йдуть собі, безтурбот
ні й шас.1иві, а в :\Іене за спиною сидить nокинута 
жінка з дитиною, і я не знаю, що з нею робити. 
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С1ухайте, у nac тут нікоІ·о із рідні неж1є? 

Нікого. 

А :\ЮЖе, є знайо)Іі? 
Не:\Іає. Я тут уперше. 
Тоді доведетьсн ВЗ:\1 nовеrнутися JІ.Одо:иу, --

вирішую s1. --- От поснідаємо, н проведу вас на 
вокзал, куп.1ю квиток ... 
Вона не заперечує. Сидить і мовчить, наче їй 

байдужісінько, що з нею зроблять, куди відправ
лять. 

Ми наспіх поснідали (я боявся запізнатись) і 
nийш.1и. Вже у дворі нас перестріла Сидориха -
огрядна жінка з квартири навпроти. Я був більш 
ніж певний, що вона вчора весь вечір підс.,уховува
•lа під дверима ~юєї квартири, а сьогодні чергувала 
із самого ранку, щоб не проrавити нас. 

- Здрастуйте, Петре Васильовичу! - привіта
ласи вона, а очима так і uп'я.ТJася у і\ЮЮ супутниаю. 
- Ку ди це nи так рано? 

-- У справах. Прощайте! - nідрубав я їй. 
Сидорисі не JІишилося нічого іншого, як nідійти. 

Я був певний, що за півгодини весь будинок зна
тиме про нашу зустріч. Знатиме про все: про те, 
що в моїй кімнаті крича.ІJа дитина, що в :мене но
чува.lа жінка, що я десь бігав з самого ранку, а 
тепер кудись повів оцю жінку з дитиною. 

Коли б мое право, я огодосиn би отаким сидори
хам нещадну війну. За кожну п.1ітку - місяць при
мусової праці. Найтяжчої. Щоб знашt, як отру
ювати спокій .1юдеИ! .. 
Отак ~ІН й діста.пися .з.о nокза.1у - Оля ~ювчазна 

та застиг .. 1а, я ж- .. 1ютуючи на сnою сусідку. 
- У вас тут є якісь речі? 
Вона пог.1яну.па на сній nуз.1ик і заперечливо 

похита .. 1а го .. 1овою. І я знову здивувався її нераз
важливості: вирватись у чуЖе, незнайо~Іе місто з 
вуз.1иком і немовля~• на руках! 
Я взяв їй квиток і сів поруч. Поїзд, що ним ~Іа.па 

їхати 0.1я, відправлявся за півтори години, і вони 
:\Іені здапа.1ися · вічністю. Я взагалі не ",юблю вок
за.1ів, де ~Іетушня і га .. 1ас, де одні поспішають, як 
на пожежу, а інші не знають, як згаяти час. По
мое.\Іу, це єдине місце на зе~ІЛі, де людина відЧу
ває себе найменш затишно й споюино. 
А Оля сиді-lа мовчазна, і гірка з~юршка перетяла 

її чо.по. Про що вона зараз ду~1ає? МабутЬ, про 
нього. І як uона :\ЮГ.lа ці .. 1увати його!.. · · 

- А nи йдіть, - трохи згодом скаЗала вона. 
Я не прю1ушував просити себе. Речей у неї не 

бу ло, отже, вона сяде й ca~ra. А стонбичити ще 
півтори години отут, на вокзалі, було понад мої 
СИдИ. 

- Що ж, Олю, бажаю ва:\І усього найкращого, 
- сказав я, зводячись. 

Вона підвеJІа до мене худеньке обличчя, про
стяг.lа нес:\Іі.,иво руку: 

--- Дуже nа~І дякую, Петре Васи .. 1ьовичу! .. Хо
роша ви .1юдина! 

Го .. 1ос її задзвенів, а в очах уже стоя .. 1и сльози. 
І я, боячись, що вона розп .. 1ачеться, швидко по
тиснув їй руку та й пішов собі геть. 

"От і все, - роздумував я по дорозі додо:\ІУ. -
Вже ніко.пи не зустріну її. Що з нею буде да.1і, як 
скдадеться її доля - ніколи не взнаю". 

Чогось бу .. 1о су:"ІІНО, і навіть ду:\tка про наступну 
рибо.1ов.1ю не здава.1ась уже такою звабною, як 
годину TO)ty. Бу.1о таке відчуття, на'ІJ.е ота чужа 
)ІЄНі Жінка. З Jie~IODo~liOI НЗ руках, ШО Сй.З,ИТЬ у ВОК· 
за.1і, забра.1а з собою якусь часточку )ЮГО "я" і 
ca::ue нієї часточки мені зараз гостро бракує. Чо-
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:чусь хоті.1оси . поuернути назад, щоб ще раз по

дивитися на неї. 
Та все Ж потроху я заспокоївся. Прийшов до

дому, зібрав ву дочки, накопав у дnорі червяків 
і поїхав за місто на річку. Сидів на високшtу бе
резі, стежив за поплавка.ми, що повільно ходили 
по воді. Не хотів уже думати ні про Олю, ні про 
Калачика. Хай собі живуть, як знають, а я житюtу 
по-своєму, так, як ~tені до вподоби. І навіть ду:-.tка 
про Сидориху вже :о.tало непокоїла мене. 

Надвечір, як і завжди, я пішов у парк. Стояла 
чудова погода, сонце наче зависло на да.1ьніх де
ревах і кидало вгору червоне проміння, а донизу 
--- золитистозелене. Було тихо, лише шурхотів 
гравій під нога:'Іtи, і .пюди, що сиділи на лавках чи 
лоходжали поніJІьно пара:'ІІИ, теж :-.ювчали, не

мов зачаровані. Я йшов і йшов, з насолодою дума
ючи, як сяду зараз на уJtюблену лавку і сидітиму 
непорушно. І жінка, що сиділа вчора на .1авці, уже 
здавалася мені такою далекою, що аж важко бvло 
пригадати, яке в неї обличчя. · 

Я завернув за останній поворот і онімів від не
сподіванки: вона знову сиділа на лавці. 

Так, це була вона. Та ж хустина на голові, не
~юв.пя на руках, вузлик поруч. 

Я витер спітніле чоло. 
Найкраще для :'ІІене було б тихенько поверну

тись і піти геть. Але якась си.1а штовхнула ~tене у 
спину, мабуть, та, що прюtусила вчора кинутись 

за гребінне:'ІІ, і Я ПОВЇЛЬНО підіЙШОА ДО НеЇ. 
Зачувши кроки, Оля повернула до .мене обличчя. 

Поява :'\ЮЯ її не здивувала, наче вона чека.1а на 
:\Іене. 

А я почав сердитись. Хоч я спокійна людина, але 
при ду:\щі, що всі ~юї труди були ~1арні і вона зно
ву повернулася назад, кров так і закиnіла в ~Іені. 
Я зупинився навnроти неї і якшюга суворіше за
nитав: 

-- Ви чшtv не поїхали? 
Вона якус~ хвилину мовчала. Я вже встиг пшtі

тити -оцю її звичку: сnершу трохи пшювчати, а 

nоті:'ІІ уже відnовісти. Глянула на своє не~ювля, 
nоті:'\1 знову звела на :'ІІене очі: 

Не :'Іюгла. 
- Ви заnізнилися на nоїзд? 
____:_:_ Я не могла nовернутися додш1у. Не можу, 

- nовторила вона і знову нахипилася до дитини. 

Чи. не для того, щоб nрихонати від ~Іене раnтові 
сльози? 
~ Чому не можете? 

-~ Ах, чи не все одно! - вирвалось у неї, і т~

кий прита:\юваний біль, такий відчай пролунав у 
ТО:\ІУ вигукові, що я :о.Іююво.'Іі пройнявся співчут
тюt до неї. Я навіть сів nоруч і намаганея говорити 
якомога ласкавіше та переконливіше: 

-- Слухайте, Олю, не можна ж так... От ви зно
ву повернулися сюди - без речей, без засобів до 
існування, з дитиною на руках. Що ви гадаєте ро
бити далі? З чого жити? На що ви надієтесь? 

- Не знаю, - щиро відповіла вона. - Може, 
влаштуюся десь на роботу. 

Ні, вона таки ще дитина! Лише не розваждива 
дитина :\юже зважитися. на отаке - повернутися 

з вокзалу й сидіти собі на лавочці в парку, на щось 
сподіваючись. І яка лиха година приве.1а мене зно
ву до оцього парку, щоб він запа.:rrився! 
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У :о.tене го.:юва йшnа оберто~І, копи я починав 

ду:-.tати про те, що буде далі. 
- А чо:\Іу б вюt не повернутися додо:о.tу, -

я~о:-.юга :Іагідніше почав я знову у:\ювляти її. -
Адже це найкращий вихід у вашо:\tу становищі. 
Ви зрозумійте: не так легко буде ва:\І улаштува
тися на роботу. Адже у вас ~1а.1а дитина ... 

-- Я не ~южу ... 
І знову оце вперте "не :\южу". Без жодних nо

яснень чи обгрунтувань. От не :'>южу і все! 
- Олю, давайте nоговоримо серйозно! - Я 

наси.1у стрю1уюсь. Що за вnерте дівчисько! - Не 
ду:о.tайте, що вю1 так легко вдасться влаштуватися 

на роботу. Для цього nотрібен певний час. Де ж 
ви житюtете? Не на оній же лавці! .. А хіба ви не 
:'Іюжете з такю1 же vспіхо:'ІІ nлаштvватися на ро
боту у себе до~tа ... ·чи ви ще надієтесь, що він 
приИде до вас? 

Не кажіть :\Іені про нього! -- вигукнула в~та. 
- - Я його ненавиджv, - додала вже тихіше. 

То більше вю; треба nовернутись додому ... 
Ах, як ви не розу~tієте! .. 

Сльози так і бризнули з її очей. Вона оnустила 
го.1ову, а я ніяк не :-.1іг второnати, що сказав таке 
образ;шве. Дивні вони істоти, оці жінки! І як доб
ре, що я не зв'язаний з жодною з них! 
Я ~ювчав, ображений. Що ж, не хоче слvхати 

:'ІІене, хай робить, як знає. Хай залишається· отут, 
СИДИТЬ ХОЧ ДО Са:'ІІОГО ранку, а Я Піду собі ГеТЬ, 
коли ~ює невлад. 

Та чо~ІУ я не йду? Що втрю1ує мене біля неї? 
Незчувся, я~ зайшло сонце. Швидко те~шіло і 

дальній кінець алеї вже розпливався у сутінк~х. 
На сході миготіло небо - звідти насувалася_ гроза. 
Дитина запирхала, і Оля, відвернувшись од :\Іе

не, почала її годувати. А я дивився на її зсvтvле
ну постать, таку сиротливо самотню в оцьо;ІV. ве
.lИКО:'ІІУ Парку, і ду~ІаВ, ЩО не 3:\ІОЖУ заЛИШИТИ ЇЇ, 
хоч як би сердився на неї. 

-- А ви йдіть, - рапто:'ІІ мовила вона. - Ва:'ІІ 
же завтра на роботу ... 

І{ ра ще б вона цього не казала! Я спалахнув, як 
сірник, і вже не ~Ііг стрюtатися. 
Ще нікого я так не лаяв. За кого вона мене прий

~Іає? Чи не гадає, часш1, що я і отой її Калачик 
(я так і сказав: "Отой ваш Калачик!") - олиого 
по.1я ягоди? Якщо їй так хочеться, я ~южv собі 
піти ... "Але я цього, чорт візь~ш, не зроблЮ!" -
закричав я, --- хоч вона й домагається цього! Я 

не да~І їй нагоди потім твердити, що всі вони од
накові, ці чоловіки. Якщо nона не вміє розбирати
ся в людях і заводить знайо:\Істnа біс його знає 
з кю1, з усякюш там калачикюш (я так і сказав: 
"калачика.:\ш"), то нехай собі зарубає на носі,- Що 
я не з таких! 

- ХодЬпе! -- гнівно крикнув я до неї. - За-
бирайте свій вузлик і ходЬпе до ~Іене. • 

Вона таки зрозумі.1а, що я не жартую, і покірно 
звелася. Я бачив, що їй незручно нести дитИні й 
вуз.пик, але не пропонував своїх послvг. Надто вже 

злий буn на неї за останню ту фразу.! От nю-t при
клад людська ї вдячности! 

------:-- Добрий вечір, Петре Васильовичу! - ·пере
стрІла нас у дворі Сидориха. Клята баба, не інакше, 
стирчала тут з са~юго ранку, тіль кн б ще раз nо

б~читJf_ н_;~с. 
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- Здрастуйте! -- гаркнув я до неї так люто, 

що вона аж поточилася. Я, мабуть, у ту хвилину 
був дуже страшний, бо Сидорисі наче заціпило. 
А це не таке бабище, щоб юювчати! 
Оля знову стоя.1а в коридорі, неоtіливо туля

чи до себе дитину. 
- Ви що, вперше сюди прийшли? Не знаєте, 

де кі~шата? 
Вона боко~t-боко~І пройшла до кі~tнати. 
- І швидше купайте дитину та бу демо вече

ряти! - гукнув я услід. - Я не хочу через вас 
запізнюватися на роботу! 
Хоч я вже другу ніч ночуваu у кухні на підлозі, 

однак ніяк не ~Ііг звикнути до нової постелі. До 
того ж, я не .:\Ііг дати ради, що далі робити з оцією 
жінкою. Розумів, що за.1ишати її в себе не слід. 
Адже я - неодружений і .:\Іало що можуть поду
мати про ~Іене сусіди! А поті.:\1 - це й не можливо. 

Припустюю, я навіть погодинея б її залишити ~ 
.:'.tіліція не пропише її. ''Хто нон а вюt? - одразу 
запитають .:'tteнe. - Дружина? Сестра? А де доку
~Іенти?" Додо.:\tу вона не поїде нізащо, це ясно. 
У готелі .:\Іісць не.:\tає. Та хоча б і були, чим вона 
платитюtе, за що житюtе? Коли б іще в неї не 
було дитини ... 

Х-ху! Я аж звівся у відчаї. І наслали ж чорти 
ЇЇ На ;\IOJO ГО.lОВу! 
На роботу я трохи запізнився. У ;\Іене, .:\tабуть, 

був не зоnсЬ1 звичний nиг.1яд, бо головний бух
гальтер Тетяна Іванівна попікавилася, чи я не за
хворів. 

- Дякую, здоровий, - сухо відповів я і закла
цав на рахівниці, даючи зрозу.:'.tіти, що мені зараз 
не до роююв. 

Тетяна Іванівна знизи.1а плечюtа і, трохи Qбра
жена, nідійшла од ~Іене. 
А я таки й справді почував себе гірше хворого. 

Думка, що в ~tене nдo~ta сидить жінка з дитиною, 
що я не знаю, ку ди її подіти, як її спекатися, не 
залишала ~tене й на хнилину. Я навіть зробив кіль
ка грубих по.:\шлок у рахунках, чого зі мною не 
траплялося ніколи. 

Коли згодо~І Тетяна Інанінна попроси.1а у мене 
копії переказів за ;\Іинулий рік, а я подав рахун
ки за це~tент, вона рішуче підійшла до ;\Іене: 

- Петре Васильовичу, у .:\Іене до вас є роз:\юва. 
І я, хоч-не-хоч, а .:\tусін іти за нею до кабінету 

директора. 

- Що з ва.:'.ш, Петре Васильовичу? - запитала 
Тетяна Іванівна, сідаючи навпроти мене n крісло. 

Що сталося? 
Коли б хто інший підійшов до :\Іене зараз з ота-

UNIVERSAL HEATING 
ТОРОНТО 

УСІ ВИДИ ОПАЛЕННЯ.: 

ВоJUІне, 
Пароае. 

Помпи та ойл борнери 
Ремонт різноманітних огрівальних апаратів. 
У разі потреби телефонуйте на теJІефови: 

LE 4-8041 а&о ЕМ 6-4863 
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кюt запитанню1, я його просто Іюс.'Іаn би до біса. 
Але Тетяна Іванівна була моїм безпосереднім на
ча.'Іьство~t. До того ж, я її поважав. Не можна бу
.1о не поважати оцю літню сивоволосу жінку з уваж
нюtи й строгюш очюtа на завжди спокійному об
.1иччі. Навіть Ліночка, найпрюtхливіша й найлегко
важніша в нашій установі істота, якій нічого не 
uарт пустити очима бісика самому директорові, на
віть вона стихала й ставала поважнішою, коли Те
тяна Іванівна підходила до неї. 
То ж поки я, збентежений, мов•Іав, вона просто 

дивилася на мене. Вона не припускала навіть дум
ки, що я uід.:'.ювлюся відповіда тн чи скажу неправду, 
і я це добре знав. 

- Гаразд, -- сказала Тетяна Іванівна, вислу
хавши :\Іене. - Гаразд. Ми щось прнду~tає~ю. Ви 
добре зробили, що дали їй притулок, -- іще до
дала вона. 

Не знаю, ЧО.:'.ІУ, але я відчув полегшення. Наче 
Тетяна Іванівна взяла частку моєї ноші на себе . 
Вона все ще сиділа навпроти й думала. Видно бу
ло, що моя розповідь торкнулася її серця. 

- А може, таки прюtусити його одружитися? 
Тетяна Іванівна сказала це так, наче мене й не 

було біля неї. Вона просто ду~tала вголос. 
- Але ж uін негідник! - :\Іююволі вирвалось у 

~ене. - До того ж, О.lЯ нізащо не вийде за ньоrо, 
хоча б він і згодився. Вона не хоче й чути про 
нього! 
Наш головний бухга.1ьте_р лише посміхнувся. 

Отак, як посміхаються дорослі, коли чують наї~ну 
репліку дитини. 

- А ви все-таки дайте мені його адресу. На 
всякий випадок, - дода.1а вона, по~tітивши, що я 
знизив плечима. 

Весь день я тільки й робив, що крадько~tа слід
кував за Тетяною Іванівною. Uікаво, як вона до
поможе ~•ені виборсатись з оцього скрутного ста
новища? 

(Далі на стор. 17-ій.) 

УТА. 

ЗВУНОЗАПИСНА СТУДІЯ 
Вже поступили у продаж нові довгограйні платівки· 

1. ЕКО: "Гриць Зозуля" у виконанні й. Гірняка. 

2. Казки: Багряного, Воро•нька, Ів:1ненка, Мосен
дза у виконанні О. Добровольської. 

Крім того, на складі фір.ми УТА, ще є у невеликій 
кількості: "СИНИ" В. Стефаника і "ЧУХРАІНUІ" 

О. Вишні у виконанні й. Гірняка, 
та "НАРОДНІ КАЗКИ'' у виконанні 

О. Добровольської. 

Uінз платівки $ 3.95. 
Пл:1тівки можна замовляти поштою: 

UT А Recording Studios lnc. R. О. Вох 23, 
Cooper Station, New-York 3, N. У. 

або купити у Народному Домі у Нью-йорку 
140, 2 Аве. v клюбі "Лис Микита". 

У Канаді платівки ·мотна набvти або замовляти 
поштою у представнИка УТ А: 

N. Spolsky 210 Oakmount Rd., Toronto 9, Ont. 
УТ А на замон.1ення записує на стрічку усякі 

громадські) uолітичні та мистецькі імпрези. 
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70==річчя з дня нароД)Кення Остапа Вишні 
ОСТАП ВИШНЯ 

Ах, тумани ~'і ад озерюш! 
Ах, луки над Дінцем, над Пс:ю~І, над Ворск

.1ою! 

Ах, .1іси! Ах, ,'І ани широкопо.'Іі! 
Господи! Та хто ж вигадав оце нее?! 
Хто вигадав крижня, хто зайня сотворив та 

:шсиню?! 
Та ви знаєте, що Oite все робить з .1юди\ною?! 
З тою .1юдиною, що в звичайний час життя 

свого повсякденного - нор:\Іальніша за нор:\tаль
•них усіх ~1юдей, а в суботу або в день перед свя
то~! починають у неї (в .1юдини в тієї) бігати очі, 
починає та .1юдина на кріс.1і крутитися, соватися, 

пuг:Іядатн щохвилини на годинника, а поті:\І непо
:\Іітно бочкшІ, бочко:\І за картуза - і шусть з 
\'СТ ЗІ-ІОВИ! 
- І біжить та людина додш1у, хапає рушниню, 
ягдташа, патронташа, собаку і ~Ічить на вокзал, 

бо ж о 4-й годині поїзд іде! 
І ніяка сила не в силі зупинити тої .1юдини! 
І ніколи ніхто її не зуnинить, бо ... ах, тума

ІНИ над озера:\ІИ! Ах, ліси! Ах, пани широкопо.1і! Ах, 
качки! Ах, зайці! 

Бо та .1юдина - ~шсливець! 
He:'.ta в світі найбі.1ьшої сили, як жінка! 
Але в ці,І разі і жінка нічого не вдіє ... 
І жінчина сила розбинається об ту"ани над 

озера:шt, об .1існ, об пани широкопо.1і ... 

- Іване Петровичу, в суботу їдемо? 
Як вирвусь, так їде:\ю! 
Звідки nирnусь? 
З дому! Заховала, треклятуща, рушющю! 
Ну?! І не поїдете, значить? 
Нічого не, брат, не значить, бо дав синові 

полтиника, щоб винюхав, де вона її заткну.1а, та 
переховав у інше :\Іісне! Він у :\Іене т:ншй, що знай
де! Поїле,ю! 

Яка ж не с1·_·1а ве.1ика 
А хіба ~че с .. 1а? 
Уваж~:!те! 

ЩІС.lІШСТІЮ! 

J{оли ви сиди і е у вагош 1 в ду:\Іках уже наці
.1яється на крижhи, розлітаються двері і в вагон 
Ускакує со.:tідна людина. 
- --- Товариші! Нате :~юю рушншuо, ~нате мої 
ягдташа й патронташа, а я поки що під .1аву! Та 
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прикрийте :\tсне, голубчики, вашою су:\Ікою, бо ви
тнгне! 

- Хто витягне? 
- Жінка витягне! Ззаду біжить! 
І ко:ш вскочи.1о у ваго-н те, що витягне", 

так старий l\ІИС.lивень, що на свої~t віку "вею1едів 
давив, як кошенят", перехрестився й проказав з 
острахо~t: 

- Тигра бачив, гієну бачив, а ніко.1и так не 
.1якався, як оце тепер! Моя пже ІВІерла, царство 
їй небесне: одвик уже! 

Ах, ту:\tани над озерашt! 

Ви, товаришу, ще не ~tис.1ипень? 
Як же це так? 
На са"ій Харківщині вже дев'ять тисяч :~шс-

.lиннів, а ви ще не записа.1ися? 
Ай-ай-ай-ай-ай! 

Записуйтеся - не ж не так тяжко! 
Дпя т-ого, щоб бути ~Іис.lивце:~І, треба ось що: 
І) Ск.1адану а.lЮ~Іінійову чарку! 
2) Бак.1ажку таку, щоб ~1істн.1а не :-.Іенш, як 

.1ітр. 
З) фу,нтів зо два :\ІИС.1ивських сосисок. 
4) ГІатронташ. 
5) Ягдташ ... 
б) Рюкзак (не така су:\Іка, що за п.1ечі ОJ.Я

гається) ... 
7) Чоботи :\ІИслинські. Довгі такі - аж по са

:-.Іі тпруті ... 
8) Ре:'.tіняку - зайців носити ... 
9) Тороки --- качок носити ... 

10) Барклайку -- набої набивати. 
11) Закрутку-- набої закручувати. 
12) Мірочку -- порох та шріт од!\tіряти. 
І З) Мисливський квиток ... 
14) Рушницю. Остання - не обов'язкова, бо 

:\ІОжна само!\tу собі або товаришеві ногу чи го.'Іову 
прострелити. 

Все ае на себе одягається і їдеться по.1юmни. 
f{o.lи поті" вас запитають: 
-Що, товаришу, вби.1и? 
- Та пляшок з чотири - таки rзби.1и! А поті" 

у порожні пляшки по ціляли! 
Ви вже - справжній ~шсливець. 
Ви вже абсолютно нічю1 .не відрізнятиметесь 

од 95% усіх наших, найдосвідченіших !\ІИС.1ивнів! 

1927. 

КОЛИСЬ І ТЕПЕР 

Що, якби колись, за наря та під час якогось 
перепису, копи тебе запита.1и б: 

-- Якої ти національности? 
А ти взяв би й бабах.нvв бн: 
- Українень я. -
От би штука бу.1а. І пристав би біг із д.зво

ника!\11-t, і справник торохтів би з пристяжнюш, щоб 
на таке диво динне подивитися, на живого україн
ця. 

А губернатор би одну теJІегра."у бив би справ
никові: 
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- Приставить ~Іені оте чу до-юдо n губернію. 
А другу до міністра внутрішніх сnрав: 
- нза честь маю доложити Вашому Високо

nревосходительствові, що в селі такому один му
жик українцем nрозвався. Вже сидить. Молебня во 
адравіє государя і~шератора одnравлено. Чекаю 
наказа". 

А міністер телеграму: 
- Вислать у 24 години! 
І були б ви аж у Нарюtському краю, кайдана

~•н nоторохкували б. 
А теnер і українцями ми nрозиваємося, і вдшtа 

живемо, і в школі українською мовою вчимося. 
А ви так заnитайте свого вчителя, що вчите

лював до рево.ТJюції, як йшtу було ІН.аказувано вчи
ти нас. 

Що йому було, коли він навчить дітей якоїсь 
української nісні сnівати. 

Він вам отако.го розповідатиме. 
Як тільки nролунає в школі хоч невеличка ук

раїнська nісня, тоді батюшка сідають уночі за сто
ла й nишуть до інспектора народних шкіл: 

"Ваше Високоблагородіє. Маю за свій nас
тирський обов'язок з сумом nовідомити вас, що в 
нашій школі з'явився гетьман Іван Мазеnа, що хоче 
відділити Малую Русь із nід скіпетра Великого 
Білого Царя. Діти в школі вже сnівають: "Ой, за 
гаЕм, гає~t, гаєм зелененьким". Коли не буде вжи
то заходів, у нашім селі буде республіка. 

Ваш покірний слуга 

отець І. ПРЕСВЯТОБОГОРОДИЦЬКИй". 

Тоді виnадково ніби приїздить до школи ін-
сnектор. 

- Драстуйте! 
- Драстуйте! 
- Ну, як у вас тут? 
- Та нічого. 
- Співають дітки? 
-Сnівають. 
- Можна послухати? 
- Можн.а. До-Ля-фа. "Боже, царя храні". 
- А ще яких пісень ваші дітки співають? 

"К<N1ь сл авен наш Госnодь". 
-А ще? 
- "Во саду-лі, в огороді". 
- А местнЬІх .малоросійських не співають? 
- Та трошки й своїх співають. 
- Ага! Ну, спасибі. 
А тоді в учительській: 
- Ось що. Ви б, може, nодали прохання nоки 

що на nеревод ваш ІНа хутір. Це я тільки зважаючи 
на дітей ваших не звільняю вас зовсім з посади. 

- Та за віщо ж? 
- Так, знаєте, "для nользи служби". 
І nоїде собі інсnектор. 
А теnер ... 
Тепер і всеукраїнський день музики є, а не 

то що "Ой, за гаєм, гає~t ... " Тепер ми ~ українці 
й ніхто нікому про це телеграм не nосилає, й ні
хто за це ніде кайданами не бряжчить ... 

І вже десять літ! 
І як усе ніби nросто. 
І живемо ми, українці, і живуть з нами руські, 

білоруси, nоляки, болгари, греки, молдавани. 
І кожний народ має свою шко.'tу, суд зі своєю 

мовою, мають цілі свої райони. 
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І за чуби u-Ie бсрбюсь. 
А nерейдіть з нашого і Еоділля тільки за річ

ку Збруч - і зразу вас за грати. 
І скільки плачу, сліз і крови, щоб мати укра

їнську школу. А чи ~tаєте ви хоч би ж у тій-таки 
панській По~.'lьщі український суд? 

А напишіть ви та~t яке-небудь прохання по
укра ЇІНСЬКО~ІУ, -- шо вам тюt зроблять. 

От вюt і революція! 
От щш і Жовтень! 

1927 р. 

Остап ВИШНЯ та Максим РИЛЬСЬКИЙ (зnіва) на поn10· 

ванні пі.ц сеnом Ліщннка, Каrарnнцькоrо району. Ки-

ївської обn. (Лнстопа.ц 1950 р.). 

Що зайці повтікаnн - пусте ... 
Ane ак же чу.цесно у nузі! 
Хоч нічоrо й не вбнnн, зате 

Ві.ц .цуші посміиnнсв .црузі. 

Фото Г. РИЛЬСЬКОГО. 

Текст Ю. КРУГЛЯКА 

(Фото текст із журналу "Перець", Киів.) 

''КОЛИСЬ І ТЕПЕР •.. '' 

Еге, було колись ніби так, як писав Остап 
Вишня. Навіть ca~t Вишня вірю~, шо воно ''на щось 
добре накльовується". От і писав отакі гуморески. 
Але цомилився - не пройшло багато часу, як 
його за отакі гу:\юрески назвали "петлюрівськюt 
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б.1азнем'~ і заслали на десять аіт. Не u Нари!'Іtський 
край, як за царя-батюшки, а трохи -ближче - десь 
у Кот.1ас чи під Котлас ... 

Як відомо, у Сталінськю1у Кот.1асі було куди 
'' .1егше" кару відбувати, ик у Миколаївському 
Наримі ... Тому Остап Вишня вийшов відти ледве, 
ледве дихаючи. Щоб протягнути те дихання ще 
хоч на кі.1ька літ, Остап Вишня рапто:~t "запалав 
великою любов'ю до ріл.ної партії'' і взагалі до 
всього ро·сійського. І ста.1и тоді його величати 
вже не ''пет.1юрівськюt б.1азне:~1", а "палким ра
дянськиl\І патріото:~1" ... А.·1е дихання його таки при
пинилось. 

А шкода. Якби оне тепер Остап Вишхя жив, 
то :~ш пос.1а.1и б йому одну з найбільших фран
цузьких газет "Л є Монд'', у якій співробітник цієї 
газети Мішель Татю, об'їхавши Україну, у чис
лах від З і 4 листопада ц. р. написав репортаж про 
свою подорож. У цьому репортажі є таке зна:\tе
ните місце: 

'; ... пр~тя:ом довгої подорожі, під час 
якої ми ВІдвщали четuеро l\Ііст (І<иїв, Хар
кін, Сталіне, Запоріжжя), ми зустріли тільки 
Одну :~ю.тюду ко.:tгоспницю в око.1иці Києва, 
яка не зна:ш іншої ~юви, крім української. 
На подібні випадки 1\ЮЖІН.а натрапити u ра
йоні І Іолтави і в І{арпатах, багато рідше - у 
великих індустрінльних районах. У Сталіному, 
столиці Донбасу, 68% українського насе
.тІення, але там ніколи не почуєш української 
мови, а велика бі.1ьшість шкіл є російсько
мовними. Якщо вірити Черuоl-!.енкові, колиш
ньшІу секретареві Комуністичної партії Ук
раїни, який тепер призначений на посла у 
Китаї, сітка російськоl\ІОВ;'!ИХ шкі.1 збільшу
ється по всій тернторії респуб.1іки ... " 
Може б Остап -Вишня хоч перед С:\Іертю ооtі

.'Іився б використати спостереження співробітника 
газети "Л є Монд'', написав би на ню те:~tу гуморес
ку, закінчив би її с.1ова:-.ш "От ва:~1 і рево.1юuія! 
От вам і Жовтб:-:ь!'' та 11 посtав би її C<HIO:ІtV Ми
киті Хрущову в подарунок з нагоди роковиЙ "ве
.1икого Жовтня"? .. 

І що б він -- :~юсковсью1й іl\шеріялістичний 
вишкребок! -- на не сказав? Чи хоч почервонів 
би? .. Чи вдарив би те.1егра:-.1у: 

-- Вислать у 24 години! 
Мабуть що останнє ... 
~tQ'>'~~ 

УВАГА! УВАГА! 

ЗМІНА АДРЕСИ ''НОВИХ ДНІВ" 

Для зручности й вигоди наших читачів ми 
уникали зміни адреси, але змушені це зробити 
тепер. Тільки переїзди на пошту . коштують нас 
річно 75.00 долярів (лише на трамвай), до того 
вартість скриньки. А головне, що на це йде бага
то часу: найменше 450 годин річно витрачаеться 
на переїзди. . . 

Поштова скринька буде дійсна до 31 грудня,-· 
цього року, але просимо всіх читачів, авторів, кнИ
гарні і всіх заціf<авлених оtіб уже від сьогодні ске•
ровувати листування на нашу нову адресу: 

NOWI DNI 
187 Yarmouth Rd. 

Toronto 4, Ont. Сапаdа 
~~~~~~~~~ч?~~~~~~~ 
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ПЕРШИЯ СНІГ 

Перший сніг, як перші поцілунки, 
У душі міняється весь світ, 
Мов із :~rрій твоїх весела юнка 
Осипає щастя білий цвіт. 

Засипає туги чорні ями, 
Сріблом замальовує печаль. 
Б.1исне сонuе - зацвіте вогнями 
На усьому сніжана еl\rаль. 

Сніг танцює, сніг кружляє, пада ... 
І танцює серце разом з ним ... 
І здається, вже немає саду, 
А застиг у танuі білий дюr. 

І змінилося старе обличчя: 
На землі ні зморшок, ЗІні ран. 
Хтось сміється у вітрах і кличе, 
То як скрипка, то немов боян. 

За вікном шумить і грає :море, 
І південний острів - рідний дім. 
Перший сніг таІН'uює скрізь надворі. 
І танuює cepue разом з ним. 

ВІР А ВОРСКЛО 

** * 
Пам'sті друrа Михаі:nа СитиикL 

Вчора я Ніяrару побачив, 
Понад пінистнН гуркіт летів ... 
Бу.1а в cepui байдужість, неначе 
Ні страху, ні бажаІНь, ні мети ... 

Лише ~юже цікавости трохи 
Надпотужний uей бачити вир, 
Як і в спогадах досить "г.тшбоких" 
Сірі хви.1і чужої Неви ... 

Бачив я Копарадо кеньйони, 
Міссісіпі беЗl\tежну шир, 
Та Дніпро :ІІЇЙ, наче іко:;а, 
Є сuятинею дпя душі ... 

Бачив я і Дунай вже, і Те~tзу, 
І сповитий легендами Райн ... 
Та ж то спогади лише, то теми, 
А Дніпро - це мій втрачений рай ... 

Ти tне ширший є, не чистіший, 
Мальовничість у:~ювна твоя ... 
Та в степах, у вишневій тиші -
Україна і юність моя ... 

Микола ДЕРБУШ 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водя11е - Пароае - Помпи 

Оіл Борнери та направи. 

J. KIRICHENKO 
945 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 

PHONE: ЕМ 8-6602 
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ПJІЯнувати й 

майбутність 

розвивати 

Онтаріо 

"УРЯД ОНТАРІО ГОР ДИ й ЗА ВЕЛИЧЕЗНИй 

РОЗВИТОК ЦІ€ї ПРОВІНЦІї ЗА ОСТАННІ РОКИ ... 

ЗА ПОСТУП, ЩО ПРОДОВЖУВАТИМЕТЬСЯ. ОД

НОЧАСНО ВАШ УРЯД ЗВЕРТ А€ ОСОБЛИВУ УВА

ГУ НА ДОБРОБУТ КОЖНОї ОДИНИЦІ В ГРО

МАДІ". 

Hon. W. М. Nickle, Q. С., 

Minister of Planning and Development 

for the Province of Ontario. 

ЗА ОСТ АНН ІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ, У ЧАС КОЛИ ОНТАРІО ЗРОСТАЛО 

ШВИДШЕ, НІЖ БУДЬ -ЯКА ІНША ОБЛАСТЬ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ, USl 

ПРОВІНЦІЯ ПРИйМАЛА ЩОРІЧНО БАГАТО БІЛЬШЕ, НІЖ 150.000 НОВО

ПРИБУ ЛИХ. ОНТАРІО ВДЯЧНЕ НОВОПРИБУЛИМ ЗА їХ ЗНАМЕНИТИй 

ВКЛАД, ЯКИИ ВОНИ ВНЕСЛИ У РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ ЦІЄЇ ПРОВІНЦІї. 

ДОБРОБУТ НОВИХ ГРОМАДЯН ОНТАРІО БУВ І ДАЛІ ЛИШАЄТЬСЯ 

НАИВАЖЛИВІШОЮ ТУРБОТОЮ МІНІСТЕРСТВА ПЛЯНУВАННЯ ТА РОЗ

ВИТКУ. ЗАТЯМТЕ, ЩО ПОСЛУГИ ЦЬОГО МІНІСТЕРСТВА ДОСТУПНІ 

КОЖНОМУ ЖИТЕЛЕВІ. 

ПО ДОКЛАДНІШІ ІНФОРМАЦІї У СПРАВІ ІМІГРАЦІї ПИШІТЬ ДО 

ДИРЕКТОРА А. В. ГРВйТА. 

11 
ONTARIO DEPARTMENT OF PLANIIN6 & DEVELOPMENT 
Hon. W. М. Nickle, М.І.Е., М.С., Q.C. 

МНІІІІ 
Hon. Leelle М. froat, Q.C., LL.D. 

.... МІNІЯU 
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Нечесна .метода .МОСКОВСЬКО І беатифікації 
Віnьwовики, нарешті, знайшли украіисьноrо канди

дата, що йоrо хочуть канонізувати на своrо свитоrо. Це 
- Врооnав Гаnаи, вкоrо за протикароди10 і протиреnі
rійиу дU.nьиість і виспужиицтво окупантському мое

воаському режимові знищиnо патріотичне підпіnnв у 

1949 році. Тепер, у десвтнріччв скону цьоrо наскрізь 

мос:квофіnьсьноrо дівча, почалась на сторіиках преси в 

Украіні хампанів заброкзуваиив імені Яросnава Гаnаиа. 

Поети пишуть довжелезні віршиnища на йоrо честь, 

підкресnJОJОЧИ йоrо безсмертв, усвний иамаrастьсв роз

nовісти про своє знайомство чи співпрац10 з ним, вnа

да старастьсв всіс10 потужиіст10 своєї пропаrаидивиоі 

машнии умовити, що Вросnав Гаnаи за сво10 вірну 

сnужбу окупаційному режимові мусить тішитисв па· 

м'втт10 і пошаио10 поиевоnеиоrо украіисьноrо народу. 

У цьому хорі віршописних двнів-підбрехачів, ані за ви

вченим штампом співuоть анафисти на честь то партії, 

то Ленінові, то Сталінові, то Хрущову, то іншому біль
шовицькому божкові, не бракує і письмеининів з 

іменем. Ось Петро Панч у київській "Літературній Га
иті" від 23 жовтив, 1959 року пише дитирамба під за

воротним иаrоnовком "Він смерт10 смерть поправ". Тут 

він внхваn10с Яросnава Гаnана перш за все за йоrо аи

тирепіrійиу дівльність і про ЦІО йоrо дівnьність пише 

такими суперпвтивами, икі в n10дини, що відчуває ме

JКі пристойности, вииnииаJОть nиш оrиду. 

"За антнреnіrійиу діиnьиість папа римський відnу

час йоrо (Гаnана) від церкви, - пише Панч, - ane Га
лан не настьсв, а "пn10с на папу" (ц~ назва Гаnаиовоrо 

nawивin10). А rоnовие, з кожним днем стає все біnьше 
не6езпечиим дnи моrутности Ватнкаку. Справді, у від· 

ири'І'ій боротьбі унраїнський пубnіцнст Вросnав fanaн 

щодекь все 6іnьше бере верх над всемоrутнім папо10, 

і нерви папеької куріі не витриму10ть". 

Хто ж такий справді цей Вросnав fanaи? Львов'вни 

напевно прнrаду10ть собі низьноrо амбітнина, ииий шу

кав nітературноі сnави у двадцитих роках у львівських 

nітературних коnах і кваіть добивеа був одної з nіте· 
ратурних премій за п'єсу. Та скоро виввиnось, що rа

nаиова п'єса "Док Кіхот з Еттеиrайму", - це фаnьwив

иа і йому, сиомпромітоваиому, не заnкwиnось нічоrо 

чистимо ФОРНЕСИ 

усім нашим відборцям опалової оливи. 

Тому корнетайте з цієї нагоди і зюювляйте негайно 

n нашій фір~Іі опалову оливу. Бу де те мати 

повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ ОБСЛУГУ 

Телефонуйте: 

DNIPRO 
FUEL Oll, СО. LTD. 

204 Bathurst Str. 

Удень: ЕМ 6-6539, Уночі: RO 6-8446 або ЕМ 6:-6539 

J;>~~~~~~~~~~~~~~c 
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іишоrо, ви перейти до радииофіnьськоrо табору, що ryp· 
тувавеа тоді иоnо журкаnу "Вікна", ииі редвrуввв Ва· 

сиnь Вобиисьиий - письменики, икоrо зrодом так rа

иебио зикщиnи біnьшовики, замаиивwк у Радвнсьиий 

Со10з. Політично Гаnаи був миршавеиьким москвофілом, 

постійно перебував у товаристві таких мосивофіnів, ви 

Кузьма Пеnехатий, Гоnіиатий, Завць та інші. Тож і не

диво, що з приходом біnьшовкцьикх армій у Гаnичину 

в 1939 році Гаnаи зразу дістав редакторський стіnець 

у nьвівсьиій "Вільній Украіні", ставши одночасно ronoв· 

ним інформатором властей про місцевих українських 

дівчів. З відступом більшовкків у 1941 році Гаnак по· 

чимчикував за своїми хnібодавцими у rnибіиь Росіі, 

хоч заnишаnись на місцих такі дівчі, ви ronoвa місьноrо 

упрввnінни комуніст Кармазни та інші. Зв ц10 вірну 

сnужбу Гаnаи дійшов на вершка, перескочивши no ric· 
рархічиій драбині навіть східно-украікських висnуJКии

ків, акі перевищаnи йоrо і роками сnужби і талантом. 

Поза кордокамк Унрвіки Яросnав Гаnаи став rоnов

иим промовцем від імені украікськоrо народу. Пісnа 

війни вік повернуаси у Львів з почестами та звсnуrа· 

ми. Був офіційним кореспондентом на Н10риберзьиому 

процесі і тепер, ви офіційно шанована особа, активно 

пропихавеа в літературу, rоnовио в театр. Та веа цв 

Галанова творчість буnа не варта торби січки, коnи ще 

й тепер Петро Паич у зrадакій статті пише: "Треба 

правду сказати, за життв Гаnана ми не придивкnись ви 

сnід до йоrо творчості". Бо й не буnо до чоrо nридив· 

nвтись ... 

Ane тепер справа виrnадас інакше: Гаnана треба зв
бронзувати, вік мас бути канонізований на біnьшовиць. 

коrо сввтоrо, тож і треба додати йому вартости також 

і в літературі. Уже пicns йоrо смерти, театри почаnи 

ставкти Гаnвнові п'єси: "Під золотим орnом" і "Л10бов 

на світанні", напевно виправлені иотримсь і3 вправних 

літераторів, може, Михайлом Рудкицьним, sккй живе у 

Львові. Що більше, ан за життs сам fanaи старавеа фаnь

шивиоJО продістатись у літературу, так і по смерті фа· 

nьшивно10 стара10тьсs йому додати nітературиоі сnави. 

Ось у тому самому чисnі київської "Літературної 

Газети" (з 23 жовтнs ц. р.) один із реданторів тієї rвзе

ти Борис Бурsн пише довжелезну статт10 про Яросnава 

Галана, ви про літературиоrо і театральноrо критика. І 

що ж вік робить, той Буран? Бере чужі nітературио

критичні праці і, не ваrа10чнсь, приписує іх Вросnавові 

Галанові. У цій Бураковій статті циту10тьсs ціnі уступи 

з рецензії ка ниижну Гаnник Журби "Ревоn10ців Й,Rе", 

що була видана у Львові в 1937 році, з nітературиоrо 

журкапу "Назустріч" (чисnо за 15 березка, 1938 року) 

і твердить, що всі розумні критичні думки в цій ре

цензії - це думки "безсмерткоrо" Яросnава Галана! 

ЧитаJОчн статт10 редантора Бурака, нам стаnо просто 

дивно, ан мorna буnа поавитись рецензіs Яросnава Га

nака в журкаnі "Назустріч". Таж "Назустріч" - пере

довий nітературний національний журиаn, редантором 

йоrо був відомий поет Свитосnав Гордиисьиий, спів

працюваnи в журкаnі і Липа, і Ковжун, і Борщак, і Ко

сач (той із давкіших часів) і інші моnоді таланти. Та 

. справа стаnа аска, коnи ми взаnк в руки зrадаие чксnо 
"Назустріч" і з пожовклоі вже сторінки вкчктаnи підпис 

під рецеизіє10: ЯАГ. Справа аска: це ж рецензіs одноrо 

з найкращих наших тодішніх nітературознавців проф. 

Яросnава Антоновича Гордииськоrо, засnужеиоrо дівча 

Науковоrо Товарнетва імені Шев"Іенка. Справді, підсу-
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ваючи Галанові nраці такоrо ви:аиачиоrо · літературо· 

знавця:, редактор Бурак може вмовити в 'ІИТ&'Іів, що Га

nан був визначним критиком. Ane брехнs мас короткі 
ноrн. Перш за все становище критика Гордиис•коrо в 

рецензії не мorno нікоnн відnовідати меитаn•иості 

Яросnава Гаnана. Навіт• дивно, ви міr редактор біn•шо

виц•коі nітературної rазетн Буряк у 1959 році схваnІО

ватн становище наскріз• націонаn•иоrо за nопіти'Іиим 

і естетичним світоrnвдом критика Гордиис•коrо, sкий 

закидав nовісті Гаnнии Журби брак с10жету і ствер

джував, що у nовісті "с тіn•ки м ас а, а характер -
це nерш за все n 10 д с • к а і и д и в ід у а n • и іст •" 
(nідкресnенни Б. Бурgка), та ще й приnисувати, що таиі 

з nornsдy уридовоrо біn•шовиц•коrо соцреаnі:аму "ере-

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на eмirpauii: 

1. Л. Деполович 

БУКВАР 
Четверте поправлене видання 

Ціна: У Канаді і США- 1.25 дол., 
в Анг.1Їі й Австралії -- 10 шілінrІв 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
Тре те поправлене й поширене видання 

Іlіна: v J{анаді і США - 1.20 до.т1., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

3. Петро Волиняк 

4 •. 

КИїВ 
Читанка для З-ої кляси 

Друге збільшене видання (більший. формат 
і виразніший та більший шрифт) 
Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

Петро Волиняк 
ЛАНИ 

. . . Читанка для четвертої КJІЯСИ .. 
Друге поширене й поправлене видання 

(збільшено кі.1ькість сторінок, збільшено шрифт 
і фор:о.rат сторінки). 

5. Петро Волиняк 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 

і хрестоматія. 
Єдиний на еміrрації підручник такого типу. 

Книжка ілюстрована. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

6. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 
(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 
е:о.Ііrраційних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні - це Единий підручник 

з української мови на еміrраuії. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й АвстраJІЇЇ - 10 шілінгів 

Замовля·tи в "Нових Днях". Школам і книгарням 
та церковним громадам - знижка. ----------------..... - -·----
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сі" міr сказати Яросnав Гаnан. Запобіrnивий Бурак про· 
сто приnисав усі nраці д-ра Яросnава Гордиис•коrо Га

nанові (рецеизіа на Ватаnену Короnеву, обrовореииа 

творів Смоnи'Іа, Гоnовка ·ra інших). Це звичайна кра

діжка, яку в кожному куn•туриому суспіn•стві караст•· 
св иавіт• законом. Найдивніше те, що ніхто цісі сnрави 

не розкриває, наnевно зі страху. Таж с n10ди, акі добре 

nам'втаІОт•, що приписувані Буриком Гаnаиові nраці, с 

nрацвми д-ра Гординс•коrо. Це саме nраці ц•оrо ви

значноrо вченоrо, до речі знавци підрадинс•коі nітера

тури і автора книrи "Література підсовстс•коі Украіни", 

і іх иівк не можна приписати Галанові, бо живе ж ще 

у Л•вові друr Гаnана Петро Козnаюок і чи не стаnо в 

н•оrо відваrи, щоб заивити, що Гаnан стоя:в на nроти

лежному становищі від д-ра Гордиис•коrо, що він і не 

міr внеnовити тих думок, які йому підсувас Буряк, nри

писуJОчи йому статті Гордиис•коrо; живе також Ірина 

Віn•де, ика добре зиас, хто писав і що nисав у "Назуст

річ"; живе зrадаиий раніш д-р Михайnо Рудииц•кий, 

який давніше з кіn•кох речеи• пізнавав кожиоrо автора 

і який nеред Свитосnавом Гордиис•ким був редак~орои 

"На:аустріч". Ane я:к здобутис• на відваrу в тотаnітарво

му иасиn•стві, коnи наказано канонізувати Яросnава 

Гаnана :аа всіма законами біn•шовиц•кої дія:nектики: не

мас в и•оrо вnасних творів·діn, акі робиnи б йоrо rід· 

ним цісі канонізації, тоді підсукутн йому чужу npaЦJO, 

щоб nише був сввтий, nотрібний режимові. Такої фаn•· 

шивки ще до тепер не знаnа і московс•ко-біn•шовиц•ка 

система. Дотепер ми зиаnи, що урвд може знищити ав

тора, може знищити йоrо твори і наказати йому відмо

витис• від своіх творів, а тепер. уже можна й підсукутн 

вірному сnужаці чужу прац10 і :аа ц10 прац10 оrоnосити 

йоrо rеросм ... 
У :аадушnивій, брехnнвій і зnочинній атмосфері пе

ребуває наша зіпхнута до провінційної шараварщи.-н 

nітература в Украіні. у такій атмосфері не nИше на
сиn•но ЗНИЩеНО ШИрОКИХ дуМКОІО і ВИСОКИХ таnаНТОМ 
пнс•менннків, ane теж :аннщено їхні твори - ВІJТВір 

іхи•оrо віn•иоrо духа. Натоміст• підноснт•си н·а rі'сде
стап звичайних бездарних rрафоманів тИпу Ярос;nава 

Гаn ана, припнсуJОчн ім ще й чужі ·твори. Та ·й· ЧИ ж 

справді оці заnншки недобитих творців .. Украіні, nри
мушеннх сnавосnовити бездарних внсnужннків, не крик
нуть врешті, доведені до крайности: rодіІ Пора від· 

крити вікна і дихнути свіжим подувом! Пора вже да

ти nравдиве визначення вартоствм, і побачити справж

НІО n10днну. Бож rоді підозріватн, щоб ці недобиті наші 

творці не відчува~н, що навіт• nриnисавши Гаnвнові 

найкращі 'Іужі твори, не вдаст•ся з н•оrо зробити веnи

коrо, та й що зовсім недоречно, зrаду10чи про ц•оrо 

внсnужннка режиму, rоворнтн "про віnьннй дух nІОди-

ни". О. ТАРНАВСЬКИЙ 
..... ,. ...... ...".. . .." . ...".. . .."._ ..... _ .... ~.." ....... -............ ~ ................ ...".. . ..,..._,. .... .." . ...".. .................................... _ ..... __ ~...".. .... -..."..--.",. -

Копи Ви хочете доnомопи "Новим Дням'' 
то нористаіітесь з nослуг осІб І фІрм, янІ ого· 
пашуються в нашому журналІ. Вони доnо· 
магають розбудовІ Журналу, то наш обовн· 
ЗОН доnОМОПИ ім. 
В таних виnаднах не забудьте nонпина· 

т11сь на наше огопошеннн. 

Вчасно відновіть передплату - ввnдувати не
ма кому й нема коли. 

Не даАте, врешті, журналу сусідові - хай пе
редплатить сам. 

1/ О В І ,11/ /, Cfl/EIП., 19GO 



Жінка З. ДИТИВОІО 
(Продовження із стор. 10-ої) 

А вона, як і завжди, була спокійна та зосередже
но-строга. Коли б я не знав Тетяни Іванівни, напев
но поду:\ІЗП би, шо вона запсім забула про нашу 
роз~10ву. 

- Петре Васи.1ьовичу, зачекайте, ::чи піде~10 ра
ЗG:'ІІ, - сказала пона, коли робочий день закінчився. 
Ми вийш.1и останні:\tи. Бі.1я дверей стояла Ліноч

ка. 

Ході:\ю, --- кивну.1а їй Тетяна Іванівна. 
Я аж зупинипся. Як, і Ліночка! Це не входило в 

мої пл яни! До того ж, я терпіти не міг оцієї бі
лявої вертихвістки. Вона завжди реготала і не мог
ла й хвилини просидіти мовчки. А її дурні жарти! 

Одного разу Ліночка почепила до мого пальта 
штучну троянду. Я так і йшов додому з лишною 
трояндою, ніяк не розуміючи, чшtу люди позад ме
не голосно регочуть. Врешті мене виручив міліціо
нер. "Громадянине, - козирнув він мені, - у вас 
ззаду троянда". Я розгублено оглянувся. "Ззаду, на 
ла.1ьті". Він відчепив троянду і подав :\Іені, козир
нувши знову. А я ложбурив її в сніг і побіг додо
:\Іу, задихаючись від гніву. Шо за дурні жарти! Не 
мав сущ-tіву, шо це зробила Ліночка, бо жодна ви
тівка не обходи.1ася без неї. Я не юІінив свого пе
реконання, хоч Ліночка й у давала, шо нічого не 
знає. 

Поті:\І - :\Іій робочий стіл. Я люблю, шоб кожна 
річ на ньо:".ІУ :\Іала своє певне місце. Коли я помічаю, 
що якийсь папірець лежить не та~І, де йому нале
жить, то просто не :\южу працювати. Про це знають 
усі .:\ІОЇ товариші по со~1ужбі і з достатньою поваго·ю 
ставляться до порядку на :\10€:\ІУ столі. Крі:\1 Ліноч
ки, звичайно. Уй нічого не варто· схопити !\ІОЮ лі-

. нійку й поті:".І кинути ку ди попало, або взяти мою 
· ручку.·(вона вічно губила свою). "Що ж тут тако
го?" - широ дивувалася вона на :\10€ зауваження. 
"Справа із тому~ · що у :\Іене. інший почерк, інша 
з~ичка писати;·-- терп.1яче розтлу:'.Іачував я Ліноч
UІ. - Досить ВЗ;\І трохи пописати, як це перо вже 
не годиться д:Ія :\Іене, я :\tушу брати нове ... " "То й 
беріть, - легкоду;\ІНО відповідає вона. - Або я 
ВЗ;\І дістану, якщо uю1 жалко". Ну, що робити з 
такою істотою! .. 

- Тетян о Іuаніuно, на хвилинку! 
Я відводжу її набік і тихо кажу: 
- Не розу)Іію, для чого повинна йти з нами 

третя особа. То бі.1ьше - Ліночка. 
- Ліночку запроси.1а я, - відпові.1а Тетяна Іва

нівна. -- Не турбуйтеся, усе буде гаразд. 
І я З;\Іушений був скоритись. 
Оля й сьогодні ПО:\ІИ.lа всюди підаогу. А.1е, хоч 

як дивно, )Іені бу.1о наніть приешо. Чи не ТО;\Іу, 
що тепер я прийшов не са~1? 
Побачивши нас, О.1я зве.1ася. Вона, ~Іабуть, пла

І..::а.lа, бо очі в неї бу.1и червоні аж попідпуха.1и. 
Сповита дитина спа.1а на .1іжку. 

- Знайо)песь, - сказав я. - Оце, Олю, Тетя
на Іванівна, наш го.1овний бухга.1тер і го.1ова !\Ііс
цевко:\Іу. 

- Навіщо так пишно! - пооІіхнvо~lася Тетяна 
Іванівна, потиекаючи нео1ілино 0JшЙу руку. -
Хай я буду nросто Тетяна Іпаніпна. 
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Нона зас:\tіялася при :\Іені чи не вперше, і я був 
просто-таки вражений, так змінилося її обличчя. 
Очі стали теплі і дуже о~lаскаві. Оля так і спалах
нула, так і потягну,~1ася до неї, наче сподівалася, 
що Тетяна Іванівна от-от лагладить її по голові. 

- А я? .. Чому ж ви ;\Іене не знайомите? ----,- і Лі
ночка сюtа підійш.1а до Олі-. - Я - Ліночка, -
присіла 1.юна перед Олею, наслідуючи якусь теат
ральну ланяику. Капризно відставила губи, очі так 
і сяя.rш. (Цікаво, чи може вона бути хоч на хвили
ну серйозною?). - Всі мене так звуть на роботі, 
забуваючи, що мені аж двадцять два роки. 

Вона удавано тяжко зітхну ла, а потім повела 
очи:\ІЗ на ліжко-: 

-- То ваша дитинка? 
- Ліночко, зачекайте, - вкрутилася Тетяна Іва-

нівна, бо ця баламутка уже встигла збентежити 
Олю. - Що ж ви, Петре Васильовичу, - запро
сили гостей та й стоїте? Хоча б чайком почасту
вали. 

Я пішов на кухню. Був навіть задоволений, хоч 
:\Іене трохи розбирала цікавість: про що вони rово
ритюІуть? 

J{оли чай закипів і я повернувся до кімнати, вони 
сиділи на канапі: Тетяна Іванівна з одного боку, Лі
ночка - з другого, а О.1я - посередині. 

- Прошу до столу, - сказав я жінкам.·- Чай 
уже закипів. 

-- Не чай, а вода, - зауважила Ліночка. 
Я навіть не глянув на неї. 
Тетяна Іванівна звелася першою. Пригладила до

.1онями волосся, зібране в тугий вузол, поклала ру
ку ~а худеньке Олине плече: 

- Отак, Олю, і будемо .жити, - сказала вона, 
закінчуючи роз~юву. - А зараз поп'е~ю чайку. 

"Отже, вони щось вирішюlИ", - зітхнув полег
шена я·. І - дивна істота людина! Ще недавно я 
гнівався на Олю, а тепер прщ:то жалів її . 

Прокинулась дитина. Ліночка і тут не могла не 
бути першою: підскочи .. 1а до. ліжка, відгорнуаз 
:\Іарлю, шо прикрива.1а об.1иччя не~ювляти. 

- Ой, яке ж гарненьке! - в щиро:\ІУ захопленні 
вигукну.1а вона. 

Я не ;\Ііг утрю1атись від зневажливої пос~Іішки. 
Дитина, як дитина, все у ній ледь намічено: очі, ніс, 
рот, і нічого гарного я в то~ІУ не бачив. 
А Ліночка вже допитvвалася в Олі: 
- Хлопчик чи дівчиЙка? 
- Х.1опчик, - тихо відповіла Оля. Худен~ке 

обличчя її вперше зігріо~1ося ледь помітною усмІш
кою, і я звернув увагу на її очі - чорні, проме
нисті, під тоненькюш кри .. 1ьцюш брів, вони були 
дуже красиві. 

"І вона :'ІІОгла nо.'Іюбити отого!" - пригадав я 
Калачика. Іше я поду~шв: "Дивно, а я гадав, що 
у неї дівчинка. Воно ж таке крикливе ... " 

О.1я присі.1а на ліжко годувати дитину, а Ліноч
ка вертілася по хаті, наче заведена. Я ревниво слід
кував за нею, щоб вона чогось не порушила, і їй 
таки вда.1ося nерехопити ;\Іій насторожений пог.1яд. 
Показавши кінчик язика, Ліночка уоtіхнулась, а 
поті:\І підійш.1а до Олі. 

- Слухайте, Олю, як ви могли зважитись на те, 
щоб спати в одній квартирі з отакюr .ТJюдожеро:м? 
Він же з'їсти ~10же! 

Пройш.1а по кі:\tнаті, sшно нас,~1ідуючи чо .. 1онічу 
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ходу, потім зупинилась навпроти мене. Насупила 
брови, віддула щоки, ткнула в мій бік пальцем: 

- "То-оваришко Ліночка, по-опереджаю, щоб 
це було востанн€. Ви взя.1и мою ручку, а ви знаєте, 
що таке ручка для такого вельми акуратного служ

бовця, як я?" 
Зовсім недотепно, хоч жінки чомусь розсміялися. 

Я невдоволено нах:\tурився, тоді Тетяна Іванівна 
сказала nримирливо: 

-- Не гнівайтесь, Петре Васильовичу. Адже во
на з nелюшок така ... 

- Ненормальна, еге? - жалісно запитала Лі
н очка. 

- Ану тебе! Пішли краще пити чай, - сказала 
Тетяна Іванівна. 

За склянкою чаю і розповіла Тетяна Іванівна, 
що вони вирішили, доки я порався на кухні. 

Олі в мене залишаqися, звичайно, незручно. "І 
небезпечно", - докинула Ліночка, але Тетяна Іва
нівна підвела застережливо руку: зараз - серйоз
на розмова і жарти зовсім недоречні. Ліночка за
тихла. 

- Отже, за.1ишап1 Олю тут не :\ЮЖНа, - вела 
.аалі Тетяна Іванівна. - Краще буде, коли вона 
сьогодні ж піде з нами. Житю·Іе в Ліночки. У неї 
хороша кі~шата, їм утрьох не буде тісно. ("Умгу! 
- підтвердила у чашку Ліночка. - Нам бу де про
сторо!" - і блиснула на мене лукавим оком ... ) А 
тим часо~І ми підшукаємо Олі відnовідну роботу. 
Можливо, і в нашій установі. У Олі середня освіта, 
вона 3:\ЮЖе працювати чи то u бухгалтерії, чи u 
канцелярії ... 

Я поглянув на Олю. Ледь розтуливши вуста, во
на не зводила з Тетяни Іванівни очей. Була в ТО:\ІУ 
погляді і велика надія, і віра, і вдячність. 

Після чаю вони зібралися йти. Ліночка вхопила 
на руки дитину й голосно заявила, що нестиме ті
. 1ьки вона. А Оля, з вуздиКО:\І у руках, на хвилину 
затрималась, звела на мене очі: 

- До побачення, Петре Васи.~1ьовичу! 
- Бувайте здорові, - коротко відповів я. 
Вона все ще стояла, вагаючись, певно, хотіла 

щось сказати і все не наважувадась. Я догадувався, 
що вона зараз могла сказати, і то:-.1у відразу ж до
дав: 

- Ідіть, ідіть, на вас чекають. 

Бо, признатися, не люб.1ю сентиментів. 
Оля востаннє поглянула на мене, в очах її блис

нули сльози, потім швидко відвернулася й побігла 
слідом за жінка:-.ш. Ось вона наздогнала їх, пішла 
поруч. А я стояв і дивився ї:-.1 услід, доки вони не 
ЗНИК.lИ за рОГО:\1, 

Наступного дня, ко.1и я nрийшов на роботу, Те
тяна Іванівна сказала: 

- Ви :\І али рацію: він і справді негідник на всі 
сто відсотків. 

- Ви таки ходили до нього? 
- Так ... Але нічого з того ІНе вийшло. Ще нчора 

uін забрав свої речі й зник ... невідшю куди. 
Я хотів заnитати, як u.1аштувалася Оля, але по

ду:\tав, що Тетяна Іванівна :\Юже невірно розтлу
мачити мою цікавість, і тшtу промовчав. Учора, ко
ли я, провівши жінок, повернувся додО:\ІУ, кі:\tната 
здалася. мені великою та порожньою. Наче не додо
му - у чужу незнайо:\ІУ квартиру прийшов я знад
вору. Стілець нее ще стоян nосеред кі:\шати, на 
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ньому недавно сиділа Оля, і серце моє стиснулось 
від жалю до неї. 
Одне ніяк не міг зрозу:-.tіти: як вона могла поко

хати Калачика? Коли уявив його товсті губи, що 
ось-ось заш1ямкають, що ними він цілу.вав її, то 
аж здригнувся від огиди. Не інакше, вона на той 
час була сліпаю! 

Небагато часу треба було, щоб усі співробітники 
нашої установи дізналися про Олю. Сяюча Ліночка 
СНувала ПО,ІіЖ СТОЛа:\ІИ, НС:\ІОВ ЧОВНИК, і Я ВЖС ЛО
ВИВ на собі зацікавлені погляди. Мені було дуже 
незручно, я щораз більше сердився на Ліночку. А 
вона, про щось nошепотівши з Тетяною Іванівною, 
стала посеред кЬшати і заплескала в долоні: 

- Товариші, увага! Сьогодні ми одержує:\ю зар
плату (наче ми не знали цього без неї!). Пропоную 
зібрати гроші на придане для нашого хлопчика. 

Вона так і сказала: "для нашого хлопчика", наче 
вдвох із Олею народила його. 
Що ж, придане, то й придане, думка хороша, хоч 

я ніяк не міг повірити, що вона прийшла в порожню 
Ліноччину голову. У Олі справді нічого немае, крім 
благенького вуз.1ика. Але навіщо стільки зайвого 
галасу? Хіба не можна бу.1о тихенько сказати про 
це кожншtу, за:\Іість того, щоб улаштовувати мі
тинг? 

Ох, оці ще жінки! 

Я дав двадцять карбованціu - не менше, але й 
не більше від інших. Беручи від мене гроші, Ліноч
ка багатозначно промовила: 

- Петре Васильовичу, ми- підемо удвох купува
ти придане длн нашого хлопчика. 

Я аж почервонів від збентеження й гніву. Ue не
тактовне д~чисько робить вигляд, наче я чимсь 
зв'язаний з Олею та її дитиною. А може, просто 
насміхається· наді :\ІНОЮ? Недаре:\ІНО ж хтось уже 
оtіявся у мене за спиною . 

- Слухайте, ви! - зашипів я їй просто в об
аиччя. - Дайте :\Іені, врешті, спокій з тією дити
ною! 

- Але ж ви перші познайо:\шлись ·з Олею! 
- Ідіть до біса з своєю Олею! - вже не витри-

:\ІЗВ я. Швидко звівся і вибіг з кімнати. 
Я трохи походив коридорш1, щоб заспокоїтись, 

а поті:\І повернупен на своє робоче місце. Ліночка 
дулась на :\tене, але я не зважав на те, навіть зра
дів: нарешті вона дасть мені спокій. 

А.1е Ліночка була не з тих людей, щоб отак о~1ег
ко відчепитись. Клята дівчина сердилась, сердилась, 
а відразу ж по роботі підійшла до мого столу. Я 
сю1е збирав папери і удавав, що не пшtічаю її. 

- Я все розкажу! 
Я :\ІОВЧаВ. 
- Щоб вона зна.1а, який ви. 
Я :\ювчки збирав далі папери, хоч у :\Іене почади 

тре:\rтіти руки. 

- Якщо ви такий, то не потрібні нашій дитині 
uаші нещасні гроші! Ось вони, їжте їх! 

І кину.1а .мені двадцять карбонанпів на стід. 
Я й досі дивуюсь, як не задушив у ту мить Лі

ночку. Я так глянуu на неї, що nона писнула, :\ІОВ 
перелякана :\ІИШа, і метнуласи до дверей. 
Схопивши гроші, я погнався за Ліночкою. Тз 

вона вміJІа не тільки базікати, а В:\tіла й бігати. 
І ось я стою на вулиці з грошю1а в руці і не 

знаю, що далі робити. Гроші печуть l\Іені долоню, 
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и уинjІию, як JІіночка принесе подарунки, і, зви
чайно, скаже О.1і, що я пожалів грошей. 
Що б я зараз дав, тільки б спій~tати Ліночку! 
Незчувся, як опинився на центральній вулиці. 

Завжди ~шнав її, повертаючи з роботи додому, бо 
не терпів людської колотнечі, отого суцільного на
товпу, що суне хіднико:\І, стискаючи тебе з усіх бо
ків. А нині я чо~tусь звернуu на цю вулицю, і ось 
повільно йду :\ІИМО дзеркальних вітрин :\Іагазинів, 
начинених кра:\ю~t. І ко.1и я ПО:"Іітив велику, розкіш
но одягнену ля.:J.ьку у вітрині "Дитячого світу", то 
зрозумів, що сю1а до.:ІЯ приuела ~Іене сюди. 
Молоденьа кра:"Іарка показувала десятки цяцьок, 

а.1е ота пя.1ька, що у вітрині, так і стояла перед мо
Ї:\ІИ очю1а. То було щось таке, що само по собі 
свідчило про неабияку ціну, - а са:\Іе це .мені й 
потрібно. Я вже уявляв, як повернеться з магазина 
Ліночка й побачить ляльку. "Звідки це?" - "Пет
ро Васильович приніс". І Ліночка ю1ушена буде 
прикусити язика. 

Лялька забрала чверть :'\ЮЄЇ зарплати, але я не 
жалкунав за тю1, хоч і вuажаю себе людиною ощад
.:lивою. Дехто наніть каже, що я скупуватий, але 
то дурні байки. Гроші є гроші, і вони не для того: 
щоб їх жбурляти на вітер. 

І{о.lи вийшов з ~Іагазина, почав накрапати дощ. 

Мені довелося зюпи піджак та обгорнути коробку, 
щоб не нююt<.lа ля:1ька. Я міг, звичайно, перечекати 
десь у під'їзді, а.1е хотів прийти раніше, ніж Ліноч
ка повернеться додому. 

Я таки добре на~юк, бо вже перед ЛіноччинюІ бу
динко:"І по.:ш.1а з.1ива. 

-- JІіночка вдо:\Іа? - це було перше, що я ска

заn, ко.1и Оля відчини:tа двері. 
·- Ще не прийш.1а, - відповіаа, одступаючи, 

О.1я. - Боже, як ви на:\юк.:ш! 
Вона бу.1а в тш1у -жакетику, що й учора. Так 

са~ю скро~шо зачісане волосся, таке саме худеньке 
обличчя і великі очі під тоненькими крильцюш 
брів. А.1е ЧО:\ІУ вона здається :"Іені зараз зовсі:\1 ін
шою? 
Я так пи.1ьно динився на неї, що О.1я зашарілася 

й опустила очі. 
-- Rи ... почекайте на неї. 
- Почекати? Кого? - по-дурно:"ІУ вирвалося 

u !>Іене. 
-- Та Ліночку ж! 
Лише тепер я пригадав, д.1я чого прийшов сюди. 

Ось, О.1ю, це вашій дитині. 
--- Навіщо ви! 

- Беріть, беріть, - наполягаu я. - Не мені ж 
бавитись нею! 

О.1я зао1іялася, :"ІЗбуть, уявивши ней:\ювірну 
картину: :'\Іене з .lя.:J.ькою на руках. Поті:\1 запроси
. 1а: 

-- Зайдіть до кі:"1нап1. Наднорі ще дощ. 
А й справді, ЧО:"ІУ б не зайти до кі.:\Інати? Ущухне 

з.1ива, і я тоді вже піду додо:\ІУ. 
Ліжко, де спа.1а О.1ина дитина, буао відгоро

джене шир~юю. Кі:"Іната :\ІЗ.lенька, то:"ІУ здаєтьси, 
що в ній забагато :"Іеблів, хо•І, крі:\1 шафи, неве.lи
кого столу, дuох сті.1ьнів і вузенького ліжка, тут 
нічого не~tає. "Як же вони сп.1ять? Невже Ліночка 
теж ночує на кухні?'' 

О.1я покла.1а ля.1ьку на сті.тt, поті:"І посадила її, 
розправляючи п.т1аттячко. 

- Коли я була :'\Іаленькою, - - сказала вона, 
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и дуже хотіла мати фабричну ляльку. Адже отака 
лялька - мрія кожної дівчинки. 

Дівчинки? Аж тепер я пригадав, що в О.ІJі хлоп
чик, а не дівчинка. Що ж вона робитиме з оцією 
:1илькою? 

А Оля гладила ляльку по маленьюи голівці, і за
думане обличчя її, ледь усміхнене, було дуже хо
роше. 

- Мені вже пора йти, - пршювив я згодо:\І. -
Дощ уже, здається, перестав. 

-- Так, перестав, - погодилась Оли і підійШJІа 
до вікна. Розчинила навстіж обидві половинки, і 
легенький вітерець війнув по кімнаті. 

-- Як стало свіжо й красиво. 
Я теж підійшов до вікна. Злива вимнла місто і 

пішла на захід, добродушно погримуючи, а тут уже 
було сонце. І все навколо: дахи будинків, великі 
вікна, зелені дерева, навіть чорний блискучий ас
фальт - сяяло такою вологою свіжістю, що не хо
тілося відривати очей. 
А я дивився вже не тільки на місто, а й на тен

дітну постать, обрамлену світлою рамкою вікна. І 
:\Іені здавалося, що це не востаннє: пройшов дощ, 
відчинене вікно, і :\ІИ стоїмо біля нього. 

("Дніпро", Київ, 1959.) 

ЗВЕЛИСЯ РІКИ 

Звелися ріки і лугами 
Блакитно з'єднують свій путь, 
А в небі хмари лебедями 
Із ополон:ок воду п'ють. 

Гаї спинились над водою 
І тихо входять в клекіт рік, 
І хмеле\І бродить під корою 
В березах чистий, свіжий сік. 

Налита сонце~r і вітрами) 
Хлюпоче веслами весна, 
І піднімає буйні трави 
Зе~1ля Х:\Іільна і запашна. 

В ці дні бажаєш світ щасливий 
Черпнути відра!>ІИ до дна 
І с~Ііло сіяти на ниви 
Багатство ярого зерна. 

МИХАйЛО СТЕЛЬМАХ 

ПЕРШІ КРОКИ 

Світ надзвичайно широкий 
Має укладисті далі. 
Від того і перші кроки 
Майже завжди невдалі. 

Безпоl\ІЇчні вірші перші. 
Нещасне перше кохання . 
Не:\tає ніяких звершень, 
А тільки одні поривання. 

А потЬt приходять роки, 
З'являється стрtНІІаІНа си.:1а. 
І І оглянеш - а перші кроки 
Вже й пило:"І давно притруси.1о. 

І 01ішно тобі й сердито, 
І ти забуваєш часто: 
Для того, щоб добре ходити, 
Раз десять треба упасти. 

ЛІНА КОСТЕНКО 
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ПРО ОДНУ ФОРМУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКУ 

У мові унраікських rазет, журналів, а nо'Іастн й 

кннвсок в Украіні nicnв друrоі світової війни, внаслідок 

руснфікаційноrо тиску, дуже nоширилась одна форма 

давапьноrо відмінку, що суnере'Інть нормам нашої лі

тературної мови. Я маJО на увазі закін'Іеннв -У (-Ю в 

іменниках •onoвi•oro роду однини (батьку, у•нтеnю), 
вживану замість nравнnьноrо закін•еннв -ОВІ, -ЕВІ 

(ЄВІ): батькові, у"Інтеnеві, краєві. 

Офіційно цю форм1 заnровадив, nнбонь, 'ІерИІrІ

вець П. Тн'Іииа, що, ви комісар освіти, затвердив nра

воnис, оnрацьований в Уфі (маJО на увазі видакив "Ук· 

раінськНJі nравоnис", Ииів, 1946 р.). У тому nравоnнеі 

до форми на -ОВІ, -ЕВІ систематично nододавано: "а 

таковс -У, -Ю". О•евндвчкн, цих "додатків" не викрес

лено і в новому, цьоrорі'Іному виданні nравоnису, бо, ви 

це вндн.о з nередмови, "збnижеинв" з "братньою" ро

сійськоІО мовою в ньому ще більше nосилено. 

Це страшно nрикре явище, і воно завдвс nросто 

"боn10" л10днні з укрвінським мовним 'Іуттвм. Відомо 

бо, що форма на -ОВІ, -ЕВІ наввив в 9/10 rоворів нашої 
живої, народної мови. Вона ж абсоn10тно nереважає в 

nівденно-західному й nівденно·східному наріччвх, а 

форма на -У, -Ю тільки в nівні'Іно-украінському на

рі'І'Іі, та й то не у всіх йоrо rоворах (у західних йоrо 

rоворах nоширене закін•еннв -ОВІ). А вк наша nітера

турна мова створена на основі nівденно-східноrо карі•· 

u, то форма на ·ОВІ, -ЕВІ й заnанувала ціnком nри

родньо в іі нормах. Про це сказано навіть в "Історн•

ній rраматнці украінської мови", що іі видало в-во "Ра

данська школа" 1957 р.: "В укр. nітер. мові nереважає 

закінченив -ОВІ, (·ЕВІ, -ЄВІ); закінчення -У (·Ю) ввснва

стьсв рідко"... (ст. 185). Ті окремі виnадки, коnи мож· 

nива й форма на -У, зв'взаиі з nевними умовами істо-

о о і о о і о і ; • о о о • • о о • • • о • о о о • 

У СПРАВІ КУПІВЛІ Я ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕА 

_звертайтесь 

liO 

найбіJІьurоrо уІ<раїнсьІ<оrо бюра nро.пажу 

реаJІьностеА 

Real Estate Ltd. 
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ричиоrо або морфоnоrі•иоrо характеру. Це або архаі•иі 

вислови тиnу "слава Боrу", "козацькому роду нема ne· 
реводу" (nриказка: тут форму "роду" затримаnо рн

муванив з "nереводу"), або слова з основами на -ОВ 

(острів - острову, Яків - Якову, Львів - Львову; за

кін•ення -ОВІ тут давало б nовтореннв складу -ОВ, -
тим воно тут і неможливе). Дехто вважає, що закін

ченнв ·У nотрібне бу вас nри скуnченні іменників чоn. 

роду в формі даваnьноrо однини. Hanp., О. Синввсь

кнй у своіх "Нормах" nодає такий nриклад: "товаришеві 

В'Інтеnеві Гаврилу". Але в думаю, що це роблена ком

бінаців, бо й трете слово може мати -ЕВІ. А вже ціnком 

нормально зву•ать двосnівні словосnолученна "Тара· 

сові Шев•енкові", "Іванові Франкові". 

До сказаноrо в додав би ще, що nроти вживакив 

форми на -У, -Ю nромовnас й іі тотожність (у баrатьох 

виnадках) із кличною формою: "батьку" - і "батьку!, 

"у•нтеnю" - і "у•итеn10І, "краJО" - і "рідний краю!, 

"Андрію Ииктю" - і "Андрі10 Иннт10 І" (це ім'в й nріз

вище відомоrо теnер в Украіні сnівака, що йоrо там 

неnравильно nишуть через І, - треба И). 

На цю аномалію звернули уваrу в Украіні найкра

щі знавці нашої мови і такі видатні майстри нашоrо 

мнстецькоrо слова, ви М. Рильський, О. Иундзи'І. М. 

Рильський у статті "З rадок про мову", надрукованій 

у "Літературній rазеті", •· 56 з 14.VII.1959 р., наnисав, 

що йому "nросто боnвче бачити, що в нашій літературі, 

і особnиво в пресі майже зовсім - з дивовижною і иа

врвд чи корисною nослідовністю - викоріиюєтьсв фор· 

ма даваnьиоrо відмінну на -ОВІ, ЕВІ, ЄВІ, а вживають

ся дaneRo менше nоширені в живій мові форми на -У, 

-Ю. О. Иуидзич nротестував nроти вживакив цісі фор

ми у своєму вистуnі на останньому з'їзді nисьменииків 

Украіни. 

Але ці nротести не nодіали аиівн, і в тій самій "Лі
тературній rазеті", де була надрунована статтв М. Риnь

ськоrо, тексти аж рибіють від цієї російської форми. 

От, иаnрннnад, у •· 96, з 1 rрудня 1959 р. маємо заrопо
вок "Михасю Линькову" (замість "Михасеві Лииьнову"), 

а в замітці "Дяка братів" знаходимо: "М. Бажану", "0. 
Гои•ару", "П. Дорошку", "Т. Масенку", "0. Ющенку". 
Тим біпьше затриму10ть цю неnравильну форму в по· 

сдиаииях двох сnів, RH от "Івану Вирrаиу", а іноді 

траnлаються й тані •удасіі, ви "nнсьмеиинкові-nо'Іатків

ц10". 

ОчевидвчRи, русифікаційна атмосфера там і досі 

така, що навіть ronoc найбільших авторитетів у нашому 
культурному житті rnyxнe, ян у ворожій nустелі. На 

nревеликий жаль, доводитьсв снонстатувати, що й дехто 

з наших людей на •ужині nочннаJОть безкритично за

своІОватн цю чужу форму і nереносити в нашу мову. 

От, наnриклад, Василь І. Грншко наnисав і видав бро

шуру nід иаrоnовRом "Хто з ким і nроти коrо? Відnо

відь Юрі10 Смощt•у" (замість "Юрієві Смоnн'Іеві"). Не

щодавно вийшла аитолоrів Юрів Лавріненна "Розстріns

ие відродженна", і на стор. 8 мене nросто nрнrолом
шнnа ціnа Ryna сnів у цій російській формі: Юрі10 Ше
вельову (Шереху) ... "Леониду Лиману"... "Івану Иоше· 

nівцю"... "Василю Барці"... "Васнn10 Гришкові"... "Яру 

Славутичу"... йосиn Гірквн надрукував у "Свободі" nи

ста "Гнату Юрі" (замість "Гнатові Юрі"). Газета "Вnе

ред" надруRувала відnовідь "С. Зернаnю" (замість "Зер

наnеві"). Один молодий nоет nодарував старшому лі

тературознавцеві свою збірку, наnисавши "Грнrорі10 

Костюку" (замість "Грнrорісві Кост10нові"). Ба більше: 

ця форма nереходить уже навіть у розмовну мову. Я 
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чув на зборах "уrаверівців", ви ronoвa давав слово 

"пану" (не "панові"). А вк дратувало n10дей з украінс•· 
ким мовним 'Іуттвм на мистецькому ве'Іорі "Украінсь

коrо театру в Америці" й. Гірнвка, nрисвв'Іеному nа

м'вті rетьмана Мазеnи" (5.ХІІ.1959 р.)І Публіка ж баrа-
. то раз 'lyna nовторюванна форми на .у (·Ю) в словах 

"круnю", "rетьману", "Івану" (замість "круnеві", "rеть· 

манові", "Іванові". Правда, це помилки віршованоrо 

тексту, ane режисерові треба було б ці хибні міс:цв по
виправnвти). 

Я відзна'ІаJО це все, ви перестороrу нашим .n10двм на 
чужині, що, може, щиро оріситу10чись на купьтурие 

життв нашої батьківщини, несвідомо допомаrають во· 

роrові у русифікації нашої мови, нашоrо найбіпьшоrо 

каціоиаnьноrо скарбу. Як відомо, русифікаційний тиск 

Ка НаШу МОВУ BHRBJIBCTЬCS Не ТіJІЬКИ В цій формі (і В 

про це пишу в більшій праці, що друкустьсв в іншому 

місці), ane цв форма особпиво "боп10ча". Тим то в nро
шу редакції всіх наших rазет і журкаnів передрукува· 

ти цю nepecтopory. 

В. ЧАПЛЕНКО. 

У країнський Робітничий 
Союз 

ОДНА З ПЕРЕДОВИХ БРАТСЬКИХ І 

ДОПОМОГОВИХ УКРАїНСЬКИХ УСТАНОВ 

В АМЕРИЦІ І КАНАДІ. 

Понад 24.000 членів - сім мільйонів майна - два 
мільйони надвишки. Модерні і догідні роди обезпе
чення - низька членська вкладка - надзвичайна 
допомога. Допомога _у випадку хвороби й каліцтва 
- безробіття та іншого нещастя. Допомога студію
ючій молоді - стипендії - семінарі - спорт -
ди!ячі підприемства - літні табори. Допомога ук
раанським культурним, громадським і гуманітарним 

установам. 

ПЕРШОКЛЯСНА ВАКАЦІйНА ОСЕЛЯ 

В rлЕН СПЕй, Н. й. 

Мальовничий простір розкішного парку - модерно 
устатковані кімнати - першоклясний харч - мо
дерний павільйон для танців - джерельне озеро 

купання - спорт - культурна розвага. 

ТИЖНЕВИК ''НАРОДНА ВОЛЯ" 

Виразник української демократичної 
і державницької думки. 

УКРАїНСЬКИй РОБІТНИЧИй СОЮЗ 

вс~українська установа - гордість української 
сшльноти в Америці і Канаді. Він об'еднуе всіх 
американських і канадських громадян українського 
роду без огляду на їхне релігійне вірування, тери-
торіяльне походження і політичне переконання. 
Вступайте в члени Українського Робітничого 

Союзу. Пишіть до Головної канцелярії на адресу: 

UKRAINIAN WORKINGMEN'S ASSOCIATION 
440 Wyoming А\·е., Scranton, Ра., U. S. А. 

!І n n І ,7 /l /. ('/ЧF.І/Т.. 1%() 

ЗДИБАВСЬ ХЛОПЕЦЬ ІЗ БІДОЮ 

Над швидкою течією 
Стрівся хлопець із зорею, 
Личко біле, стан високий, -
Сукню прала ясноока . 
Від білизни к.тrадка гнеться, 
Сn.т1есне річюt; стреnенеться, 
Хлюпче річка, -- не вгаває, 
Заіскриться та й заграє. 
Миє праля руки білі, 
Звис.1и коси nонад хвилі. 
Довгі коси - не завиті, 
Русі коси в м'яті змиті. 
Стала праля та й гукає: 
Що хлоnчина цей шукае? 
Якщо вмиться - ось водиця, 
Якщо щастя - uyp, ділиться! 
- Я, красуне, йшов по nолю 
Та й побачив в річці долю, 
Запитаю тільки броду 
Для ~юйого переходу. 
- Либонь краще tHe питайся, 
Мабуть, хлопче, повертайся ... 
Бо весняні води сині 
Затопили все в долині. 
У дівчини тої ласки, 
Як u станочку тихім ряски, 
У дівчини тої вроди, 
Як на дикій грушці nлоду. 
Над рікою, ІНад водою 
Здибавсь хлопець із бідою 
Дар~tа хвиля кладку миє, 
Дарма в хлопця серце мліє. 

НАДІЯ ПРИХОДЬКО 

• 
ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 

Кожен річник окремо, гарна nолатияна оправа із 
золотим тисненням, ра3ом 432 сторінки друку. 
Ціна за річник .............................................. 5.00 

"СОНЯШНИК" 

Два річники в одній книжці (роки 1956-1957), 
440 сторінок друку, у гаркіА полотияніА оправі, 
золоте тиснення. ціна книжки .................................. 6.50 

За один річник, 220 сторінок друку, гарна 

пшютняна оnрава, золоте тиснення, - ціна 
за книжку ................................ ........................................... 4.50 

Куnіть для вашої ДИТИНИ річник 11 Соняшника" 
матимете найкращу дитячу книжку з різно

манітним матеріялом, з багатьма ілюстраціяr.ш, 

чимало з яких виконані у двох кольорах, написана 

гарною мовою, сучасним nраволи сом. Річник 

.. Соняшника" nозбавить клопоту - "Що дати 
почитати дитині? .. " 

Купимо чи заміняємо "Нові Дні" ч. 2 (березень, 
1950 р.) і ч. 7 (серпень, 1950 р.). Потребуемо цих 
чисел для поповнення річників . 

• 
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ЗАЦВІЛИ ЗАГРАВИ ••• 

Зацвіли заграви домен, 
Поїзд весело загув, 
Щось промов мені на спомин, 
Щоб довіку не забув. 

Щоб полів осіннє збіжжя 
Зашуміло, наче :\Іай, 
Щоб за гуло:\І Запоріжжя 
Вбрався цвітш1 небокрай. 

Хай те с.1ово, наче птиця, 
Наче хвилька на житах, 
У зіниuях заіскриться, 
Затріпоче на устах. 

Ти мовчиш, а серцю чути, 
Хоч не мовлене воно, 
Слово, слово - свіжість рути, 
Чисте сонячне вино ... 

І не гасне спалах домен, 
І за обрієм во11ні -
Не пршювлене на спомин 
Квітне слово в далині. 

АНДРІй М'ЯСТКІВСЬКИй 

ПРИJІЮДНИй ЗАПИТ ПРЕЗИДЕНТОВІ КУК-у 

о. д-рові В. КУШНІРЕВІ ТА ВИКОНАВЧОМУ 

ДИРЕКТОРОВІ ЦЕНТРАЛІ КУК-у 

п. В. КОХАНОВІ 

У вінніпезькомv півтижнешикові "Новий lІJлях" 
від 25 грудня 1959 р. вміщено таке повідомлення 
(друкує:\ю без поправок): 

Пресова конференція з представника_ми 
Централі КУК. 
У п'ятницю, 4 грудня, в приміщенні Екзе

кутиви к~·к у Торонті відбулась пресова кон
ференція з президентом КУК о. д-рО:\І В. 
Кушнірем та екз. дир. В. Коханом з В~нніпеrу. 
Заступлені були: "Батьківщина", "Вільне 
Слово", ''Гомін України", ''Наша Мета'', "Но
вий Шлях'', "Український Голос'', "Ка·надій
ський Фар:\Іер" і ''Світло". Пробрано різні 
справи зв'язані з діяльністю Централі КУІ<, як 
теж пабудовою па:\t'ятника Шевченкові, 
вк.1ючно до справи скликання Світового Кон-
гресу Українців у вільншtу світі. Конферен
цією проводив кореспондент "Нового Шляху'' 
д-р С. Росоха, а в дискусії забирали слово 
також І. Варяниця, В. Левицький, о. П. Хо
:\ІИН, В. Со.rюнинка, А. Курдидик і О. Тарнав
ський. 

Доводжу до відома керівників uентра.тtі КУК, 
що на uю важливу пресову конференцію я запро
шений не був. Сьогод'ні перевірив і виявив, що ре
Щlктор журналу ''Молода Україна" (орган Центр. 
І<омітету ОДУМ-у) Б. Олександрів також запро
шений •н.е був. Поруч з цим по Торонті пускаються 
поголоски, що "східняки" громадськими справами 
не uікавляться, мов.ТІяв - ледарі вони ... 
У зв'язку з цю1 ставлю такі запитання: 
1. Чи ue сталося з вини централі КУК, зокре:\Іа 

о. д-ра президента і виконавчого директора, чи з 
. вини 1\f,ісдевого відділу КУК? 
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2. Якщо ue ста.1ося з вини :\Іісцевого відділу 
І<УК, зокрема з вини д-ра С. Росохи, який, як ка
жуть, зуби з'їn на "соборності" і на "толерантному 
став.1енні" до православних, то чому централя КУК 
дозвшнtє її і:\Іене:\І робити такі "соборні" вправи? 
Між іншш1, не не вперше так робиться ... 

Я ду:\Іаю, шо зайви:\І бу де пояснювати, що ue об
раза не нас як редакторів, а в першу чергу наших 
читачів, икі активно підтрю1ують КУК і беруть ак
тивну участь у зборі коштів на побудову пам'ят
ника Т. Шевченкові, бо :\ІИ з Б. Олександровим на 
ньш1у лише вигра.1и -- заощадили собі час. 

Разо" з цюs хочу поставити питання редактора:\!: 
чи ви, дорогі ко:tеrи, вважаєте це за нор:\tа.тtьне яви
ще, чи таки за будування якоїсІ> "вищерасової" 
республіки, у якій "східнякам" :\tісця нема? LUoдo 
"Нових Днів", то вони собі вибороли право- на 
громадянство, хоч час од часу отаке ще трапляє

ться і з "Нови:\ІИ Дня!\ш", але "Молода Украї,на" 
на протязі :\Іайже десяти років існування цього 
права - бути повноправним членом у родині ук
раїнської преси - з невідомих усьо:\ІУ громадян
ству причин не здобула. Хочу пригадати ша•новним 
і дорогюt колеrю1, як пару років тому, коли в при
:\Ііщенні редакuії "Го:\юну України" були основу
ючі збори спілки українських журналістів, я про
тестував, що на них не:\tа присутнього редактора 

"Мо.1одої України" і зробив внесок запрошувати 
його на всякі пресові наради. Тоді ніхто з вас не 
протестував проти мого внеску і він був прийнятий 
одноrо.1осо. А uce таки "Молода Україна'' й досі 
сто.їть десь "за порогом" ... 
Ставлю це питання редакторам то:\tу, що преса 

таки совість сvспільства і від неї сьогодні" залежить 
усе. Отже, за.1ежить і однакове ставлення наших 
установ і організацій до всіх часописів. 

"Мо.:1ода Україна" сьогодні єдиний журна.1 для 
~юлоді на e:\sirpauїi. Признай:\юся щиро, хоч, може, 
дехто й не хоче цього визнати, що "Молода Укра
їна" -- журнал таки досить добрий. ОДУМ може 

НАй ВІДЖИВНІШИА 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МАЄ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ЦЕ 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВААТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 
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бути r·ордин з тогu, що ті.1ьюt він :'lta€ пресовий 
орган, а жодна інша молодеча організація на такий 
подоиг не спромоглась. Чи можна ж ни~І !Нехтува
ти? .. 
А уявіть ~обі, що "Мо.1оду Україну'' видає СУМ 

чи МУН? Чи можливе бv.1о б таке етаnлення до 
неї, як є тепер? · 

Вибачте, a.r:te я вважаю, що не явище ненормаль
не і про нього ~•усить знати усе наше гро~Іадянст
во, а зокрема читачі "Нооих Днів" і "Молодої Ук
раїни": щоб якусь хворобу лікувати, то її перш 
за все треба устаtновити без правильної діягно
зи .1ікування не~южлиое. 

п. волиняк 

Вш. п. М. Д-ш із США: Чи ви, людина, яка ко
лись будувала наш журнал, вважаєте, що ради ''со
соборности" я повНІнен був і цю справу про:"Іюо
чати? Чи Ви і в даному випадкові вважаєте, що лю
дина, яка пригадає другій людині, що вона хвора 
на ... ну, на щось дуже погане! - стане са~ІЗ хво
рою на те nогане, а та хвора ~ю~tентально очис

титься від тієї погані? .. 
І чи Ви це розаіІНите як "східняцький" наступ, 

чи як оборону? 

Ьуду дуже вдичІшй за Вашого .1иста з цього 
приводу. 

П. Вол. 

ПОЖЕРТВИ НА ПАМ'ЯТНИК Т. ШЕВЧЕНКОВІ У 

ВІННІПЕЗІ ВІДРАХОВУЮТЬСЯ З ПОДАТКУ 

Із Міністерства фінансів Канади до централі КУК 
надійшов такий лист: 

"Стверджуючи одержання Вашої кореспонденції 
n листі nід 23 минулого ~tісяця про збірку коштіо 
на пам'ятник Тарасові Шевченкові, повідомляє~ю, 
що Комітет побудови пю1'Я1~ника буде вважатися 
за добродійну установу, для цілей, які передбаче
ні в Акті прибуткового nодатку, а зокре~Іа в його 
секції 62/l!e. 
На uій підставі пожертви, які надійдуть до Ва

шого Ко~1ітету на цю ~1ету і будуть стверджені від
nовіднюш nосвідІ<а:'ІІИ, бу дуть відраховані з nодат
І<ової су:'ІІИ в роз:'ІІірах, nередбачених Статутом, 
секції 27/1/А". 

Бюро директора Правного ВІддІлу. Оттава. 
Цнм уряд Канади ще раз виявив своє nрихильне 

ставлення до канадських українців, до Т. Шевчен
ка і до украінської сnрани нзагалі. 

···•·---•->•..,.•е!!8---•·· 

Подвоїио • • • 
КІJІЬКІСТЬ переДПJІаТНИКІВ )КурИаJІУ 

до йоrо 10==річч.и1 
ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

ШRноаннй Петре Ку3•моан'Іу І 

Шn10 6.00 ,Ron. З _ них 4.00 на аі,Rноау мосі пере,R

пnатн, а 2.00 на пресовий фон,R. Дуже хо'Іу 3Кайтн Вам 
пару пере,Rпnатннвіа, ane поки що ще не 3иайшоа. Яв 
тіп•вн 3Haii,Ry, то 3араз же аі3І:МУ а них rроші і вишn10 

еам. 

Я ціnком а,Rоаоnений і3 журкаnу і 6y.Ry пере,Rпnа'Іу
ватн йоrо ,Rоти, поки 6а'Іитимут• моі о'Іі. 

Вама10 Вам і всім сnівробіткивам журкаnу pa,Ric
иoro Pb,Raa Христовоrо і вс•оrо иайвращоrо у Вашо

му життіІ 

Константни РИ&АЛКА, Врунnии, США. 

Веn•мишаиовннЯ Ре,RавтореІ 

Шn10 8.00 ,Ron. - 4.00 на віднову своєї передnJІати, 
а 4.00 доn., 3а ноаоrо пере,Rnnатинва, a,Rpecy ввоrо ,Rо

ДВJО. 

Що,Rо отих анонімних norpo3. Це ввище ціпком 3ВИ
'Іайие: швіп•кі nідручниви Вашоrо видакив виввиn кс• 

6araTO nіІІШИМИ від іКШИХ, і Це BHHnHRano JIIOT. 6e3-
CHnHX ремісників. От і "і.Rут•" на Вас усіма можnиви

ми сnособами. Саме 3 ~ісі nри'Іиии натоnиц•ва преса 

й nідтримус іх ... 
На мо10 думку натоnиц•ва преса не мас мораnьно

rо nрава умішуватвеа у сnрави шніn•ноrо вихованив 

поsа іі nарафівми. Ми ж тоrо не робимо І Напр., у НьJО

Иорву, Чіваrо і а Детройті та а інших містах натоnиць
на церааа 3уміnа побудувати веnи'Іе3н.і катоnицьні па

рафівn•иі шноnи, ane а них В'Іат• тіn•ви nо-аиrnі:.йс•

вому, а увраіис•ва мова аивnадаст•св там no одній ro· 
дині на тнж,Rеи•. 

Чи не краще 6yno 6 тим редавторам 3Вериути тва-
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ry на свої сnрави, а не "оnівуватис•" иаJІІимн? .. 
&. Ромаиеи'Іув також не nовинен 6и швірити сво

іх ремісни'Іих зубів на інших видавців, 'ІИМ фавтн'І

ио nід'юджує темних тиnів на вримінаn•ні B'IHHRH -
nоrрози вбивства тощо. 

Ф. ФЕДОРЕНКО, Детройт, США. 

Шановний пане ВоnииавІ 

Шn10 8.50 доn. Прошу ро3подіnити іх тав: на від

нову nередиnати 3.50 ,Ron., а 5.00 доn. на розбу,Rоау 

журиаnів. 

Юрій ГОЛОВКО, Торонто, Канада. 

Петре Кузьмови'ІуІ 

Шn10 rpo111i (віриіш пере,RВJО 'Іере3 nроф. Д. Кисnи

ЦJО) 4.00 доn. 3а ковоrо nере,Rnnатиива. Це саме той, 

вкоrо Вам 6равувапо до повноrо nо,Rвоєнив 'Інсnа пе· 

редnnатнивів. 

М. СТІПАНЕНКО, Нь10 Врунсвів, Н. Дж., США. 

Ви вra,Ranи, дороrий Миноnо Омеnвиоаи'ІуІ Це са

ме він! Ane з невеnи'ІRОJО умово10: вищо ще тиса'Іа ка
ших 'ІИТВ'Іів 3робnвть те саме, що Ви... Тоді фота n. 
Ф. Хаnец•воrо й Ваше красуватимуть на nершій сто

рінці обнnадиини. Та ще й ви: найменше в чотир•ох 

ноnьорах! 

п. вол. 

Внеоноповажаний nане ВоnиивнІ 

ПриєдИУJОСЬ .RO творців "•y.Ra" шn10 'ІеНа на 

19.50 ,Ron., акі прошу розnо,Rіnити так: 3.50 на ві,Rио

ву моєї nередnnати, 2.00 на ро3бу,Rову журнапу, а 14.00 

3а •отнрьох нових nередnnатиинів, адреси ввих до,RВJО. 

Дай, &оже, що6 Ваш скромний 3авnик таки сnрав

ді nеретворивсв на 'Іудо і що6 'Іисnо передnnатнкаІа 
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журкаnу сnравді nодвоіnось! 

Ваш реnортаж "Зустрі• із n10дьмн з тоrо світу" на

nисаний сnравді nрекрасно і це даnо мекі змоrу nри

єднати кіnька нових nередnnатників, а кіnька ще обі

цаnи самі внеnати rроші. 

І. ГУРТОВЕНКО, Торонто, Канада. 

ІОUановний nане Воnннsк! 

liaJRaiO'IH доnомоrти nодвоїти •ксnо nередаnатників 
журналу, шn10 5.00. доuрів, які nрошу розnодіnити так: 
1.50 на розбудову, а 3.50 дnа новоі nередnnатниці, ад

ресу якоі дода10. 

З nOWё\HOIO 

Ганна ШПУК, Торонто, Канада. 

Дороrий П~не Воnиняи! 

Шn10 nоштовий nереказ на 11.00 доnярів, яsі про

шу розnодіnити так: 6.50 на віднову nередиnати "Но

вих Днів" і "Сонвwннка", 3.50 за nepeдnnaтy "Н. Д." дnа 
моd nрнsтеnькн в Німеч•нну, 1.00 доn. на nресовий 

фонд. 

З укрвінським Різдвом Христовим віта10 Вас і ба· 

ЖіUО всьоrо доброrо та баrато сиnи іі здоров'я дnа Ва

шої . невтомної і важкої nраці. 

Христос РождаєтьсяІ 

Марта СТРІЛЕЦЬКА, Монтреаnь, Канада. 

Веnьмишановний nане Воnннвк! 

I0Un10 rpowi за •отирьох нових nередаnатників на 

журкаn "Сонвwннк", з них один у Канаді, а три у 

США. 

З nошаНОІО 

Hina ПЕРЕДЕРІЙ, Монтреаnь, Канада. 

До редакції журкаnу "Нові Дні", Торонто. 

Шn10 7.00· за двох нових nередnnатинків. Прошу 

спати журкаn з сі•нв. 

З nошано10 до Вас 

свsщ. М. ГОМЕНКО, Летбрідм, Канада. 

В.еnьмишановннй Петре Кузьмови•у! 

ВкnІО'ІаJО'Іись у камnаніJО за nодвоєнна nередnnат

инків иaworo журиаnу, шn10 4 фунти іі 10 шіnї, з вкнх 
nівтора фунта - віднова моєї nередnnати, а три - за 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - RІРШІ, стор. 44, формат: 
10 х 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. ЦІна- $0.90. 
РАЯДУГ А - збірочка для дітей молодшого віку, 

стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
папір, кош.ороІ'ий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 
І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
лів, великі на всю сторінку ілюстрації. обкладинка 
в 2-ох кольорах~· Ціна- $0.40. 
"СОНЕЧКО А ХМАРИНКА" - збірка для дітей 

молодшого віку, стор. 16, формат - 10 х 7 цалів, 
33 ілюстрації, гарний папір, кольоровий друк, об
клащшкз в двох ~ольорах. Ціна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 

великі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 
Ціна - $0.40. 

·Замовляти в "'Нових Днях". 
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двох нових nередnnатникіs, адреси вкнх додаJО. 

З nошано10 до· Вас, 

В. ДВОРЦОВИR, Канnев Вейn, Австраnіs. 

ІОUановниіі nане Воnннsк! 

IOUnю nepeдnnaтy і 1.50 на розбудову журиаnу. 
О. Р АДКІВИЧ, Торонто, Канада. 

Веnьмншановнніі nане редакторе! 

IOUJІJo 8.00 доn., з яких 4.00 на віднову моєї nеред

nnатн, а 4.00 за новоrо nередnnатннка. 
З наrоди Різдва Христовоrо і Новоrо Року nереси

nаємо - в і мій муж - найщиріші nобажакив доброrо 

здоров'в, внтрнваnостн і усnіхів у житті, зокрема зу· 

стрі•ей з n10дьмн "з тоrо світу"! 

Ганна ШИРЕR, Piro Парк, США. 

Веnьмишановнй і дороrий Петре Кузьмови•уІ 

Вам і всім сnівробітникам журкаnу найкращі nоба

жання з иаrодн Різдва Христовоrо і Новоrо РокуІ 

Христос Ро•даєтьсаІ 

При цііr иаrоді шn10 3.00 доn. на nресовий фонд! 

В. ГОЛОВІН, Віиніnеr, Канада. 

Пане Воnиняк! 

Шnю віднову nередnnати і 0.50 доn. на розбудову. 

Весеnих свят Різдва Христовоrо і щасnивоrо Новоrо Ро

ку, а тако.н[ дуже кріnкоrо здоров'в! 

Щиро жн•nивий завж~и 

А. І. СЕНЧУК, Фоам Лейк, Саск., Каиа~а. 

Пане редакторе' 

Шn10 nоштовоrо nерека3а на 8.50 дол. З них 3.50 на ві~
нову моєї nередnnати, а 5.00 на розбудову. 

З ПОWаНОІО 

Павnо ТИЩУК, fвеnф, Канада. 

Веnьмишаиовний nане Воnинвк І 

Шn10 5.00 доn. З них 3.50 на віднову nередnnати, а 
1.50 на розбудову мурнаnу. 

З nОШВИОІО 

А. СТРЮВЕР, Торонто, Канада. 

(Даnі на сторінці 32·ій.) 

Приймається передплата на дитячий місячний 
журна.'І 

соняшник 
Журнал має 20 сторінок друку, багато ілюстраuіА, 

друкується на гарному папері, кольоровий друк. 
Передплата на рік: 

Канада - 3.00 дол., США - 3,50 Дол., 
Австралія й Англія _:_ 20 -шіл. 

Uіна окремого числа - ЗО центів, в Англії й Австра
лії- 2 шіл. 

Замовлення і нее листування слати на адресу 
"Нових Днів". 

Вийшла обмеженим накладом · нова книжка 

Василя ЧАПЛЕНКА 

ДЕЩО ПРО МОВУ 

збірка .1інгвістичних статтей. 

Uіна - 1.00 доляр. 
Замовляти: 

Vasyl Chaplenko 
с/о UVAN 11112 W. -26th St. New York 

N. У. U.S.A. 

пn n т д п т. стrтЕПТt, 1960 



Микола ХИМИЧ 

НІКОПОЛЬСЬКИй МАНГАНОРУДНИй БАСЕйН 
Але сnо•атку трохи про місто Нікоnоль. 
У нас, о•евндио nід вnливом різних художvнх 

творів, про заnорожців виробилось nоиsттв, вк тільки 

про nрофесійних воаків. У .короткі nерерви між війна

мк •и nоходами вони, думаємо ми, в Сі•і або иі•оrо 

ве робипн, або тільки ropin:кy nи nи. Коnи б це сnрав. 

ді було так, то вони не nротримались би ні одноrо див, 
а між тнм вони не тільки ісиували більше двох стопіть, 

а іІ nідірвали основи двох, nершокnвсинх тоді, дермав 

світу - Бnнску•у Порту і Рі• Посnопиту. 

Насnравді, уклад жнттв заnорожців у мнриніі •ас 

був скnадний та орrаиізоваииіі. Крім військових та 

інших сnрав вони 1аймаnнсв й rосnодарськнмн сnрава

мн в т. •· й торrівпею із своїми сусідами. 

Недапеко від Сі•і, ана містипасв там, де nізніше 

були виsвnеиі зложища маиrаиової руди, на Дніnрі, у 

місці, де сходиnисв торrовеnьн.і шnвхн з Криму, Дону, 

О•акова, Мопдавії, Слобожанщини - бупа переправа. 
На цій переправі осідали запорожці, а з •асом тут вн

иикnо торrовеnьне селище, вне иазнваnосв по різному: 

Микитина переnрава, Микитин pir, Микитине сепище. 

Topriв.rrв вепасв тут досить активна, ви також nереванта· 

жуваnнсв найрізноманітніші товари. 

Зиову ж, невірним е те, ак nрнйнвто думати, що 

заnорожці nотребувапн тільки борошно, рнбу та сіль з 

хар•овнх товарів, а з nромислових - порох, смопу, 

дьоrоть та китайку. Як свід•ить французький коксуп 

nри кримському ханові Пейсонеnь та історик А. С:капь

ковськнй, заnорожці брапн різні т. з. заморські товари: 

rрець:кі та акерманські вина, цитриновий сік, сушені 

овочі, nраванську оnію тощо. 

Як nрийшли сюди росівнн, то вони, щоб утруднити 

татарам робити н·аскоJІн, на Лівобережжі, від Озівсь· 

коrо мора до Дніnра, nобудувапн укріІІJІеку пініJо, а 

на Правобережжі збудували дві кріnості: на долішньо

му Дніnрі - Херсон, а на Мниитиній nереправі, ви у 

вадзвн•айно рухnивому nункті - Сповенськ. 

За задумамн Потьомкіиа місто Сnовенськ маnо б 

ст~тн центром, з вкоrо уnравnаnнсь би новозавойовані 

території, а в кедаnекому майбутньому й усі землі, акі 

копнсь за:імаnв Візантійська імnерів, бо, ви відомо, Ка

терина 11 мрівла стати іі настуnницею. 

Місто Сnовенськ nо•алн будувати у 1779-80 рр. 

На маnі, виданій rенштабом російської армії у 1781 р., 

наnисано "Словеиск", а на маnі виданій у настуnному 

році вже наnисано Нікоnопь. 

Нікоnопь зна•нть - "місто nеремоrн". Треба дума

тн nеремоrн над заnорожцами. 

* 
Мвнrанова руда є нанЦІннішим нашим націоиапь

ннм баrатством1 rому, що теnер без манrану иеможпн

во виробпити т. зв. •tорннх метапів, тобто •авуІІУ та 

етапі, а на світі зпожищ манrаиової руди ке є дуже 

баrато. Ті родовища, вкі на сьоrодні відомі, міствтьсв 

у країнах або nромнслово не розвинутих, або взаrаnі 

маnо обжитих. Тіn~акн нікопольське родовище має ВИ• 

кпю•но зру•не розташуванна, бо містнтьсв майже в 

центрі між баrатнм на метаnюрrійке папнво Донбасом, 

найкращим у світі ~одvвнщем 3аnі3К'ОЇ руди КІfнвоrо Po
ry, та дешевим джерелом еnектроенерrіІ - ДнІnреnь

стаиу. 
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Віддалі залізницею нікоnольськоrо родовища до 

цих районів такі: 

Нікополь Горлівка . . . . . . . . . 440 км. 
Нікопопь Кривиіі Pir . . . . • 100 км. 
Нікоnопь Заnоріжжв . . • . . . . • 120 км. 

Такі ж промнсnові країни ви США, Анrпі.8, Франців, 

Німе••ина, Бепьrів іі зовсім не MВJOTL. Світові 31\Пасн 

маиrаиовоі руди теnер внзиачВJОтьсв на один міпЬ:рд 

тони і по країнам розnодіпВJОться тан2 

країни 

Украіна 

1·рузtв 

Бразипі.8 

Інд ів 

rана 
Півд.-Афр. 

в мли. тонн Хемі•ннй скпад руди в % ty.: 

•нет. мет хемічнн:і скпад руди в 

руди в ній: маиrану сипікатуфосфору 

190 121 28-33 до 25 0.25 
160 72 40-50 ДО 9 0.20 
140 71 44-58 ДО 14 0.20 
100 51 46·56 5-7 0.10 

40 19 42·53 3-7 1.12 
Сою3 18 9 42-58 2-7 0.00 

Якісrь маиrановоі руди авапіфікуєтьсв в запежнос
ті від тоrо, скільки вона мас в собі манrану, двоокису 
сиnікату та фосфору. Хо• хемі•кИІі скпад нашої руди 

наіІrірший, одиа•е за кількістю чистоrо метапу в ній, 
на сьоrодні це е иаЯбіпьше родовище у світі і стано• 

вить воно щонайменше 25% саітовоrо запасу метвто 

маиrану. 

Про можливість використовувати маиrаи у різних 

техноnоrі'!иих процесах зиапи вже давні народи. Апе 

nерший nатент на застосуванна йоrо при виробництві 

етаnі взятий у 1799 р., а в •авуні у 1808 р. У 1839 р. ка· 
уково доведено, що маиrак nопіnшус акість •авуну та 

етаnі. Практи•ио ж у метаnюрrійиому nроцесі nо•апи 

вживати йоrо тільки тоді, копи був найдений епосі& ви

робництва пнтоі етапі, акий відкрив Бессемер у 1856 
р., а Мартен у 1865 р. 

Із розвитком машинобудівельної індустрії, особпи

во відтоді, вк no•anи будувати сипадні і то•иі маши

ни та аnарати, до етапі етаnи ставити все більші й біль

ші внмоrи (до іі вкостн в уиіверсапьиім зка•ениі цьо· 

ro ПОИВТТВ). 

Щоб надати етаnі вкоісь особnивоі вкости, до неі 

додВJОть, відnовідно до внмоr, різні т. зв. кольорові 

метали, ак хром, иі.кеnь, воnьфрам, титан і т. д. Комний 

з них надає етаnі вкоісь особnнвости: тоі: твердостн, 

той еnастичиости, інший nружиости, від тоrо вона ке 

іржавіє, а той робить стапь здатньо10 тримати rостре 

жало і т. д. Апе манrанові иапежить дапеко біп1оша ро

nи, ніж усім іншим. Йоrо .цодають до етапі не тільки 

дпа надавив ій акоісь сnецифі•ноі вкостн •• впастн
вости, а ще й тому, що він уможпивпюс веденКJІ мета

nюрrійноrо nроцесу взаrаnі. 

Коротше: без манrаиу теnер немомпиво внро6JUІТи 

сталь. Маиrанова руда 'ІН метап манrан с о6ов'uковкм 
та необхідним сиnадинком метапюрrійиоІ шихти. 

Отже, маиrан вжнва10ть: 

І) Длв ведекив техноnоrі•иоrо nроцесу взаrапі (тоб

то врро6иичтва С'І'апі) 1 

2) Дли надакив етаnі сnецІальних впастввостей, 

ки остей. 
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Перше. йоrо техкоnоrічне знвченнв зводнтьсв до 

тоrо, що він дае можnивість очистити стаnь і чавун 

від небажаних та шкідливих домішок, а саме: 

а) Дnв виділенна із етаnі шкідnивих cnonyк заnіза 

з киснем (закису заліза); 

б) Дnв видіnеиив з метаnу у шnак сірки, 

в) Розріджує шnак; 

r) Не доnускає видіnвтисв у стаnь вуrnецеві у ви
rnвді rрафіту. 

Друrе. Roro вкостеве зиачеиив nonвrae в тому, що 

він noninwye стаnь таким сnособом: 
а) збільшує іі твердість, 

б) збільшує еnастичиість та nружність, 

в) збіnьwує щіnьиість етаnі, 

r) не доnускає: т. зв. червоноnомкости етаnі й ча

вуну, 

д) робить стаnь здібно10 не намаrнічуватись, 

е) в найrоnовиіше - nідвищує коефіцієнт спротиву 

на стиранив етаnі. 

Баrато частин машин чи аnаратів робnвть в умовах, 

коnи одна детаnь третьсв об друrу і тому скоро стн

раєтьсв. Напр., тоnок у циnікдрі двиrуиа, вісь ·у капесі 

та інше. Тому такі частини :виробnа10тьсв тіnьии з ман

rвиових сталей. 

Тиnово, стаnь має в собі такі rраниці манrаиу: 

твер~і етаnі . . . . . . до 0.50 % 
середні етаnі . . . . . до 0.75 % 
м'вкі ста.Jіі . . . . . . . до 1.0е % 

Сnецівnьио ж макrаиові етаnі ма10ть 7-12% до 

22% маиrаиу. 

У метаmорrійиій nромисnовості маиrаиова руда 

ВJКИВВСТЬСВ: 

1) У ферростоnиі.й nромисловості, де вирабnвJОть 

стоnи маиrаку із заnізом (чистий метаn маиrвк не вжи

вастьсв у метаn10рrііІиій nромисловості), а саме: 

а) бідний ферромаиrаи, в виому с маиrану 25-45%, 
б) баrатий 45-80%. 
2) У ,Rомеииому виробництві nри виrатовnеииі -nе-

реробиоrо та cneцisnьиoro чавуну; у т. ч. й зеркаnь

иоrо чавуну, де маиrаиу с до 25%. 
3) При виробництві етаnі макrвновоі руди вжива

ІОТЬ дуJКе· рідко і то у иевеnикій кіnькості. Тут ужива

єтьсв зеркальний чавун та ферромакrаи. 

90-95% манrаиово~ руди йде у метаn10рrіііиу npo-

€ДИНА УКРАїНСЬКА РАДІОПРОГРАМА 

В ТОРОНТІ 

ПІСНЯ УКРАЇНИ 
Слухайте нас кожної суботи від год. 4:30 - 5:30 
по пол. і кожної неділі від год. 4:00 - 5:00 по 

· пол. ··на хвилі 1250 а радіостанції CHWO. 
·На нашій прогрю1і передаються політичні комен
тарі, новинки з гро~ІЗдського життя, оголошення 
·літературно·)tистецьких та громадських уста,но.в, 
комеріІ.ійні бго:н)шення, спеціяльні програми для 
.діт.е11 та жінок, виступ'аЮть· визнаЧні українські 
~rисtці, науковuі, журна.1істи, обговорюються ак-

туальні поДії з українського жиrrя. 
Пишіть Д() нас про Ваші зауваги і побажання 

на адресу: 

·soNG. OF т·нЕ ·uкRAINE, 6~ Hewitt Ave., 
Toronto, Ont., Те І.: ЕМ 6·3380 or LE 6·-9398. 

мисnовість, а останнв відходить у хемічну, окnвнку, 

фармацевтичну, електротехнічну nромисповість та кв 

виrотовnеиив стоnів: бронзи, дІОралJОміиів, манrаиіиу, 

електрону. 

Як зростаnа маиrанорудна nромнсnовість, видко з 

таких даних: 

І) Середкьорічний видобуток маиrаковоі руди у сві-

ті no 20-річчвх (у тоннах): 
1881-1900 рр. . . . . . . . 350.000 
1901-1920. .. 1,600.000 
1921-1940 . . . . . . . 3,250.000 

2) Видобуток в окремих краівах зростав так (у тне. 

тони): 

1900 1913 1935 1940 1945 
1937 

Украіна 90.11 9lZ 1.037 862.6 
Груз і& 1.650 214 
Інді& 122 828 826 245 
Bpuиnis 123 265 
rака 535 713 
Півд.-Афр. со10з 570 115 

Сnідус зауважити, що манrаиова руда. х~'І і- а хе
веnикій иіnьиос~і~ але до6увастьсн і ~ і~ших храіиах. 
У 1938 р. видобуток no ІJраінех~ у "!о % до світовоr.о_ .ан
добутку, був такий: 

Груз і& 19.6 Єrиnет 1.6 
Украіна 20.4 Куба 2.0 
Інд ів 15.0 _ Мароно 1.5 
Півд.-Афр. СОІО3 9.0 

.. 
Яnоків 1.t 

rвив 7.0 Фіnіnінн 1.0 
Враз нn і& ·3~ rиwi краінк (,.1 

З розвитком, в останній чверті ХІХ ст., nромисnо• 
в ости на Украіні.· nоЧаnи nосилено nрац10вати різкі екс
nедИЦії no розшуках ·сировини, аби забезnечити іі -по-
треби тв вимоrн. - · . - · · 

У районі HiRononв no nівому березі річки Соnоноі 
були здавна відомі ознаки nрисутиости тут маиrаиовоі 
руди. З ініціативи Геоnоrічноrо комітету СJОдн був nри· 
сnаинй з ексnеднціє10 інж. В. А. Домrер, вкнй у 1883 р., 

досnіднвwн береr річки на протазі 7 им., установив 

наявність манrановоі ру~и. Пісnа иьоrо тут побуваnо 

ще кіnька ексnедицій, вкі досnіджуваnи більшу ппощу 

на схід від річки і вкі остаточно ствердили nрисуткість 

руди і оцікиnи іі на предмет nромисnовоі ексnпуатаціі. 

У 1886 р. наnроти cena Олексіївки буnа nобудована і 
nущена в діJо nерша манrанова коnаnькв - Поировсь

ка, пізніше ім. Раиовськоrо. 

У 1891 р. іиж. Завадський знайшов nоиnади манr. 

руди no річці Томаківці. 
У 1927-28 рр. відкриnи родовище иоnо с. Олексан

дрівки. 

У 1893 р. reonor Н. Соноnов nерший дав коротаий 

оnис рудноrо району, а у 1901 р. він дав nовне 3Веден
кs усіх . досnі~ів,. _.н~ ІІідставі BKJ!X ус~ановнnи, що .ро· 

довище no р. Соnо~ій та родовище no р. Томаківці не 
сиnада10ть одноrо цinoro, а роздівеві річкою, т~чкіше 

баnио10 Мапа Кам'вика. 

.з~ож~е . м!ж Р.~чкамн . Соnоио10 та Чор~мnнком 
~:~азваnи "Західним. noneм", а родовища no- річна~ . Ве

- nика . Кам'ника, Томаківка та Грушівка назвапн "Схід
ним noneм". Тоді ж на обох nonвx заnаси ·руди оцін10ва· 
nнсь на 50 мnн. тонн. 
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·Ці обидва зближені між собою рудні пons одер· 

жапн назву Ніноnоnьсьноrо манrаиорудиоrо басейну і 

на сьоrодні він є найбільший у світі, щодо ніnькости 

манrаиу. Після: довгої перер~&и, тіnьнн у 1925 р. t<eonor 
Українськоrо Геоnоrі"Іноrо Комітету Е. К. Фунс знову 

приступив до внв"ІеннІІ району. Наслідин йоrо розшу

хів показали, що пісnа майже 40-рі"Іної експлуатації ра

йону, запаси руди не тільки ие змеишиnисs, а навпани 

- збіnьшнnнси. Фукс запаси визна"Іив на 76,395.000 тонн. 
У роках 1926-28 Нікопольська рудоупрана з вnас

ної ініціативи і вnасними сиnамн розпо"Іаnа не так ви· 

в"Іеннs, ин розшуки нових покладів руди. При тому 

буnн: виивnені нові рудні місци. 

Тіnьни від 1928 р. Всеукраінсьна Академів Наук та 

Унр. Гeonor. Комітет розпочали наунове та планове ви· 

вчеинs рудноrо району з метою: 

1. Установити межі заnвrаниs руди; 
2. Вивчити руду з хемічноrо, мінераnоrрафічноrо та 

інших боків, 

3. Вив"Іитн reonoriчнy будову району, 
4. Вивчити інші корнсні копаnики району. 
У скорому часі досліджено площу в 1.500 нв. км. та 

наrромацжено баrато різиоrо матеріsnу, на основі вко

rо можна було б дати точний опис району. Ane на по
чатку 1930·х рр., коnи ще не було закін"Іеио дослідів, 

ВУ АН і УГК бу nи розrромпеиі, акад. М. Світальський 

та проф. М. І. Безбородько - найкращі тоrочасні reo
norн - розстріnині, справа з вивченнам району за· 

вмерла. 

Родовище такої цінної та ріднісної руди не вивча

nосІІ. ні по ширині, ні в rnибииу, а такий стан у rірио· 

видобувній промисловості є надзвичайно шкідливий, 

- бо· видобутон . копаn-ики носить тоді хижацький, коn о

_- нівnьний характер. Вже після: друrої війни радаиська 

reonoriчнa- наука устамн проф. А. Г. Бетехтіиа призна-

ла, що "Нікопольське зложище, не зважаючи на те, що 

воно посту-пнnо -в експлуатацію майже 60 ронів тому, 

до цьоrо часу не тільки не вивчене повністю, ane й не 
розвідане вк сnід". 

Кількісно це визначаєтьс:.sr так: 

- коефіцієнт розвіданости дорівнює - 6,3 
-коефіціснт вивчености дорівнює - 22,6 

-- -На ІІідставі м·атеріІІnів, зібраних ВУ АН та УГК, ме· 

жі обох піль можна визначити так: 

ЗАХІДНЄ ПОЛЕ. Із заходу воно доходить до пnав· 

иів р. Базавлук, з півиічноrо заходу й півночі йцg по 

nівому березі р. Солоної, ехідив йоrо rраиици - р. 

Чортомnнк. Заrаnьна площа поnц 27.318 ra., а енспnу

атаційна 6.Q27 ra. 
СХІДНЄ ПОЛЕ. Воно не становить собою суціnьної 

=Іnощі і руда зansraє в ньому по окремих чотирьох 

діnьницвх. Західиьою границею попа є балка Бреи, пів· 

нічна проходить на віддалі l км. від залізниці, на пів· 

дні - плавні Дніпра, а ехідни ще не установлена. За

rаnьиа площа поnи 7.648 ra, а експлуатаційна - 3.733 
ra. Заrаnьна площа обох піль - 34.966 ra, експлуата

ційна - 9.760 ra. Інші джерела експлуатаційну пnощу 
визначають на 13.000 rв. 

Заrаnьна площа всьоrо Нікопоnьськоrо басейну зай· 

має 60.000 ra або 600 кв. км. 

** * 
Руд010 нuиваєтьс:s суміш мінералу (або мінералів) 

вкоrось металу з nорожньою nopoдo'JO. Ніноnvnьські м. 

руди скnадаютьсs з нІnькох мінераnів маиrану, а са

ме: піроnюзіту, псиnомеnаиу, паnіаніту, ваду, маиrаніту. 

1/ О В І ,7 ll І, CllfElJJ,, 1960 

Найбільше в руді є піроnюзіту, менше пенломеnану, 

а останні трапnsютьсs зовсім рідко. 

Хемічннй скnад цих мінерапів такий (в %%): 

піроnюзіт асиломеnан папіавіт 

МnОг 84.00 83.41 84.32 
SіОг 5.97 7.89 4.59 
АІгОз 1.32 0.29 3.00 
FегОз 1.30 0.68 1.04 
р 0.37 сn іди 0.05 
s 0.06 0.05 сn іди 

НгО 2.76 1.37 1.02 
інші 4.20 6.40 5.98 

Нікопольські м. руди належать до т. зв. окиснених 

руд, тобто сполун манrану з киснем. Як уже знаємо, 

наша манrанова руда є дуже низькоакісна сама по со

бі, але ще до цьоrо треба зазначити, що вона має дуже 
баrато домішон порожньої породи, тому видобру з 
шахти копаnику не можна, в точному розумін.ні слова, 

назвати рудою. У практиці її нuивають рудним мате· 

рівnом або рудомісинм матеріалом. Рудоносна верства 

иікопоnьськоrо рудиоrо басейну лежить на породах 

докембрійсьноrо періоду і снnадаєтьсв вона із сумішу: 

власне руд (тобто мінералів) плюс rnнн.а, пісок, піску

ваті rnннн, трапnвютьсs вапннсті породи, ракуше"Іннк, 

залишки моnюсок, кістки морських риб та звірів. Усе 

це свід"Іить про те, що нікопольське манrанове родо· 

вище є осадковоrо походжениа і створнnосs воно в снnу 

седиментаційних процесів, тобто в наслідок випадакив 

розчинеких у воді манrаиовнх сполук на поверхню зем· 

ni, точніше - на дно мора. 

Остато"Іиоrо поrn11ду ка утворекив м. руд ще не 

вироблено, одначе правдоподібно, що rеохемічні про· 

цесн творекив руди були такі:- _ . 
В зе,.tиій корі маиrаиу маnо - до 0.03% - -і пере.;tу

ває він у дуже розпорошеному стані; сполуки йоrо ви· 

~ поnіскуютьсs атмосферними та іншими водамн і вре

шті відиосsтьса в море. У морській воді манrану є 

надзвичайно маnо - 0.0000001% - але в мулі_ є значно 

більше - до 0.3%, - це дас;: підставу припускати, що 

розчинені у воді манrанові з'єднаниs вбираютьсs акн· 

мнсь морськими мікроорrаиізмамн, . у іх орrанізмі ці 

манrанові з'єдиаиии перетворюютьси в з'єднаннв, акі не 
розчниаютьси у во,Rі і потім, із смертю цих мікроорrа

иізмів, відкnадаютьсв на диі мора у виrnsді зnожнщ. 

У рудиому матеріІші нінопоnьськоrо зложища час· 

тини руди, без ківної снсте~и й закономірности, пере. 

мішані з безрудними породамн. Сама ж руда є у вн

rnвді таких різноманітностей: 

1. конкрецій, 

2. аrrnомератів, 

3. дрібиорозсипчатому стані~ 

4. т. зв. прнсухи. 

1. КОНКРЕЦІЙНІ РУДИ. Це скупчеикs руди куnвс· 

тоі чи ~ферн"Іиої форми або ик іх у rірннчІв . справі 
називають конкреції оолітової будови. КонкреЦіt ·бува
ють різної величини - від маковоrо зерна до куnі 

дівметром до 200 мм. У залежності від величини кон

крецій цю різноманітність м. руд ділить на: 

а) дрібку або шорт, зернвтка величиною до 5 мм в 
,Rівметрі; 

б) rоріхоподібну, 5-15 мм в діаметрі; 
в) рудні ийци, веnн"Іниою 25 і більше мм. 

Я:кщо конкреції скупчені, зцементовані в одну ст· 

цільну плиту, то тоді така руда назнваєтьсв пn н т

н 11 к о м; в:кщо нонкреціі розрізнені прошарками по-
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роди на окремі rpynи, то така руда иазивастs.са шк в а

р о м. КоккреціІ с міцної будови, а nорода, ака пере· 

ВерС'І'уС руду, ЗВИ'Іа.ІЇИО1 С рОЗСИП'Іаста, ТОМУ така руд

На маса nerкo збаrа'Іустьса механі'Іннм ШJUІхом. Вихід 

нонцентрату доходить до 70%, а маиrану в ньому ке 

менше 50%. 
2. АГГЛОМЕРАЦІИНІ РУДИ. Це ніздр10вато-nористі 

скуn'Іеннв різноманітної форми: амкуваті, скорnуnува

ті і т. д. Зовнішній внrnвд такої руди схожий на амор

фну, сnе'Іену масу. Збаrа'Іустьса вона теж добре, ви

хід нонцентрату 50--55% з 4Q-42% манrану. 
3. ДРІІНОРОЗСИПЧАСТІ РУДИ. Це, власне, не с 

вже руда, це оманrановані rnнннсті та nіщаиі nороди. 

Таку руду ще назнва10ть земnаннсто10 рудо10 або са

жеJО, мurаку в ній с тільки 10--15%. Це бідні руди. 
f. ПРИСУХА. Це оманrаиований nенломеnаном пі

щанннв. Присуха завJКди лежить у основі рудних плас

тів, с іх nідошво10. Це теJК бідкі руди і nри збаrа

ченні nотребуJОть nоnередньоrо роздрібnенна. 

Є ще різні nереходові відміни скуп'Іеа. м. руд, 

ane це вже авнща 'Інсто спеціsльні і ми іх тут poзrnr 

дати не будемо. 

Усі ці різноманітності м. руд творвть собо10 рудні 

верстви або пласти rрубино10 до трьох метрів і залв

rаJОть вони не суцільним масивом, а окремими rнізда· 

ми, тому й шахти буду10ть невеликі всьоrо на 2-5 ро
ків евспnуатац11. Рудні пласти лежать не rnнбоко, 

BCLOI'O 16-70 метрів. 
Хемі'Іний скnад нікопольської м. руди за даними 

ВУАН такий: 

Mn - 34%, Fe - до 3%, SіОг - 2,74-36%, Р - до 
0,250fo, 

(Корисні Rопалини УRраіни. ВУ АН, Інст. r~oлorii). 

Тому що наша м. руда мас зна'Іні домішки порож

ньої породи, то раніш, ніж піти в переробку, вона про

ходить процес збаrа'Іекнв, тобто від руди віддіnJDОть 

нерудну породу. 

На Західньому полі, де маnо техкі'Ін,ої води і де РУ· 
да с rоловно конкрецііІиоі будови, іі збаrа"ІУJОТЬ сухим 

м•тодом. На Східньому полі, де води доволі і де руда 

здебіцьшоrо роздрібnеноі будови, іі збаrа'ІуJОТЬ мокрим 

шnахом. 

Вихід концентрату, тобто збаrа'Іеиої руди, в серед

ньому дnв бесейну становить 56%, а останні 44% с: 

шлам (відмоі, відпадкн). Концентрат ділить, залежно 

від кільности в ньому манrаиу, на три сорти. 

Хемі'Іний скnад сортів концентрату у %% такий: 

Mn Fe SіОг АІ2О3 р НгО вихід 

Шлам 48-52 0.7-1.2 8-11 1.2-1.6 0.16-0.22 8-13 17-32 

І cop-r 42-46 1.5-1.9 13-16 2.0·2.5 0.17-0.25 12-16 12-25 

11 copor 30·35 1.6-3.5 20-32 2.0-3.5 0.18-0.35 13-18 15·20 

ІІІ COJI'I' 22 42-43 22 

(А. г. Ветехтии, Пром. марrанц. рудЬІ СССР). 

Перший і друrнй сорти йдуть на виробництво фер· 

poorollia та зеркал•ноrо 'Іавуну, третій йде в доменну 

плавку при виробництві переробноrо 'Іавуиу, у акому 

манrану с 1-5% та на виробництво сеnікоманrаиу. 

Шлам не вживастьсs у виробництві, одна'Іе 22% в ньо

му манrану rоворнть за те, що йоrо можна переробnа· 

тн, бо манrанову руду, ак у ній с 20% мак ану, еконо
мічно виrідно видобувати. 

На обох рудних поn•х руда залаrас 11е на всьому 

полі рівномірно і не с вона однаwовоі rрубостн. Груби-
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на пластів рудноrо матеріsnу, ав і характер самої ру

ди - різноманітний, reonori'lнi умови теж різні. Тому 

кожне поле ділнтьса на кілька дільІtиць, залежно від: 

1) % манrану в руді, 2) rрубнни рудовмісноі верстви. 
Розrnвнемо кожну діnьннц10 окремо. 

Західне nоле мас одинадцsть дільниць. 

1. О л е к с а н д р і в с ь к а діл•ницs. Руда тут иок

нреційноrо й землнстоrо характеру. У півні"Іно-західній 

'Іастині ділании руда снладастьса внкnJОчно з пірОЛІО· 

зіту, в інших місцих крім піроn10зіту зустрі"Іастьсs 

псиломеnан, ман -аІІіт, вад. Манrанорудні скуп'Іеннs пе

жать у піщано-rлиннстнх породах у виrnаді неправнпь

них ВКЛJО'Іень та прошарків і порозкндані по дільниці 

окремими рудними острівцвми, акі разом скnада10ть 

площу в 16 кв. км.. Запас руди такий (в тоннах): 

натеrоріі А 4.199.000 
натеrоріі В 32.400.000 
катеrоріі С 37.800.000 

разом 74.399.000 
Державний інститут проектуванна рудних шахт 

оцін10с запаси на 33.280.071 тонн. 
Харантеристина руди така (у Ofo%): 

І сорт 

11 сорт 

ионц-ту 

31.63 
11.97 

манrану 

47.45 
42.83 

металу 

47.01 
16.26 

Це родовище відкрито у 1927-28 рр., воно інтен• 

сивко енсплуатувалоса, бо баrате ка піроn10зіт і ввама

стьсв у зна'Іній мірі вибраним. Умови дnа rірни'Інх ро

біт твжкі: покрівлв з піску та пnивунів, а тому баrато 

води; така слаба покрівла робить зна'Іннй тиск ка ви

роблений простір, а тому вимаr_астьсs зна"Іннх затрат на 

кріпленнв забо10 та дренажних міроприсмств. 

2. К а т е р н н и н, с ь в а діnьница. Грубина рудноrо 

пласту в середньому 1,5 м., а максимальна - 2.67 м. 

Манrану у збаrа"Іеиій руді до 46.78%. Рудоносна пno~qa 
- 30 нв. нм. Запас: 

натеrоріі А 13 міn. тонн. 

катеrоріі В 7 міл. тонн. 

катеrоріі В і С 44 міn. тонн. 

разом . . • . . 64 міn. тонн. 

Геолоrі'Іні умови сприатnиві дnв видобутку. 

3. Н о в о м и н о л а і в с ь н а дільницs. Грубина пла

сту - 1.5%, манrаиу у скрій руді - 32.66%, а у збаrа· 
'Іеній - 49.26%, рудоносна площа - 6 кв. нм. Запас ка-
теrорії В - 4 мли. тонн. 

Характеристика руди така у %%: 
ионц-ту маиrану металу 

46.27 
21.35 

І сорт 

11 сорт 

31.12 49.26 
20.03 34.82 

Хо'І у шахт1 в баrато води, ane інші rеолоrі'Іиі умо
ви добрі. Перед ревоn10ціє10 тут була побудована ••· 
nика рудки "Уніон". 

(Закіи'Іенна в наступиому 'IHCni) 

УВАГА! 

На складі остається ще деяка кількість книжки 
Юрія Клена "Попіл І~шерій", яку УВАН визнада най
визначнішою публікацією 1958 року. 
Продаж ціеї книжки допоможе здійснити повне 

видання творів Ю. Клена - 7 томів, які вже підго
товані до друку. 

Uіна книжки 3.65 до.1. - За кольпортажу ЗО% 
нінн. 

Зююв.1енш1 с:Іати на адресу: 
KLEN Foundation, 179 · Bathurst St. 

Toronto 2В, Ont., Canada 

1/ О В І ,1 НІ.. CllfEHТ., 1960 



ВІДПОВІДЬ ДЕЯКИМ ЧИТАЧАМ У СПРАВІ 

"СОНЯШНИКА" 

Ваrато 'ІИТа'Іів ставnать 'Іимаnо запитань і робnать 

своі завваrи щодо иашоrо дитв•оrо журкаnу "Соивш

иик". Не ма10'1к змоrи відповісти кожному зокрема, від· 
повіда10 заrаnьио. 

1. Чи буде "Соиsшник" виходити й даnі? 
Звичайно, що буде. А •ому б він. мав не виходити? 

Я JR про це ніколи нічоrо не казав. Правда, це єдине 
моє дефіцитне виданнв, бо "Нові Дні" кінці з кінцими 

зводвть, nідручники да10ть вкусь надвишку, з вкоі і в 

свк-так існу10, а "Сонвшннк" мусить мати дотаціJо. По

скіnькн ніхто тієї дотації йому не дає, то мушу давати 

в, себто, покрнва10 дефіцит із виручки за книжки. Де

фіцит з кожним роком зменшуєтьсв, ane четвертий рік 
існуваннв "Сонвшннк" закінчив із дефіцитом 478.00 
доnарі в. 

Інші днтвчі періодичні виданни ма10ть дотаці10, 

ведуть прес:ову кампаиі10 (наприклад, "Весеnка"), ane 
в тоrо робити не вмі10. Та й не хо•у, бо в вважа10, що 

вк виданна не може існувати за rроші 'Інтачів, то зна· 

'ІНТЬ, що воно поrане і не має права на існуваинв взa

ranL Якщо цьоrо року в докладу до ньоrо бодай півсот
ні доnврів, то кину і скажу на повен ronoc: "Я пробу
вав видавати днтв•нй журнаn, ane видавав йоrо так 

поrано, що він заваnнвсв, бо в тоrо робити не вмі10". 

2. "Сонвшник", мовnвв, розраховує на правосnавних 
читачів. Чому він такий невиразний щодо церковної 

"поnітнкн"? 

Так, "Соившинк" мав бути правосnавним журнаnом 

дnа дітей. Такий журкаn давно вже треба. Перед по

чатком виданни в написав відповідні nистн ronoвi Ук

раІис:ькоі правосnавної церквн в Канаді Внсокопреосвв

щеинішому митропоnитові Іnаріонові та ronoвi Консис

торії УПЦерквн у США Внсокопреосввщеннішому ар

хиєпископові Мстнсnав_ові, у sкнх повідомnав іх, що з 

січка 1956 року в почииа10 видавати правосnавний жур
каn дnа дітей і просив іх підтримки цьоrо вндаиив. 

У тих nнстах s писав, що журкаn буде правосnав· 

ний, себто, що слово "православний" у ньому уника

тись не буде, що українські свита, церковні обрвдн то

що будуть у "Сонвшнику" правосnавннми, ane в не 

зводитиму в журкаnі дnв дітей міжцерковних боїв, бо 

днтичі видакив дnа цьоrо не иада10тьсв. Я вважВJО, що 

описати, дnа прикладу, 'Інсто українське православие 

сввто Покрови Вожоі Матері більше важнтиме дns ук

раіиськоrо правосnавіs, иіJК rona декnвраців, що право. 
сnавиа віра "правиnьиа", а катоnицька "иеправнnьиа". 

Так s робn10 й досі: нікоrо не обража10, ні з ким не 
8010101 ane вк у "Сонsшиику" буnо Різдво, Великдень, 

чи Покрова, то вони таки буnн нашими українськими, 

правосnавинми. 

Вnадики відповіnн мені дуже •емио, обидва бnаrо

сnовиnи мій почин: митропоnит Іnаріои сказав, що діло 

добре, ane в, мовnвв, побачу, вкнй характер матиме 

журнаn, тоді й поможу. Вnадика Мстисnав написав, що 

в МВJО •нмаnо симпатиків і т. д., то він певен, що за іх 

доаомоrо10 и справn10сь з "Сонашииком" так само, sк 

і з "Новими Днsми" ... 
Обидва аnвдики слова дотримаnи: митропоnит Іла

ріон ікиоnн поміr навіть вnасними творами і привітан

ними дітsм, а вnадика Мстисnав здав справу на моїх 

"симпатиків", тому біnьше журнаnом не цікавивса. 

Таким "Соиашиик" буде й даnі. Я вважа10, що вк є 

катоnицькі журиаnн дnа дітей (ватоnицькі не так з 

декnвраціІ, ви з характеру опису сввт, добором тем 
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навіть з характеру маn10иків і "невтраnьиих'' текстіа), 

то може бути й такий журиаn, sк "Сонвшиик" - це ке 

буде порушенним "соборностн". 

3. Найбіnьше пнтаJОть і дорікuоть: 'Іому в "Сонвш

. ннку" нема ніколи иічоrо на день св. Микоnаs, день 

матері, батька, діда й баби і т. д. 

Нема й не буде. Я вида10 журкаn украІксьsий, а не 

космополіти•ний. У нас не буnо "Микоnаs", а сввтий 

Микола. Мниоnа був у нас завжди порадним украІись· 

ним еватим: дуже добрим, смиреиким, nаrідиим, nаска

вим. Тут же з цьоrо нашоrо сватоrо робпкть бозна що. 

Це не укранська траднціs, а в закоріиенні 'Іумоі тради

ції в нашому народі в у•астн брати не буду. "Соивш

иик" ноштує мені жнттв і rрошей, акнх s не МВІО, то в 
не хо11у іх внтра•атн, щоб шкодити нашому народові. 

Усі "Микоnаі", акі в бачив тут (навіть ті, акі в МУ

СІВ сам орrанізовувати, ак у•нтеn10вав), завмди 6уnи 

свитотатннмн, неестети•иимн, немораnьиими, з педа

rоrічноrо боку шкідливими. Я просто диву10ць, ак час· 

то навіть ціnком інтеnіrентні батьки водать своіх дітей 

на ці нееететичні зборища. Ще біnьше днву10сь, вк на

ше духовенство, - особnиво православне, вке прекрасно 

знає, що ці, ''сватомнкоnаівські" вечірки - ввнще нам 

чуже і що воно супере'Інть духові нашої церкви, що 

ВОІІО руйнує нашу траднці10 і, врешті, псує дітей, -
дозвоnвє ці днтsчі зборища. 

Деакі батьки і вчителі намаrаnнсь "украінізувати" 

і "оправосnавнтн" ці зборища, тому присиnаnн мені 

відповідні матерівnн. Я не скористав з них, бо ввамВJО, 

що тут номпроміс неможливий: •нсте і нечисте не ао· 

ЄДНУІGТЬСВ. 

Теж і "свято матері". У нашому народі матір так 

шанована (навіть і тепер, під біnьшовнками, иВІІІ ва

род матір шанує, про•нта.йте бодай твори Тичини, Ма

лишка, Яновськоrо та цinoro раду молодих письменни

ків, навіть тІІх, икнх батьки вже виросли під біnьшо

внками!), що ціnком зайве уводити "свито" дnа ФОР

МАЛЬНОУ пошани матері РАЗ НА РІК. Це нам чу•е і 

зайве. Мені здаєтьсs, що з тоrо 'Іасу, ак ми введемо 

"свито" матері, наш .народ перестане шанувати матір. 

Значить - народ умре, бо стане аморальним. 

Я в цьому участи також не братиму. Якби мені до

веnось уводити свnто "Мнкоnаs" і "декь матері", то в 

"Сонвшннк" nіквіду10 неrайио. 

4. Чому в "Сонишннку" маnо "орнrікаnьннх" мате
рівnів, а більше передруків? 

Я думаю, що в "Сонвшннку" друку10тьсв самі пер

шодруки, бо майже всі твори, вкі є в журнаnі, друку

:ютьса на еміrраціі ВПЕРШЕ. Передруків в не бо10св, бо 

в націю на дві 'Іастннн не діn10. Отже, вищо Оксана 

ІванеІrко даnа, ак дnа нашої дитвчоі літератури, просто 

епохальні твори, то в іх не боюсь передруковувати, а 

навпаки - rордий з таких передруків. Якщо кіnька 

днів тому одна мов знайома каже: "Ну, Петре Кузьмо

вичу, ви ж мені Ji присnужнnнсь, ідіть ви під три віт

ри з вашим "Сонвшннком"! Знаєте, що в Забіnнку "Pr 
кав:t"Іку" ("Сонвwннк", •· 13, січень, 1957) 'Іитаnа каіІ:

менше півсотні разів? Як тіnьки вечір, то вRІе ranв й 

несе мені купу "Сонвшииків", вибирає той з "Рукавнч

КОІО" і в ій мушу щоразу •итати іі. Mano тоrо: ак в за
кінчу, то вона каже: "А тепер, мамо, в тобі "Рукавичку" 

про•нта10 ... " Так в й засну під іі 'Інтанкв ..• " 
Знаєте, що це означає? А те, що дnа rani (та * 'ІН 

тіnькн дnа неі одної? .. ), ика народилась у•е на чумнві, 
до самої іі смерти иаіІ:кращнм твором іі дитинства nк

wнтьсв "Рукавичка" Натапі Забіли. ЗиаЧН'fЬ: ranв на-

29 



віт• умре украінкоао! От саме таких творів дпв "Со· 

кашника" в й шукuо. Дпв цьоrо в й видuо йоrо, від

дааочн н.а н•оrо частку своrо жнттв. Як мені Bor дасть 
ще колись зустрітись з Наталеао Забілоао, то в ій 3 nо

божністао (не з "санта Клаусівськоао", а з сnравжиьо10!) 

поцілу10 руку. 

Таких творів у "Соившннку" є баrато. Проrnвиьте 

уважно тексти, вдумайтесь у них. 

Яка мета "Соившннка"? Дати ДОБРІ УКРАЖНСЬКІ 
ТВОРИ ДІТЯМ. Від мене ж домаrа10тьсв, щоб в зробив 

з иьоrо трибуну длв nочатКУJО'ІНХ еміrраційинх авто

рів, не враховуючи, що ці початківці часто мають по 

50-60 літ! Вибачте: це ані моє завдаинв, ані моє ба· 

жанна. 

Докорю нашим авторам днтвчнм, вкнх у нас майже 

нема взаrалі. От візьмемо 1959 рік: 250 літ смерти Ма

зеnи, 25 років смерти академіка Грушевськоrо, 190 ро

ків з див народженив Котляревськоrо... (Я вже не кажу 

про інші теми з історіі, reorpaфii Украіни тощо.) Ці 

три nостаті, - це nалааочі віхи на шляху історіі нашої 

нації, це - стовnи нашої культури й nолітики. А nоруч 

з цим - це БІЛІ ПЛЯМИ в нашій дитвчій літературі. 

І в художній літературі взаrалі. Ніхто з авторів навіть 

і не задумавен над цими темами. Я ж замовлвв твори 

на ці теми кільком авторам. ЖОДЕН навіть не відпо

вів мені на листа. Врешті, nишу критикові Свароrові, 

nоезії вкоrо друковані пару разів у "Сонвшннку" і баrа

то дітей і батьків зна10ть іх наnам'вть: "Вадиме, виручи 

з біди - наnиши хоч для rоднтьсв вірша про Мазеnу!" 

Свароr хоч відnовів: "Не розраховуй на мене, бо н.а 

доброrо вірша в не сnроміrсв, а noraнoro мені не ли

чнт• друкувати ... " 
А ось сьоrодні в одержав листа від одноrо відомоrо 

і досвідченоrо автора: "Я, мовлвв, вам ще літом вислав 

доброrо вірша в "Сонвшннк", а ви йоrо й досі не ви

друкували ... " 

Цей "добрий вірш" не про Мазеnу, Грушевського 

чи Котлвревськоrо, врешті, не про сонце і не про квітн, 

а про "noraнoi"o nеснка", вкий nодавивеа кісткою, а 

"добра кнцв" оділа білий халат і кі.rтвмн "оnерувала 

nесика". Оце і всв "фантазів", вибачте за вираз. Я не 

лшбто котів і собак тільки в тому виnадкові, коли во

ни девким nаинам, nанам (і nанам!) замінають коха

них, чоловіків і дітеіl. В інших виnадках в іх навіть 

лаоблю. Але з тоrо часу, ик в nочав видавати "Сонишни

ка", в кажу: хай nодохнуть усі коти й собаки nід сон· 

цемІ Та ще й безвредні rоробчнкн на додаток! 

Сnравді: наші дитвчі nисьменники хіба що за рід

кими виннткамн nіднімаютьсв вище цих "вдвчних об'єк

тів творчости". Еміrраціи сnравді щось дуже страшне і 

вбнвче. 

Я часто нашим авторам nишу: "Про котиків і со

бачок та rоробчнків чудово nишуть в Украіні. Ви так 

не наnишете, то в це краще nередрукуао. Ви ж наnишіть 

про те, про що в Украіні сьоrодні наnисати НЕ МО

ЖУТЬ ... " Відповіді на це в ніколи не ма10, а ви і маю, 

то хіба обвннуваченнв, що в позбавлв10 nисьменника 

волі твор"<Іости і да10 "національне соцзамовленкв". За 

"tОтнри }:ОКИ ісиуваннв "Сонпшннка" на історичні, nат

ріоти'Іиі і реліrійні теми в від наших авторів не одер· 

жав, ЖОДНОГО т~:ору, за виквтком кількох віршів від 

Свароrа (замовлени~ також!) і одноrо·двох вимучених 

nросто віршів Вір11 Ворснло (вона прІrициnово не хоче 

поnравлвти своіх творів). 

От і мушу nередруковувати, бо в дума10 про дітей, 

а не вро авторів. 

зо 

Чоrо ориrінальні твори має "Веселка"? Бо вона має 

торбу rрошей і nлатить. Така платив авторові иічоrо не 

дає, але задовольнвє йоrо rонор. Я 3 noвaro10 ставnJОСа 

до "Веселки", але більшої частини тих творів, вкі в ній 

друку10тьсв, в в "Соняшник" не взвв би, бо вони своє10 

вкістю - на мій скромний nоrлвд - до друку в наш 

час не иадаютьсв. Але, може, в й nомнлВJОсь, хоч вір10, 

що редактори "Веселки" наврад чи вдовоnені з усіх 

творів, які в ній друкуються. 

Отакий стан із "Сонвшииком". Редаrувати й вида

вати мені йоrо важ'Іе, ніж "Ноаі Дні". Але ви я сьоrодні 

візьму в руки дві оnравлених у nолотно книжки (по 

два річники в кожній) "Сонвшинка", ви в заrлвну у них, 

то в - вибачте за нескромність! - дума10, що ці дві 

книжки баrатьом розумним і nорадним батькам хоч 

ТРОШКИ ПОМОГЛИ затримати іх дітей nри нашому 

народові. Тоді в думаю, що такий журнал нам треба. 

Навіть у тому виnадкові, вкбн "Веселка" була :і дуже 

добрим журналом, і вкби в іншому днтвчому (католиць

кому) журналі й не друкувались "високомистецькі noe· 
ми" про те, вк малий хлоnчина убив муху на куску 

сиру, а nотім мусів той сир з'їсти ... (Ц10 "поему" від

значив у своєму фейлетоні В. Дубина в одному з мниу

лорічних 'ІИсел "Прометев".) 

Тому :і видаю "Сонвшник". Тихо, й сnокійно - без 

крику й лементу. Ніхто мені тут не поможе - мушу 

сам дійти до батьків (до дітей "Сонвшник" завжди до

ходить - у цьому в nевен!). Mornи б мені помоrти цер

ковні орrанізаціі. Ane в ка коліна ставати не привнк. 

Хіба що nеред Боrом ... 
Оце і все. Нехай же не rиіваютьсв ті, кому в просто 

несnроможний відnовісти на це все приватними листа-

м~ n. волиняк 

,, Т Е Л Е Ф О Н '' 
КОЛЬОРОВА, 

БАГ АТОІЛЮСТРОВАНА, 
НА ДОБРОМУ ПАПЕРІ, 

ВЕЛИКnrо ФОРМАТУ' 
Автор - Іван Б А Г Р Я Н И Я 

Набувати в усіх представництвах та в кольпорте
рів "Українских вістей" і замовляти безпосередньо 
у Видавництві "Українські вісті". 

Ціна одного примірника: 
в США й І{анаді - 2 a:\f. до.1яри, r> Англії - 12 
ші.1., в Австралії -- 14 ші.1., n Ні~tеччині --- 4 юt. 
(В інших країнах згідно раніших цін). 

Видавництво "УКРАЇНА" 

ДОРОГІ ЧИТА ЧІ! 
Чергове (.1ютневе) чис.1о вий.1е як юnі.1ейне 

як Бог дасть, то почне:\ю нюt 11-ий рік існуван
ня нашого журналу. 

Буде~ю на~ІЗгатися зробити його трошки кра
щtсч uід попередніх: ~!Оже вдасться роздобути тро
хи .1іnшого :\tатерія.1у, :-.юже nдасться його відмінні-. 
ше офор:\ІИТИ. 
Над офор:\1.1еннюr юві.1ейного чис.1а вже працює 

відщшй нашюr читача:\t - наш же сnівробітник -
:\ra.'lяp Мирон Левицький. 

Сподіваємось, що кожен наш читач до юві.11ею 
~-:ашого журналу приєднає хоч одного нового пе

редплатника. Багато читачів ue вже зробили. Ві
r~ою. що зробить і решта. 

/1 () n І .:[ // Т. СТЧF.Іn. 1%0 
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28. Кислиця Д., Канада, - 11 О, 

111, 114!115, 118, 119. 
29. Коваленко Л., США, - 108, 

118. 
ЗО. Коломієць Т., Україна, 

113. 
31. Корсунський Ол., ClllA, 

114!115. 
32. Косматенко А., Украї1на 

109. ' 
33. Костен~о Л., Україна - 113 

119. ' ' 
34. Кричевська Є., Венесуеля, -

117. 
35. Левицький М., Канада, 

111' 119. 
Зб. Лесич В., США, - 112. 
37. Лубська 0., США, - 112. 
38. Малишко А., Україна, -

109, 110. 
39. Маруніч 0., Україна, - 113, 

119. 
40. Масло М., УкраїІна, - 113. 
41. Мелешко Ф., США - 1І3 

119. ' ' 
42. Мовчан Ю., США, - 110. 
43. Моранкава А., Чехословач

чина, - 113. 
44. М'ястківський А., Україна --

113, 114/115. 
45. Нагнибіда М., У-країна, 

113. 
46. Недзвезький М., США, 

119. 

АТЛЕТИЧНІ СПОРТОВІ 
ШТ АНЦІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 

ТА ХЛОПЦІВ 

У сі активні чоnо

віки сnрав~і ці

иsть ВОТСОНС ат

летичну мошонку 

та nотрійну наче-

ревну nі~тримку. 

Еnsстичний noscoк 

- незрівнана чо

ловіча виrо~а. 

Носsтьсs ~овrо, 

nerкi ~о nрании -
не nрасувати. До

~жерсі. 

15-W·O 

47. НеJІнн 1., }{~нада, -112. 
48. ОлексаІНдрів Б., Канада, 

117. 
49. Орест М., Німеччина, - 111. 
50. Панч П., Україна, - 118. 
51. Персидська Л., США, - 111 . 
52. Петренко М., Україна, 

114!115. 
53. Подільський Б., США, 

110. 
54. Полтава Л., США, - 112, 

119. 
55. РадченК:о Г., Канада, - 117. 
56. Ребро І. Украї1нд,- 110, 111. 
57. Ревуцький В., Канада, 

116. 
58. Резніченко І., Україна 

110. 
59. Рильський М., Україна, 

111, 113, 119. 
60. Роготченко О., Україна, 

119. 

СХВАЛЕНІ ФІРМОЮ 

Плетені у ~ві 

окремі верстви, 

внутрішнs вер

ства обернена 

так, що ваша сто

nа ~отикає м'sку _ 
сторо~tу тка· 

ники. Сnравжив 

виrо~а! 

ПА.І.Е.НТОВАНІ 

2-ПІДОШОВНІ ШКАРПЕТКИ, 
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61. Розгін Iu., США, - 112, 116, 
117. 

114/115, 118, 119. 75. Ткаченко В., Україна, - 110. 
68. Селецький Б., США, 111. 76. Турченко Ю., Україна, 

62. Роме1н: Л., Канада, 110, 69. Соловей Д., США, 109, 109. 
112. 110. 77. Федоренко Ф., США, - 109. 

63. Сацюк 0., США, - 1 08, 116. 
64. Сачанка Б., Білорусь, 

114/115. 

70. Сосюра В., Україна, 112, 78. Фомін Є., - 112. 
114/115. 79. Химич М., США,- 109, 110. 

65. Снарог В., США, 108, 
ї І. Стеблець В., США, - 11 О. 80. Чапленко В., США, - 108, 

11 О, 11 І, 112, 113, 11 б. 
109,111,112,113,114/115, 
116. 

72. Струнер А., Канада, - 118. 

66. Сизоненко 0., Україна, 
114/115. 

73. Тарнавський 0., США, 

110. 
81. Чичка Хв., Аргенти,:r.а 

І І О, 111. 

67. t Ситник М., США, - 110, 
74. Теr.дюк Л., Україна, - 114! 

115. 
82. Шевчук 8., Україна, - 119. 
83. Ющенко 0., Україна - 111. 

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

(Продовженнs із стор. 24-оі.) 

Дороrнй nвне Вопннsк! 

Шп10 Вам 'Іека на 21.00 допsр і nрошу відновити 
МОІО nередnпату і спати журкап n'sтьом новим nеред

nлатникам. 

З rnи&окою nошаио10 до Вас, 

сввщеннк А. ТЕТЕРЕНКО, То rinпe, Альта., Канада. 

Дуже дsкую, дороrий от'Іе І Цих n'sть nередnпатни

ків із маленької фармерської окоnиці на Заході Канади 

вартніші за кіпька десsтків. з інших місцевостей. Jl 'Ів

сом дума10, що мені nerшe &уде nотраnити до Царства 

Небесиоrо, ви здобути nередnпатиика на "Нові Дні" 

серед давніх наших nоселенців у Канаді. Цим Ви май· 

же nоДJІоіпн чнсnо nередnпатинків в Апь&ерті, вищо не 

&рати до уваrн іі столиці, Едмонтону, де все таки є 

трохи невоnрнбуnнх і журкап там ХО'І трохи 'ІНТ810ТЬ. 

Виходить, що можна й на Заході nередnпатннків 

nриєднати! Тішусь! 

З nошано10 й nодsко10 

П. Вопннsк. 

Веnьмншановнніі nане редакторе! 
Шn10 віднову nередnпатн, 2.00 доп. на розбудову 

мурвапу і 4.00 доп. за нову nередnnатннЦJО - хай ста

нетьсs 'Іудо і чнсnо 'Іитачів нашоrо журкапу таки nо

двоітьсsІ 

Іажа10 nовноrо ycnixy в Новому Році! 

З nошаною 

Віра ДРАЧ, Трентон, США. 

До в-ва "Нові Дні". 

Шп10 8.00 доп. З нИх візьміть 4.00 на nередnлату, а 
4.00 на nресовий фонд журнапу. 

З nошвно10 до Вас 

Оnеисандер КОВАЛЬ, Снрак10зн, США. 

Дороrнй Петре Кузьмовн'ІуІ 

Віта10 з Різдвом Христовим та з Новим Роком. Іа

RІ810 в Новому році &аrато сипи, здоров'• та енерrіі дnа 

nродов•ен.нs видаванна "Нових Днів"! 

Шп10 nередnпату додаток на "копsду" дпа жур-

капу - 1.00 доп. 

Ваш 

О. КОРСУНСЬКИЙ, Міннеаnопіс, США. 

Вепьмншвновннй і дороrнй n. Вопннsк І 

Не хочу стоати осторонь і з байду•істІО сnостеріrа

ти, ак nроходить камnвніs nодвосннs чнсnа nередnпвт· 

ників •урнапу з наrодн десsтнріччs йоrо існуваннв. Jl 
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тнм'Іасом cnpoмornacs тільки на викоканнн, а не на 

nеревниоиаинs своrо о&ов'азку ак читачка журнапу, 

акнй - вважа10 - лежить на кожному з нас, читачів, 

nриєднала одноrо nередnлатника, акому nрошу сnа

ти журкаn з rрудна. 

Шn10 'Іеиа на 22.00 доn., акі розnоділіть так: відно

ва моєї nередnлати і за новоrо nередnлатника - 8.00 
доn., на розбудову від меке - 5.00 доn., n. П. Оnаващук 
nередає 9 доn., з вкнх 4.00 на віднову nередnлати а 

5.00 доn. він шnе на розбудову. 

З nравдивою nошаною до Вас та щирим nривітом 

Ваша 

Лина МАКУХА, Бофаnо, США. 

Веnьмншановннй nане Воnннsк І 

Умовив ще одноrо nередnлатника. Шп10 10.00 доn., 

з них візьміть на nередnлату- дns новоrо 4.00 доn., а 

6.00 доn. хай будуть на nокрнтта видатків ка висиnан

на книжок і дитsчоrо JRypнany в Параrвай. 

З nравдивою nошаио10 

Т. БОНДАР, Чіка ·о, США. 

Веnьмншановннй Петре Кузьмови'Іу! 

Шn10 3.00 доn. і nрошу сnати "Сонашннк" (ад-

ресу дода10). Це - різдваний nодарунок від иеие. 

Сердечно віта10, 

Оп. r Ай-rОЛОВКО, Вінніnеr, Канада. 

З ПОЛІТИЧНО! rУМОРИСТИКИ 

(Відrук на листа Л. ШанковсJ.коrо) 

Надрукований у ч. 118 "Нових Днів" nист Лева 

Шаииовськоrо - це zідrук не тільки на мою рецеизіJО 

на сnоrади Bacиns Іваииса, а й на мій усний вистуn 

у Нью-Йорку у зв'взку з доnовідд10 А. Бinoro. Лист &о 
Шаиновсьиоrо за'Ііnає й такі сnрави, npo акі в моїй 

рецензії немає зrадки. Ane s не ма10 цим разом змоrи 

відrуниутисs на вс10 сукуnність nитань, що іх вису

нув автор цьоrо листа. Сnинюса тіnькн на деsких, най

вктуаnьиіших дnа нашої визвоnьиоі сnрави npo&neмax. 

Відзна'Іу насамnеред основну роз&іжиістJ. між МОЄІО і 
йоrо nозиціsми. У той час ак 11 виходжу з су'Іасиих і ре

альних відносик на колишніх козацьких земмх, Л. 

Шанковський сnираєтьсs на коnишиї (історичні) відно· 

сини, та ще й керуєтьсв до тоrо теорети'Іно-утоnійинмн 

міркуваннами npo майбутнє. Дnа мене ціnком асио, що 
иіяиоі ідеі Коза~іі там, на тих земnвх, немає, бо немае 

тоrо соціsnьиоrо стану, що міr &и &утн носієм іі, дар· 

ма що &іnьшовиии й відновнnк назву "козаки", а ro
noaнe - немає етнічної &ази дnа творекив окремої ко

зацьиої нації й держави. JІку ваrу мас це останне у 

сnраві відокремnення sкоісь територtІ від імnеріІ, Qe 

// () R 1 Д В 1. f'TЧF.l/J,, 1%П 



тепер- · уСJІRОМув~;· • · ш-анковському, ·ви наЦіонаnістові, 

це nередусім треба б буnо пам'втати. Про це свідчать 

усі визвольні рухи нашого часу. На Північному Кавказі, 

на земnвх колишніх козацьких військ є украінці і є ро

сівнн, і живуть вони не помішано, а кожен народ на 

своііі терИторії, що приnвrають до основних етногра

фі•rних територій українськоі й росІнськоі. Якиіі же 

тоді сенс творити з иих одну о:нрему державу? Особ

nиво безглуздям було б віддавати північно-кавказьких 

українців (кубанців) тій Козакії, у вкій би вони етаnи 

неминуче національною меншістю і неминуче буnи б 

приречені на денаціоналізацію. Бо пам'итаіімо соцівnь

ниа закон: в однім сусnільстві (державі) може бути 

тільки одна мова, і нею стала б мова більшости - ро

сійських козаків (дінських, терських, "nінійців"). Крім 

того, не треба забувати й того, Що діисьиі й терсьиі . 

козаки не мають своєї nітературної мови й культури, 

тож вони мимоволі твrnнсв б до центру російс1.к~~ 

куnьтурн - до Москви і раНіш чи пізніш, проковтнув· 

ши українців, знову з'єднаnисв б з Росією. Дуже ба

гато говорить Л. Шанковський про східні кордонн уи

раінr.ькоі держави, що, мовnвв, Козаків потрібна дnв 

того, щоб скоротити спільний російс~tко-украЇІІський 

ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

ROGERS MAJESTIC 

Великий вибір хатніх і конторських меблів. 
Електричні прилади та інше. 

Чнтачам "Нових Днів" - спеціяльна_уваrа і знижка. 
BURLACOFF'S . FURNITПRE 

619 Queen St. W. 
Toronto, Canada. 
ТеІ. ЕМ 8-681 2 

кордон, бо на ·сході немає природних кордонів ri-p 
чи мори. Ane в думаю, що дnв нашоrо часу такі мір-: 

куванни ціnком анахронічні. Яке значеннв мают1. те

пер nриродні кордонн у виглиді rip чи річок, коnи· 

навіть океани не забезпечують кордонів, що іх легко 

можуть досагати авівців та далекосижні ракети? Чи 

захистили, напрнкnад, Уrорщнну Карпати від наступу 

"радвнськнх" військ, що забрали собі Закарпаттв й усю 

"метроnолію"? І навпаки: хіба не проіснувала двадцвт1. 

років Польща та баnтійсьиі держави без природних 

кордонів на Сході? Сучасні нордони може гарантувати 

тільки міжнародна RОИЬЮИКТураІ І така ROHJ.ЮHKTYPa 

може забезпечити й приєднаиив Кубані до Украіни ... 
Це може статиси скоро, а може й не скоро, а тим часом 

не занедбуймо, nюди добрі, живої, сучасної, болючої 

проблеrо~и здобуттв длв українців Північного Кавиазу 

nрава на їхній иаціонаnьний розвитоиІ Уже ж майже 

30 років вони не мають права навіть аазиватиси . укра-. 

їнцими! Ми чуємо з Києва галас про те, що, моt~ляв, 

"радинсьиа влада" об'єднаnа ввес1. український народ в 

одиііі державі, середовище Лева Шаниовс~tкоrо сприй

Jщtє теж це твердженни ик ионстатацію "реаnітету", а 

про те, що це не так, що міn~tйонн українців РСФСР за
суджені на знищення, - ніхто ані телень! Ба біnьше: 

це середовище, в особі в даному разі Лева Шаниовсь· 

кого називає украікських патріотів, що наrадують про 

доnю тих нещасних братів наших, "імперівnістами", 

"давнтавнськими політиками"! Висуваючи фікцію 

ідею Козакіі, Шанковський і йоrо однодумці насправді 

rотують коnоду, вка може вnасти nід иоrи иубанськиІіf 

українцим під час спрнвтnивоі дnа розпаду біnьwовнць- · 
коі імnерії иоиьюиитури. Вони ж уже втеnющиnи іі в 

текст постанови Конrресу США у справі Тижии поие

воnених народів! Поставивши Козаиію порад з такими 

країнами, вк Грузів, Sinopyc~t, Україна, вони тим самим 

знецінили й пробnему визвоnеиив цих останніх наро

дів. 

Наостанку треба сказати, що й позиців самого ота

мана Іваниса, висnовnена наприкінці його сnогадів (у 

сво1н рецензІІ в відповідні внсnовnюванив навів), - це 
патріотнчно-уираінс~tиа, а не козаиійс~tка позиців. 

Сnово "казачішин", що в йоrо вжив у рецензії, ви

раз добре длв характеристнии тих иозац~tиих еміrран
тів, що носитьсв з цією фікцією. Це ж, справді, nерсо

нажі з "поnітнчноі rуморнстики", вищо вжити вислову 

Шанковс~tкого, сиерованоrо чомусь nроти українських 

патріотів. Проти цих "иазачіwек" можна б нічого не 

мати, вкби вони маnи на увазі тіn~tки свої російс~tиі 

землі, ane ж вони зазіхають і на украінс~tиу Кубань ... 
По-українському треба писати "Дік", "дінський", а 

не "Дон", "донсьинй"r ви це nропонує ШаІ!ковський, 

несвідомо обстоюючи русифікаційне напнсанkІІ, запро

ваджене в 30-х роках. 

В. ЧАПЛЕНКО 

На цьому ми й припиаимо дискусію на тему козаків 

і Козаиіі, бо вважаємо, що цієї пробnемн ми на сторін
ках "Нових Днів" не вирішимо. Над цим треба думати, 

про цю проблему треба пам'втати, ane вирішувати іі 

с~tоrодиі ще рано. 

Ми теж подімємо думку, що козаки не націs, а 

суспільний стан. Живемо в добі націонаn~tних держав, 

тому всsиі інтернаціонапьн.і зліпки тепер існувати не 

можут1.. Ми не маємо наміру nеrиоважнтн козаками 

чи навіть "иозаиійцвми", ane ми таки вважаємо, що не
хтувати націоиаn•иістао теnер не можна. Своєї думки 

козакам не накидаємо (тут ми трохи різнимось з n. 
В. Чапnениом) - кехай вони, козаин, самі виріwуют1. 

цао сnраву. РЕДАКЦІЯ 



НОВОПРИБУЛІ ... 

ПІЗНАйТЕ МОВУ ВАШИХ НОВИХ ПРИЯТЕЛІВ 

У місцевості, де ви живете й nрацюєте, розмовною мовою є англійська або 
французька. 3нання одної чи другої для вас незвичайно важливе. 
Курси цих моn існують майже в коЖJному канадському осередку і ви повинні 
3 них користати. 

Ось деякі вигоди й користі зі знання мов: 

ГРОМАДЯНСТВО: 

Знання англійської. '4и французької мови обов'яз
кове при одержанні канадського громадянства. 

ПРАЦЯ: 

Багато скорше одержите nрацю і зумієте утрим:tти 
її, як також матимете нагоду влаштуватись краще 
на nраці. з~южете користати із численних техніч
них курсів, щоб nоглибити своє знаІНня та вмілість. 

ТОВАРИСЬКЕ ЖИТТЯ: 

Легш_е зможете знайти npиsrreлiв і дружнє сnівжит- . 
тя мtж сnівробітниками та сусідами. Скоріш при
норовитесь до сусnільноfо життя у вашому середо
вищі. 

ПЕРСОНАЛЬНІ СПРАВИ: 

Переконаєтесь, що далеко легше порозуміватися з 
людьми в крамницях та урядах. Ви зможете . як 
слід вияснити свої потреби й побажання чи то в 
лікаря, адвоката, механіка, nодія автобуса, держав
ного урядника, чи власника хати, у якій живете. 

ЗНАННЯ VI РОЗВАГА: 

Зможете читати книжки, жур:;али та часописи. 
Знання мови дасть вам змогу слухати й розуміти 
радіо, телевізор, кіно:театр та тезтральні вистави, 

сприйняти краще канадськ.е життя-буття та його 
звичаї. 

~ 
І'ож ПGдумаііте над rtим і ш· зволікайте, а рі~тесь таки ЗАРАЗ. 

Запи~іться на курс М('?.~1, а коли не можете ВЧЗІ.ЩlТИ на лекції, 
то дrстаньтс книжки ДАРОМ для наvки дома. ВІша місиева 
школа, найближчий іміrраuійний чи ~ромадянський віддіJІ або 
Канадський Громадянський Деnартамент в Оттаві дуже ра.д.о 
nодасть вам nотрібні вказівки. · 

ЕЛЛЕН Л. ФЕЯРКЛОУ 

Міністер Громадянства та Iмirpauii. 
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