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1нформувати чи й формувати? 
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сторінка:х журнаJІі·стам зо
всім протилежних потля
дів, ніж сам видавець. Хоч 

j Не ВСі і ІН'а Не ВСі ПрОбЛе· 
~Кожного дня трапля-, тися у ВН)'11рtшню політи

ються ·ІЮві світові подН, І ку" ЗДА і т. д. ІПита-є~юсь, 
про ЯІІGЇ чужинна й украііІН- чи ви•СJІОВJІЮВа'ТИ. СВОІ по- ми. 

с1::~1ка преса mфор-мує сво- гляди на те чи 1"~е п·о- І Ми всі ще пам'ятаємо, 
їх читачів. І якою б об'- тягнення того чи ~ншо:~ І я·к бі·льшість америІJ<ансь
єкти·вною не була :кожна кЗJндида::а або уряду т~є~ ких газет зуС11р•іла пані 
mформа1ція, вона: ЗЗІВЖ!д.И чи ~ншо•1 держ34ви - це· Ню жінку оюо·го з 
переходи'Ть через призму "мішатися"? А чи хоч ОІд- впливвонх державних му
редакторських п •Оглядів на по~.~жна uга~ета Евр~пи Жі·Іі' Швд. В'єтнаму. ЯкН'Х 
тієї преси, що ту інфор- та Азп та и усього С·ВІТУ ! ?ільки rріхі1в їй не п рипи-. 
мацію подає, і по-рФзному не "М'jшал·ася"? А_ по- сувано! А ТИ'М часом через 
пропону€ться читачам різ- r:1ян1::~1м~о на газетИ' ~нши~х деякі інші газети м·ожна 
них газет: од:на газета ту націона>льностей, що та- було довідатИІсь, скілЬІки 
"нфuрмацію подtасть на кож жИІВуть ~не в своїх ІGра·- 11rа•1:tди, гіркої 11rа11щи го-
11ерu1ій стdрінці вели.ки'Ми іна:х! А ·все це тому, що нарила т.~ :~а1 11скJщ а11ти
лі"Герами, іtнша - де.сь на Америка - найІбільша по- комуністка. Те саме й про 
незнаЧІному мі'оці, одна туга вілЬІНого світу, і на "Би·рч · сосайті". Одні га
дасть .д!О неї ще Й СВ і Й бо- неї ДИВИТЬСЯ весь світ. Ди- ·зети малюють чортом ідеї 
да1й коротенький комеон- оИІМ'ОСЯ й ми, украІі~нці, де 6 тієї оргнні:нщїі, u інші -
тар, інша п1роиовчить, ні- ми не жили -. в самuій А~е- · ш1тріотами своt:"Ї кр·аі~и1. 
би та под;я не має біль- риці, в Канад~ чи и ·ИЗ ІН· То чому ж у~раїнці не мо
шого значення. Все зaJre- шом~у кі~1щі с·віту. Дивлять- 'жуть мати та·кож свої по
~шть ві~ способу :Л\УІМЗІНІН'Я ся й н~аші редактоі)и, жур~! гляди на все те, що віл:бу
реднкторrв, ЖУ•Р.калkПв, налі~сти й видавці, бо й. ваєтЬІСя навколо нас?! І 
ви,ща·вці1в. Бо всі вони пра- вони хочуть не лише ilf- що з.•юго в тому, що кож
цюють на пре·со•вому полі формуваr~:н пубJ1!ку, а й на газета по-сво.:му н~а~ма
не лише то.му, щоб інфОІр- формува~ти опінію с1:юїх гається формуваrги опіНJію 
муваrги публіку 11pu 110.n;ії, ЧИ'Та•чін. І даймо їм це прс~~ св0<го читача? 
а й формуннти 11убJ1ічнrу во без зайвих перестріJІО~ Ніодному американсько
онrнію З 11р·11ноду ТИХ llU· lill З:.lЩХ:·су Ї'ІШКUІе думаю- му розумному реСnуUJІі
Д~Й. І ніхтu цuого нра.в.1 у чих, ніж ми сu.мі, нрн1цін- канцеві \Не прийшла в го
ві;шному c1:ti;i·i не відбИІіJ"d€ ІШК·і·н ІІ'реси ! Бо ЗJІе, дуже лоrву думка вази.вати де
у rе1н1кторtв, журн<1'11істі10 ~1е бул~ б, юми 6 ук~а-. мократів комунkта·ми, ян 
і 1шдан!rи:цтв. Чому ж ми, 1нrська в~льна преса на чу-, ніодн.ому демоюрато1ві не 
украї1щі, так частu ш1ма- мині нра~з опи~n~;.Ш:ІСJІ б У 1 ви•дається кожний рес11у
ган1осu 'НС приu11ІС:Іu:.1п1 та·кому цс1rтраJ11зовmюму І бл'іканець дИІктатором-фа-
11ра1:1<1. uі111ьнuї преси дvш ст<1;нонищі, нк 1:1wia є в. ro- шистом . тота,1іл1ристом. 
тих га~зет, Я1<і uнажаt:'мо таліт:.~~лrих ~раїнах, де ре- Хібащо . в гарячі дні пе
"нс сноїмtt" JІИ ше тому, да:кгорн всrх гавет ШІ о- ред1виборчої кампанії. Не 
що нони JИ'~<~юл"01 інши-

1 

діИІН ли~е.~нак пал~~я д~ру-. мусимо і ми ЗJІсгка стосу
ми ннргіеи, uссрrщками, кую:ь ' думають лнш~ нати р-ізн~і ярmі'Ки до сно· 
СL'РL'довища·.м11 'ІИ 111юсто \в. уюоон тим, що ·при ВJІЗ· їх о1понеwrі·в. Знмі:с-rь с1н1-
:1юдuми з 1шш1ми 110гJш- ,д:1. . рити і•деї інших - вису
да;ми, ніж ми самі? 

1 

Американсью 0 ~га н ~ вай мо ·свої і, :іа юtх борю· 
Ocu вичит:ш н в одній і пре.сн теж централ~зоваm, чис~" фu.рму~rмu u11ініш 

)І'І<'ра~'інській газеті, як о- і а;Іt' щ· u:ia;1.oю, а uд~~нн- своїх с:1уха•1rв, г.1нда11іл і 
диІН з а.вторі·в страшенно ками ·вида·вництн. І ТІJІьки чита•~ін! 
об:урюєТЬІСЯ на "Ка~н. Фар- тому, що тих видавництв ·Бо 11ресн, що ті.;1ькн ііі 
мер", що той "заанrажу-1 багато, ми ·':'ожем? ~нпз-. qюrмує нr1ша 11.рсс~. 
11анс11 11 .амсрІІJ..:J:ІІ('t,~,:у 1111-1 ти комоотаr1 на р~·зю по-, С1tр<tвжнн прr.:1.:1;1 т<.1кvж 
бо1)чу кам111ані'ю" но C"ro- ді'ї з р•ізн:их точо~ зор~. фор·муе. 

б u · "це\-ГТ'рЗ.1ІЗОВаНІ" роні 1·оддвотера, о~ u ~ов- Та и т1 . . , 
дя1в, "нам, канад11щям, .. корлорац1ям.и органи пр~
п_росто не ·вИ'ШUає міша- си дають мrcuc на с1ю1х 
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Проблема моnоді чи старших? 

Кажуть, "бітелси" роб-: всьому світі? Хто реюrя- особJrиво моладь - за'ХО· 
лять гроші. мує виступи? Хто ВИ!Пу\:· 
Не перечимо. Огі чvда-1 каЕ ці.ті серії ка'J)ТИЖЖ, 

ки зі "С'Гр'іхаІМи" н~а г~ло..І юнижок, Ж'урна.ті1в? Мо
ва•х зщУооили ба1га"ГО гра-І Л'О:LtЬ? 
шей сво~·ми дИ'кими аи- Ні! Це робдять старші. 
ступа'Ми перед публ·іrt<ою 1 Це зовсім неважно, що 
Америки, Кан01д.и, Евро-: це за люди ті "старші". 
пи. ' Але ВО'Н'И - не молодь. 

Але, го·во.рячи про гро- 1 Тому й кажемо що такі 
ші, здається нам, не стіль-і сrrра1ви, як "біте~ьси" -
ки вони, "бітелси", зЗІро-1 це не доказ за.не·па~у мо
били, як хтось іншиіt 'tla' ;юді, це доказ заrнеладу 
ни:х заробиа. Бо заІJ<и та.і суспі:JІьства та йоrо членів 
кому 'МОJІОJ$1'К()Ві "стріл...-: уже з СИ'ВИ~И головами. І 

нуло" в голову натя.NfУТИ проб\Лема "бітелс;в'' 

питься тим, бо вона, ио

JЮдь, шукає чосось ново

го й оріtт·ішлwоrо. 

Таму іr:оброму -С:пІnко~ 
ві чи та~нцюрИ'С'І'о&і сьо~ 
годні, як 'Ніколи раніше, . 
JJІвері аиаАбутнє міцttо зв

чИІВtt. Сьоrодкі М'ЯТИ 
до6рИА l"'OJIOC і DО:JІО'д'ЇТИ 
НИ1М ...:_ 1і~ досить. Треба 
В<>JІС>Jtіти се~ретом cп0'1'8o
peffКJI масноrо талану в 

угоду І'рОШОро6ам ;з СИ· 
вими ГОJІІО'Ва1Ми. Та й не 
ті~ькн п~рQСТо грошоро

бам. на себе ''стріху", rвооо., та проблема не молоді, а 

"·стріrха", вже кількан.ад- старших. І в першу чер·гу 
ц~ть разів обернулася в тих, що мають силу і про-'І Іп.~еть-ся, на нашу думку, 
уЯі8і якогось старшого ч()· ші. Особливо тиrх, в чиїх вро кимсь керований за· 
ловіка або групи С'Гаршнх руках преса, радіо і те.ле- МLJІьни•і\ nлян тота.льноrо 
JІюдей і н~авіть цrі.лиrх ком- ві.зія. : зб'оч~ffня ноступ.ноtо по· 
паній · корпорейшенів, У· · Адже сього:д.ІНі всім Ж:· кол.іІНІНЯ ці.11их народі-в, нз· 
павши до кишені купами но видно, за якИІМи ''та- цФй. Ідеться про свідоме, 
зелених банкнотів. І 'не ка- Jrантами" полюють упо- h!JfRнoвe ви:к~рінення з 
жімо, що вони, оті стар- рядчики П'рогра1м у рщп.і"о ~іодсь1<ої душі всього то· 
шІ, - одиниці rp0 woJIIO· і телеві·зі1, для цього до· го, чим нагородив люди· 
бів та гроІШоробів за вся- си-гь в1ключити той чи iff. ну сам Бо·г. І роби'tь це не 
ку ціН!у! Ні, не о:д.инн.ці. ший апruрат, щоб переко· моJю!дь, а ·стаrші, у ·вrці 
МОJЮдь нашо•го віку, и«, н.а,тися. Bomi, ті упuряд· бать·кіе, дЇІдіп і н&rвіть пра· 

зрештою, і кСЮІСІЮго ві~у чнки, оnравдуються ТИІМ, дJі\1:1.ів. 

Аивна подібність 
Робітничі сnіл1ш я Аме· 

мюнуJЮго, шука€ чогось що, момяв, дають те, чо· 

но в о r о, оригінального. го бажає собі публіка. Це 
Шука€ вона йо·rо в мис· -- вели·ка непра·вда. Упер· 
тецтВІі, в літературі, в му- тою реклямою, рафі'JЮІВЗ· 
зиці, у фіJrософії. Чому б ними шляхами вони ЗМІУ· 

їй не пошукати чо·гось но~ шують nубJІІіку СJІухати і риці (або, як кажуть, 
вого й ори.rінальноrо і в д;ивWГи\:я на те і на те, ще юнії) - це величезне до· 
перукарПі·? вони, упорядчики, вважа· 

ють За вигідне їм же Е 

майбуmьо-му . .Вони дають 
це так доІВ-го, поки пуб,1і· 
ка. до цьоrо звикне, бо 

Зttають, що та11<а· вже люд· 

ська природа - сприйма
ти ско~ріше погане й гм
ке, бо 'ВОНО, З'ВИ:Чайно, 
легше, ніж щось ;нше. Во
ни ~ють це тан довrо, 

поки певна Ч'астииа публі
ки зрезиntV€. а Wнша -

І вона ЗІН!айшла "стріху'', 

показала нам, ста'РЦІИ'М. А 

ми, замі'СТЬ зіnюру8ати 
д}'1рне й негарне, репету

ємо: П'Ропа-ла молодь! І 
самі ж те дурІrе ; негарне 
ПОТ}"Р'ЗОЮ ШЛЯХОМ О'РГа· 

нізації сенсаційних ім·през 

і показів. 
Бо ж - ro популяризує 

тих "бітельсі·в"? Хто в.ла· 

шrовує їм подорожі по 

CRf'lleHІJІR пrаЦЮЮ'ІОГО ЛЮ· 

ду вільної де~ржави. Пе· 
редбаt.~енн:я К. Маркса, на 

RКИ'Х побудована 8СЯ КО· 

мунkтична· філософі•я на· 
ших д1нів, поrерпіл'а пов
АИ'Й крах. Життя д01<ава· 

ло, що співвfдношеНІНІЯ 

М·WЖ ка:піТЗ'ЛОМ і робітни
чою клясою можуть бути 
успФшно регульовані шля
х-ом не знищення, rрабун· 

ку чи repop-y, а .роз~но~ 
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мирною боротьбою пра-; Bn чJІен тfєї самої юнїї, пр о в і Д'НИ1к.k· m~й~менших 
цюючих за свої пра~ва. Але: тому просто 11е можете вtдділ~в скJfиtІ<аЮть ('во'іх 
для цього мусить бути І второпати, чому 110 стінах члені1в і їх · пи1'З:ють. Але 
о.111на перм~мова - воля,, висять портрети тих ка·н- за коnо гОJІоеувати в на

с'8ІО6ода, 'демоюратичний · дwдаті:в на сенаторів, кон- ступних виІбора1х прези
у~стрій у державі. Маючи rресмені'В чи президента, дet-rra чи се~на~а - ро· 
це осm'НІfє, амерm<ансь- як~х ви зовсім не думаєте бітнwка~м зверху просто 
киІЙ робmm.к через робіт-

11 

підтримувати під час ви- "радять". І получа~ється 
нИЧІі юніі осяГН)'ІВ і щю-і борі.в? Ви отримуєте мі- такий парадокс: грош•, яиі 

.zr.~оВЖує постійНJ) ося.гати І· сячний бюлетень, що йо~го дають роб~іmики . різни 1х 
великих матерія.tьних 3.ll!O· • вид:ає ваша юнія, і там - nартійно-;11олітични!Х пе'Ре
(jутнtів, ·дуже часто стаючи 1 те саме: rльорифі·ка~цm од- конань на т. зв. фонд по
КаМть спtввласиmrом то-І них каН~д;Идатrв і НІИщіІВНа літичного вих о в а'" ІН я, 
го л1Їід.приємства, в ЯІІ(О'МУ, крwrиІКа других, якраз ти.х, йдуть на фі~наІнС)'ІВЗJ-ІНЯ 

пра~цює. РобfтничІ спілки · 1 но ви їм симпатизуєте. "вихо1ванІНЯ" од.!Н'Обічного, 
в СовєтсЬJюиу Союзі в На збо.рах за місяць перед н.а1перед на верх1івка.х ю
порівЮІнні з юиі'ЯМИ в виборами вам запрошу- 'fійних проводі•в уста~ено
АмерИІЦі - це паро!д.ія, а ють д:оп'<>ВІідача - кандида- ro. 
сам робі~'К ·в СССР в та, і ви його мусите слу- І на.віть самі вибори 
п·орі'ВНЯЮfі з ро()і"Іmі'КОМ хати, хюч хотіли 1б послу- -1айвищих керівних ді~чів 
Амеркки - це .раб дер- хати, може, також і з ін- ~ея.ких юній ві!ІJ.буваю:ть
Ж8181ЮГО КЗ'П1ЇТ8JІУ. ШО'ГО табору КЗ1НДИ:ЦЗТа, =я ДОСИ'ГЬ Д№ВННМ, дуже 

Та все ж Кяує деяка щоб 1винесrи свою о:·~- ~оді<бни~м до Совєтського 
· .00. 0 собах ке точну думку п:ро тих 1 ІІН· "оюзу, способом. Нащт-

по;g.• 'ст~ У~· по ' ~ 1' ши'Х. І ви - не о~иІН, вас <лад, в о~п:ному з місц~sнх 
ріениu.тва ю1!ія~и тзм 1 бі'1Іьше. Якщо на1вФrь і н~ зі\щдіUІів величезної в юр-а
тут. µя по;tі6н~сть не в 3а,гальна більІШість, ви LШ юнії пrвроку том~у ви
способах боротьби за д~- ВІВажаєте, що маєте праоо 'Sи~ра.ти наАвищоrо кері,в
бробу-г, а в способах п · м1е~ruюсти с.лухаrги пропа- -шка ш.11яхом таєм1юго ГО· 
л~ич100~ вих10,ва1ш·~ІfІ члеі rа:ндиІВні промови кокrrр- Ю'Сування, аJІе за спИ'С!Юм, 
1t1·a роб1тни'4их. СПІJІ'ОК: . канди;датів. Але - цього -ta якому бу•в лише одm1 
це наА<нагля.дшше 18.ИдН0 нема. Не то.му, що цього <ЗІtU.Н'дат. І це в 1'04% ча~. 
nеред·: Т'а щц час piiз~1 x не хоче більшісrь членів <О.Ли не лише nрези1деJПа 
перед:в~борчи~"ка'М~паши ~ В"ідділ~ цєН юН'ії, а тому, :~.е-ржави, а А· Ж.ших J!.O· 
справд~ в1.11ьнш Америщ. що цього не хоче хтось :тойни'Кі•в, вкби~є1'ься з 
Робwгься це шляхом це11-1- та:м нагорі юнійної дараби- 1.оох чи Й 6іі11ьшє fl:&ti\ii.И· 
тралі1зов.::11Ного мо~1ьноrо · · І.З'Гі& 
тиІСІку збо.ку б.агап,ох npo- ни. Щось ~е цьому по- ·7 

. . . "й діб11е прн>щ1U1'11оtь нам Tdl\fy й ІНе див1ю, ш.о 
ВLJІ.'НИІ<'ІВ JОІНІJ: • бачиrги :в прек11іU.і тан зв.а- 1 мс р иканс1>1шй р06ітн;н~ 
Ось ви заходите в залю 11их робітничих спілок в 1азапм внхо.,.у€'fЬсй Qііі,

якої'Сь юНИ, де ві1дбую.- СССР, де робіrmика н~ пи- ІР6j·ч·ко, йос-о; робmw.м-2 
ються .мtсячні збори - м;- тали, що аін хоче, а Шtеа- rce ще uіtкаеИть .ІШше ·м~. 
тіІ~п-и члеІfіВ, і ба<tите: 'На л·и, що в1іІН ма~е ХО'tі1'И; ·ері•яль~нИ'й д-о6робj'і", а rn: 
стінах про"Сторих примі- Якщо треба вІtІ~1mи:?4, -~айбутнє держаmt 'В х-~~" 
щень плякати, лозунги, чи рооІ'ГН'ИІ<~ дшrо1· ф~б- 1.11ексі xи:мeptfltx (Ьf1~х 
ПОР1'Р'е'ТІі, гасла, заклики ... pwюt -мають rrн на t11ранк, н~:ді~А нашоrо час]. 
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дорІ nник", АОРадНИКИ президl'ІІТСuІ<І 1.:анtд1идати 
..,... n -- •пат~рі·оти й анти1комуні-

сти!), як тому, що ві<н по-
Коли Стал·ін мордував Дорадники винні в тоо.rу, об~цяв найперше розіпш-

л ю д е й кО'лективізацією, що Руз'вельт відд.а.в поло- ти бі;льшу ·часrину О'fих 
го.1юдом 1933 .р., "єжов~ вину Е1вропи Стал~нові, дора.JІІНН,кі•в, що пі1д пла
щшюю", ~ІШХ'Одилжь та- дорадmt1ки пор~или віІlІ.- ЩИІ(ІОМ "лібералізму" і 
кі особи, що ще ві·рmли в кликати МекА~ з Ко- "сп·~вжитгя" ллють юду 
неооізнаність кремліrосЬ1rо- ~і, ще Труман програв на юомуніпичний млии 
го ди·ктатора з сиrгуаціЕю війну. дораднИ'КИ зроби- сві"І'ОВИх заговірщmсів. 
ка місцRх. Дехто навіть ли гл,ухНІм і Айзенгаrвсра, Внходи1ь, отже, якщо 
д,У'маІВ, що ие ст:ільки Ста- коли •мщд.ярські ревоюо- прези:дt.'ЯТ справді ХQ>Че 
ліон ·винен У rВCiJC страждан- ціонери просили: "СОС!" вести іитерна:uі~нал~ 
нях народу, Я1< Й'ОГО по- Воон 'ВІИ'НІН•і ·Ї' в ТО'МУ, що ПОЛЇТИІКу згідно ЗІ СВОІ'М 
мrчники, дорадники. .кенне~і шараліrзу~ва~ ним І вла~сн.НІМ розумі,ння~ сп~а-
Але ісrорм ;д.rокаеала, же .розпочату інваз1ю на ви, то він перt"..'LОВСІ'М ПІ!ZІ.· 

що, хоч дор.а!D!НІИ'І<И' скрізь Кубу. С,юрізь - дорадни-1 бирае собі й дора:дникіrв 
і всюди М'ЗІОть с·вНі пев- ки, дора·дн'Ю<И." з відпові1дним світогля
ний вплив, Ста.лін з~наrв_ І в тому - вели1кз д!ОЛfІ дом. То при чому ж тоді 
npo ситуа'Цію в с-елах і пра~вдІИ. ДорЩlІJНики, імен; всі оті дорадники, ЯКИ'Х 
r.rrcтax У'Кра·ЇНІИ і всьоrо. яких не завжди відомі мз ми КJІЯЖ"мо за нев:д.ачі 
СССР, і ситуація була як- сі, роблять С'ВОЕ, часом ювнішньої поліrгиІ<'И того 
раз така, яко~ ві!н бажав. досить та:ки темне, ді'7rо чи ін~11юго презИШJеm-а? 
Тенденція об6ИН,У'ВЗЧУ· поза спиною або й на о- Адже дорадників призна

ваrти дО'J>З'дmNСЙВ п~рези- чах :п.резидеm-а, ста'влячи ча€ сам '11.резидеwr. 
дентів у ві~ьни'Х краінІах його часто в сюруте ста- 1'о'1у 1на1віть спогади Р. 
також дуже сИ'льна і по- новище. .Кожному сме1рт- НіІJ<сон:а, опублrкОtІані в 
ширена. Але тому, що наму Занадто ясюраво ки- "Рідерс ДайдЖесті",' де 
п•рееиде~кти не СИ\lt!ЯТЬ ро- дається 'В вічі' та шви:п.~ ві~н го,вориrгь: "".1'аІК зваиі 
КЗ1МІИ За 'ВИ'СОКИ'МИ мура~МИ МетЗ!Wрфоза Люtд:И'НИ, Щl "ліберальні дорЗІдJІИ'КИ" 
сВІОіх CТO'JrlfЧ1f!И·x П·РН'М;- вчора була прези!ІІ.еН'Тсь п е р е к ооа.1и Презwденrта 
щень, як це pOOlflB кому- ким к01ЩИ'даrг<>1t1, а завтр• Ке-нu-rед.ї стримати два і'з 
нктичний диІJ<таwр, то й стає обраним президен зап.тяноrвани'х трьох ле 
обвинувачення дорадни- rом. Між плямами, заява ту.кських налеті·в •иа Кубу' 
кі'В торкаються здебі~ь- ми ооіщя.нка,ми канди~а _ не випраі~дують, а !де 
шого не в сnраві, вяутріш- та' особлmю в площин~ більше обвииувзчують са
ньоі, але :ювні1щfьоі полі- м·і~народиьоі політwки й мого президеІПа. 
тнки· п·рези1деитів. Сиrгу-

1 
боротьби з 'Комунізмом у 

М!ОО в краіні кожний пре- всьомrу сві"Гі, і дійсними Тому іі зайва. тен,д,еиція 
зи1д.е11Т, мов.ІJЯВ, і та"К ба- потяn-~еннями вже обf>'З· преси, також українськоі, 
чить, а QСЬ поза 1ВJІасною ного П'Рези,денrrа буває ве- о~бвинувачувап:и насам:пе
краі~н<>ю -rреба м·ати лwчезна П·рірва. І до цьо- ред д;ора~д:ниюв, а не ти~х, 
спеці'В, що р~зуміються в го, напевно, при'Служують- хто lf~':\flt користується, 6о 
nроблема.х Сходу, Зах~, ся дора•дники, яюі 8 часі! це 1-пк~·.1и 11 не доо~~ Европи, АзН, Афрю<и, П1·в~ вІfІборчої кампа'Іfії, зви-1 нийти . ІЗ. зача1ро1ва~го 
денної АмерИІки і т. д. 1 ТІ чя~ї<1ю, сидять тихо, чеК'З- к?ла к~ш11у~1ЯІНТ.Сько1 ЗОІВ· 
сп.еци до?аІДЖують., І за ючи. І ,ніхто про НІИХ ~ 1111ш11ьо1 поо1тики. 
вс1 невда'-11 преса б є на- тої1 час lft' зrа'дує. То1му и 
самперед дорааІІНИ'І<Ї'В, а ота буря, що знялася на-
тоді вже президеfІТ'З. вколо особи Го.лдоотера, 

І ми, українці~ маємо ту коли в.ін став канди:о:а'І'ОМ. 
не зовсім зрозумі'Лу тен- Не стіJІьки 11-зu його 
денці ю о.бвннувачуsати. принциrr/Qвоrо становища 
біл1,ше дорадникі~в, ніж б~·зІJ<~промісQвото в'Ор'ОІ'а 
того, хто ТНІМИ дораід:Іш- комунізму (зре111тою, всі 
к<11ми кори~стується. 



Нас і справді тяжко зрозуміти І І 

~· rюзмові зі зви11 айниrм :'>'сі м:11 за знищення сві-1 ного шта1бу черво111ої ар-
11-ростолюддям країн В·іль- тової ко~муні1стично·ї зара- мі:ї чи спонтанну револю
ного світу ми часто нарі- зи, всі ми за ві·льну й не- цію рабів - колтоспни1wі.в. 
1шємо ~а м'якість уряді.в залежну Укра~ну, і всі ми Бо якщо так, пощо ТО!д.і 
демократичних країн су- за пrопаrанду українськоі вза~rалі турбувати амери
проти комунісrичної екс- справи серед впли~вови1х канців? А·якщо все ж хо
пгнсії у всьоrму світі. Ми чинників Америки і всьо- че•мо акти'*!ої допомоги 
ма.10 11е проrочи~м за~ги- І'О ві.1ь1юго світу. Ми всі амеf)иканц·іІВ і всього вілL,
бі.111. ві.11,ного світу, яюцо також проти та1ких мініс- ного св·і'Гу, пощо лякаємо 
r:;r11. і 11auua.1i буде 'Г'сl·ким 

1

: трів, що не ~очуть слуха- тих же ·З:r.\ериюшців і са·мі 
нершrучим. А чужинці, ти пrо Уюрашу, не бажа- себе "тоrга111ьним знище11-
с.1ухаючи нас, інколи й ючи 1<Омплі:нува'fи св.о•Їх ням" земної кул'Ї на випа-
кажутп: "Якщо ви та:кі ;нt1мо·матичних ві·дноси~н, д0tк р.оботьби? 
'1удрі, що вчи-те на.с, Як 1 :1 Кrемлем, не бажаючи І Ні, нас таки й сnрав:ці 
()оратися з ко~муніамом, "сt.>rдити" кому~rrkтичних тяжко зрозуміти. 
то чо-му ж ви не п;рнкла-і· "босів" У Москві. ~· цьо-! Можна мати різні пог:rя-
ли своє·~ муд:рости, буду-і ~\: ми одностай~ні. ди нз те, чи 1при·сутніn1, 

чи ".а rщних землях?" А А.1е ось Москві скз1за-1 сьогоднішньої Укра'rни в 
деяю просто заявляють: у . Об' Н · "Я об ли, що кожна спроба вшь- єднани·х ац~ях nози-

к вам не .под .а'Ється ного світу звільнити ще ти~вне чи неrативне Я'ВИ· 
Хрущов Ч·И J{Qcиr1t1.' чи " . І ще· МОЖ!На мати дві mум~кч 
Б . якусь кра1ну з-шд кому- 1 • ,... • 

режнєв, чи весь уряд, чо- . u ~ І щодо доцrльности а:кЗІДе-
му ваш :народ не вибере ніз·му до.веде до вшни 1 і мrчшrх зв'я.:Jків між укра
собі кrащи1х або чому вза тотаJrьного з ни щ е н ІН я - . ". і с-о-

. · ·· . всього живого н·а· земл~·. rнцями на ем~rраци 
гал1 не знесе ТІ'€І систе- вєтс ми?" Там сказ·а.1и - тут ттові- ьки~ми ди·пломзтами; 

можна по-р-/.знQМу оціню· 
З та1кими, я~сна річ, не ри.ли. А дея;кі укра·~нські вати так званях діяч~в 

м·ожна полемізувати, ї·м органи преси пооіри•'ІИ культури й мистецтва в 
нічого не дока'іКеш - їх бrльІШе, ~іж сам то·й .міні- Ук:раrні. Але не мо·жна ка
"Греба вчwти, вчи:rи і ще стер, я-кого та сама П•ре- струва:ти слова "бороr~·ь
раз ВЧИТ'И, бо їхнє ситне й са. юритикує. По~віри..rи на- ба" до та·кої міри, що во
безжурне ЖИ"Ії'Я нічому їх, стtльки, що нама~·аютьсs но звучиrгь у вустах дея
ще не наtВЧиw10. / форм~вати оrrінію своїх ки1х уюраЇН'LІ,іІВ, з.аляка!НИ·Х 

І хоч таІКоrо 111росrолющ- читачvв якраз та~к, як той атом·о8и1ми б'Рмбами, без
дя си.1а-силенна, є й іІН'Ша ~иерикаJНець, що скавЗІв: плідиrше, ніж у того са
версrв0 нзсе.лення вільних І<іраще стати чер~вониrм, мого а·мерию1нця, що ска
К'раїн, яка має всі да'Н!і ро- нtж ·ме-рmим". Ну, _і як же ЗЗ!В: "Беwер ре!т тат дед". 
зуміти ІНас а тиІМ часо~м може нас 3ро~зум1ти на- БQ не з такою д,у:~.н<0ю юІ 
та:кож не ~авжди розуміє. віть. такий чужwнець, який ви1йuши на еміrр~щію і ~н· 
Бо нас і спра1в.ді тяжко хот~в би щщю ~шм д'<>по- з Таи<!ОЮ живуть наші бра· 
зрозумrrи. А чужинцеві- могти? \ти в Україні. 
анrrиком'унk-го~ні та ще та- Кажf'МО, на:діємось на 
кому, що ЗН'ЗЄ мову і чи- влаані сили. Це добре і 
тає ~наші газети, - ще пJ)авилЬ'fЮ. Але наскільки? 
тяжче. А це тому, що ми Напев1ю, <Не нас11іл1~ки, 
Наl:І,ЗВИЧІЗІЙІН'О :пар3'"'НЖСа~ЛЬ· щоб ·мрі1ЯТИ npo Про()у. 
~ні 'В нашИІХ ВИ'ЗІВО,1ЬІНИ:Х aic-· ~ЖС'ННЯ на.ціоН'1'7ІhНОЇ С'В·і-
піращіях і часто самі себе домости в "уІІ(р'8·Ї11-1ціІR" із 
за;переч)І€МО в наши·х пуб- UK КПСС або пrо ре1І0ль-
лі1ка~ціях. І ту "y.1cra•iН'ltiв" із гене.раль-
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Відкрийте кордони для справжніх 

туристів 

оольшевикам уже в111а

;тос~ розколоти укра:і~нсь
ку емrrрацію на два про

Ко.10сової був хоч один J-r. rв, лейтенанті·в, пмко1в
"турист" з укра·~нською никі·в. Вони, за:прошуючи 
душею, а не за~11роиІІа:н,ець. пu•верта~ти1ся ' 1на ро!д.ін~у", 

го:ворили 'Те сшме, що те

пер говорять ''туристи" 
Колосової. Чому ж тоІдіі. 
ми всі, як ОДИІІІ, ста1ва:ли 

на ди·би, протестували, 

гна~Ли їх у шию? Чому на 
украінця у військо'В~Й у~ні
формі 'МИ ДИІВИЛИ.СЯ як на 

ворога чи висла·rщя воро-

1га, а на 1'акого ж украіін

ця у Ц;И·Ві1льн.ому, нле П'РИ· 

бувшого з та,кими са'МИ'МИ 

"а1рrу~ментами" щю "в-іль
НИ'Й український на.род н 

УРСР", ДИВИІМОСЬ як на по

неволеного брата? Щось 

ти.1rtтно думаючі табори: Життя показаJю, що, 
оди:н - за контакти з у~к- хо·ч під я·ким о6стрі·лом 
раіtfіськими ді·ячами куль- збQІJ<у д,еяких наших пре
тури і 'МИСТеЦТ'Ва ~ УРСР, сових ОР'ГаНі·В * був ред. 
другий - ·проти. Бо"11ьше- І. Кедрин, в~'Н мав ра•цію 
ви·ки осятли ць·ого заІВ~Д,Я- щодо відомого "Слова" 

ки їхньому ви1вчен~ню СИ'7ІИ українсь·ких ·культурних і 
сантимепгальности утюраїн- мистецьких ді·ячі:в УРСР. 
сі.кої душі, а особл~в? ті- Беручи до уваги, чим за
єї д~ші,. що .. жи1ве _ 1ВtДІ1~а-[ кЬичwв rtроблему неприіі-
1Н10 вщ рщоо1 земл~. ЗвrдІСи нятої землі з могили Т. 
й зуС11річr, бенкети. та .роз- І Шевченка у Кmневі 0~~~1 
мови, я~к кажуть росtя~ни, І і•з на:ши~ "би~знесмен1•в , 
'Івокруг д:а О•КОЛІQ", щоб і мав рацію і Комітет По
на1С11рою. не ~.опсу~вати в будови Пам'ятнИ'ка Шс'В
гос .• тей., r о_ воії нацюн~ль- ченко1ві у Вашінrтоні, не 

б ТУТ ,не 'В ПО'j)Я!д.КУ З Са'НТИ· 
н91 овщо:м~с;ь не згу ити. приймаючи ті·єї з е мл і. м·ентЗі.Іlьністю нашої душі. 
Тяжка це ртч. Якої б за;служеної крити-

Ті, що "за" контакти, ки не удосто·rвся УККА з•а Якраз тепер мені при-
вба~чають у кожному ко- авою діяль~нkть, життя по'- ходиться ре!ZІ)Зrувати спо

м•уні:стичоому висла~нц~ві- казало, що і ві1н мав ра- ми~н ОДН()ГО українця про 
пропаrан!д.истові ового, ук- цrю щод:о с1вого станюви- ; йо1го участь у Др·угому 
ра1"інсь.ко·rо, рііl!JНОГО по ща про нав'я'З1ува~ння кон- і Зимо1во•му Поході. В од
~ро·ві поне1волено·го браrга. та1кті1в з висла~нцями"п1ро-: ному мі1сці він опонідає, 
А ті, що "проти", у кож- паrа~ндиста~ми. При~йн.ято · я·к зі овоїм загоном ві'Н' був 
ному поневоленому 6'р11- казати, що ми не маємо ; близько біJtя рі·дного се
то,ві бачать комунісrичоо- -ві1д;пові'дн~оrо проводу на ла. йому таІІ\ хотіJюся 1110-

го висла~н:ця-mропаrандис- еміJrра~цїї, ав1'о~ритетів. Ні, бачити бuтька. J)yJra іі 
та. Перш~ хочуть іви;1юрис- ми маємо їх, лИІше нехту- 1 добра наго;tа. 3а годину
та:ти побут тих ''турне-МІВ" емо ними тод·і, К·ОЛИ в·арт:о д1ві він мі·г би задоно:71ьни
З'а .кордоном для користи д'о них прислухатися, а не· ти сан:тиментальниіі тяг 

українській с111ра1Ві, а· дру- кожному з нас вважати се- своєї душі бе-з жод:rюї rи
гі ·бояться розма•гніченн~ бе 3fl. найвищий і наймуд- зиІJ<и. для власиого життя. 
wнтИ·К'ОМУ'НІістичної еміrра- ріший а:вторитет. AJre в·ін побо.я•вся ні1дстати 

ції різними діялоrа·ми з СС11нти~мент:мьність укра- віщ СВ'О'ГО загону, nо6оян-
ворогом. б ся та1кож своєю нео•бачні-їнської душі - . езмежна. 
Хто з •них прав, не бе- Біда лише, коли вона ке- стю ·на1разити на небе~пе-

рvсь НСПО'МИ'ЛМЮ С\ЛПІИТИ,. . ку-весь За1гін, що йшов 
J J.... рує д11~ми тих, що вважа-

бо десь, мен1і здається, іс- ють себе •політиками. А ви'З·&оляти Україну. Пrюй-
нує "золота ·середи.на", я- ще з~оІВСім недавно було ш.10 43 роки з того часу. 
ко·Ї ·годі• знайти. Бо не всі інакше. Пwм'ятаємо, я.к дю Жал~ тому сотнИ'ко·в~, що 
таащюри·сти групи Вірсь-. та•борі~в у Німеччині п~ри- так 1 не побачив б~льше 
кого -- ко'Мунkти-запрю- їжджаІЛи "теж украіінці", · ніколи ріднuго бuтька, а
данці українсь1<ОГО н<11ро- ті.льки не з "титулами" по- ле свого вчинку не жал;є. 
ду. І нав1паки: тяжко по- ет~в худОЖ!НІИ1ків чи ар-ги- Зі сльозами на очах і з 
вірити, щоб серед групи 

1 
с.тvв: а 3 "чи~nами" м·а·Й'О· і rорд;і·стю в серці згадує 
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вііJІ той момент, J<ОJІИ зу

:-.~ tв сантимент сина пере

бор·о·rи розумом бійця за 

воJІю своєї країни. 
А ми? .. 

.наших братів і сестер, з і А11дрія Мельни•ка. Най
икими ми хочемо ко"та.J<- винн1 пора засісти за 
ті1в! Тоді і лише тоді мо- ''круглий стіл" сьогодНІіш
жсмо говорити про куль- ні·:м очо'7Іювачам двох час

туrний чи який хочете об- тин одного і того ж руху 

для 

Ві•дкрийте 

с11раоокніх 

мін! - такою мусить бу- і. встаючи з-за столу, пo
KO'P'JJ.OflИ ти 11аша ~;~ідповідь вора- відомити· громадянство на 
туристі.в, гам. е-міrрацїї і nоненоленwй 

За "круrяий стіл" у власній хаті 
!'1~-йор·КСМ<ИЙ 1'К'J>Угли~й · JІідера.м, думку про те, що 

стm наробив· баоrато га- вони мають взаrал·і до ви
ла.су, але користи з йЬ.го 

дімьности - иія1rої. І са
м•і члени "круглого стола" 
роІЗІСВарили<ея. А все тому, 

що і сам стіл не був аж 

надто "юругли.й" і карти 

на стм не ВИК'Н!ЦІЗL'Іися ко

зирем дОІГОрИ. За тим 
1'крутлим столом" обмір
кювуваJІись пwrа•ння, дави.о 

в6м відомі, і їх заторку

prwemm винні чи невинні 
жиди в. убивстві Христа? 
Вони са1мі мали б . упасти 
на .руки й на коліш та 
просити прощення за всі 

злочини проти жиді'В про

тягом СТ°'7:1Ї'ТЬ СВОЄЮ брех
нею в їхтніх ТЗІК ЗВЗІНИХ "ре
ліrгійних. текстах!". 

Наrвіть сама та газета 

вати оЗН'аЧа'JІо рое'я11рІ0ва- · назквае все те сназане 

ти. ~та1рі ра.ни ян од~х, І "rю11аною .маперо.·ю". 
тан •. други·.~ -:- як жи~1·в, А на:ш ню _ йоркський 
так І уюрашщв. І на~в.1ть "круr~ий стіл" хотів . так 
хоч би уч·асникам ТО'ГО' 

народ на Rкраrні про від-

новлену єдність 

єдино і оргапіза ції. 

колись 

Найвища пора побачи

ти за "·круглим столо-м" в 

УНРа•ді представникrв у

сіх національних політич

них течій українців, бо, 

нема де пранди ді'Ти, там 

"·с-гі-л" не тільки ма·лиА і 
не "круглий", а вза·галі 

бе::lформ1ни•й, з гострими 

кутами. 

"стола" й удалось дійти до лt-гко л6.1?.·годити укра'1ін- розціловуються і стають 
"спільного знаменНІика", сь·ко -жидrнські n·роблеми 

І НІЗ релігійному полі 

нам потрібний "круглий 

сті•л". У той час, коли най

виш.і авторитети Като· 
лиць·ко•ї і Пра1вослаWJоі 

Цер1юв, всуnереч кі~ька

~ітньої традиції, сьо

годНІі по - братерСЬКОМ'У 

за "круг.11ий стіл" з·і спіль· 
це мало б свОЕ з:наче~иня спі·ввід1Но1і.Jень обох наро- ною ,Gлужбою·Молитвою, 
лише в льока.11ьному осязі дів шляхом сумні1вної ва.р- у нас калеНUІ.а;рна револю-

й засюі. Вп.шву на хід іІН- тости доооеідей, що зно- ція-нерозбериха в одних і 
тернаці•О'Нальної політиІJ<и дилися до реєстру вgа·їм- rо·зпинанНІя єпископа n 
"кругли'Й стід" ·ire зроби•в них обвинувачень-і тіш" других. 
би і зробити не зможе. Бо ки. Було б більш доціль-
он навіть таки'Й величез- но, щоб ті "круг.ті сто- Нав1іть для вчителів і 
ний "КР'У'Г'ЛИ'Й стіл" у Ва- ли" перенести до влас- учнін наши.х Рідних Шкіл 
ТН•КЗ'Н~ як Собор, і то не ної хати і обмі'Рковувати і Шкі1л Українозна.вства 
змінив д~умки д1еяких га- за ними наші вла•сні про- потребує~мо "крутлих сто
рячих rолі•в. Ось що пи- блеми. А їх --· неп·очатий л;в", не ка1жучи вже про 
ше одна жиді•вка до ре- край. пі·д1ру•-пm'Ки д.11я них, в я-

дакцН жидівської газети у За "кругли.ми столами" ких так багато недотяг-
Каліфорнії з нагоди п)"б- нень. 
"1іющїі тієї газети на.вини у вла1сні;й хаті ми мусимо, 
про те, що · КатолицЬІJ<Ий нЗІреш1'і, договоритися про 
Собор у Ватика~ні обмір- нашу політи·чну сконсолі
к~вує спра:ву зняnя від- ІZІ!ова~ні!Сть на ма-йбуnrє. 
повідальиости з У,сього Взяти хоча б і ш11 111і д·ві. 
жІfдівського народу за найбі~ьші організації, що 
розп'яття Ісуса Хrиста: протяго!'.f останні~ п'яти· 

"Хто піддає їм, Бписко- ЛJі'і' по.ховаt11и сво1х про-
ІJЩ,lJ.І~ КатолИ'цьким. відниІК'іІВ: Степана Ба.ндсру 

Лише т.од:і, коли за 
"кругJ1и·ми стола.ми" у 

рі~ній хаті ми дійдемо до 

"спільного знамеИfІика", 
на~с будуть уважати й чу

жинці за рі'Вного собі па·р-

1111ера в дискусіях tra інші 
теми. Жи:ди мають у сво

їй власній хаті таки·А "кру-
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ГJІИЙ стііJІ". Тисячо.1ітня 

істоrія їхньої ·боротьби за 
самозбереження на'вчи.1а 

їх 111имати той "стіл" зав
жди "юrуr.1им" у власній 
хаті. У нас же н~аооаки: за 

"k1rуглий" сі:да~М-0 лише з 
чужинцями, а для своіх -
стіл з гострими кута~ми, з 

гострі1шими, ніж для со

ВЄ1'СІ>КИХ "дія11і1в культу

ри"". 

Апаті·н 
Найгіршою П1'Іf'3Н3ІКО!ІО 

нa·pollJjfl()Гo ·~уваиня· ,на 

в·одіІі овіт9'вО'Го ~.наче№ІЯ 
е апатія.. На жuь, вонв 

.iry.жe помітна a.oroJl.Нf ee
pct простоJІюдд;я в Аме-

Р*~ 
:п(Це зовсік недавно, ко

пи• лет яааі<о.110 землі був 
навикаю, . сенСЗІцією, КQЖ· 
•и·А амерНІкансьоаfЙ роm1'
ннк брав зі собою на _фаб
РИІ<У ·киwеньковий paдro
aп~wr і не тільки уваж'НІО 
ел1ха1в повідомJІеІfН'Я про 

той лет, а й переживав ті 
поді~і. Сьогодні ж, коли 

той же лет навколо землі 
є те~ ВОІВиною, бо це 
впе.рше ·космонавти са'Мі ке 

рують кабіною під ·час ле
ту, - маЙіЖе ніхто ки
шенькових радіопри·йма

чів ш роботу не прюю
сить, а багато людей на

віть tre знало про історич
ннй лет, довідавшись JІИ· 

ше пrсля йоrо закінчення. 

Зате все ча1стіше й час
т;ше чуються ГОJІОСИ, ЩО 

осуджують вза·га.л1і ті кош

ТОВН'і експерименти ДJІЯ 

пі13нання 'Космосу, ка•жучи, 
що то "ма~жа 'Витрата гро
шей", я·Jсі варто було б •ВИ· 
тратити tf8 пол.і1пшеннм 

життя на землі і т. д. ·і т. п. 
Воно, маІбуть, і rnрав.Щ. 

так є, ко.ли 6 із розвитком 

міжплянетно1 коиунікації 1 хвилювання і то ~е~ жод
не було пов'язЗІне на1йrо- 1 ник ур~ових ПІд ~д:>КУ· 
ловніmе питання ·ві\.ІІьного ~ вань. Н1~чого . ·под:16ноrо 
світу: бути чи не бути наrм: ~·Ма в ~мерИІцІ з приво~ 
віпьними? Тому я й звер-1 rнт~а'Q:rональ~них под;1·й, 
Н)Чtся до одного американ- що вщбу~а~ться .. за .кор
ця з таким питанням: донами цvє1 кра1ни І на-

- Рово'РЯЧИ про "Na1JНY правJ[еиі проти цієї кра~ 
·витрату грошей" амери- їни. 
кмкьким урядом, чому ви КОJІись уважалось за на
не гоеори11rи таке саме пц иа .краін:у, коли а'Мба
юіurька мв тому, ко.~rи со- caJtY тієї країни пошко
вєти зробили іншу спро- дить будь-хто. СьоrоДНІЇ 
бу - .11ет з виходом астро· американська ам1басада у 
на:вта з кабіни у кос№осі? B'єmari розбомблена і 
Адже ми ·~vG бути і що? Аиі одна група &ІМе
силІ:dІішиии м~ совєті·в, :і рw~ького народу 11е за

якщо хочеrмо воJІІі, якою 

1

. реаrува.па будь-яким. ма
користуемось. І саJІИІМ протестом, деиои-

На це мій спtвбесrднІИк' стреціє·ю або ще чимсь . 
зрезиnювааю відпові1в: СІІІ.ІDОють кому~ністи аме-

_,,_ о, р&шеиІ . ІВQІНИ Т&К. рикаЯСІ>КИЙ д е р ж а в ff!f'Й 
далеК'О ві~ .нас в освоєнні П'р&ПОр у Болrвїі, б'ють 
космосу, що ми ніколи іх ві·кна американсько1 амба
не ,11,огонемо. Не :вірите? сади у Москві -- а~мери
Послухайте теJІевізійні но- ка1ж:ькі студенти, амери
викки - пов~рите! f ка'Іfські патрі,отичкі орга-

1 е цьому мtй апатичний нізац·і 1ї. мое у рот ·вод:и .по
сп1ПrбесіднІИ·к майже м·а~є набирзли: ані м·rri.нrie, ані 
рщrю. Він, той спrвбесід- : революцій, а~ні обуреНІНІЯ 
НИК, 'НЇ'ЯІКИЙ КО.МуНІЇІсТ, ані - так, Ні'6и Це ЇХ З'О'ВСіІМ 
п:рихильник чи си•м'п·ати•к не торкається, не хвил.ює. 

коиунІзму. Але ві~н - в Де-не-д~е появитьс11 в rа
апатіі. І .!І1О такого йото зеті у ~и'Ці "Листи• чи
С'fану nри·вели рrзні бара- та1ч•ов до редакцН" голос 
банні аtмерИІканські ''Інью- якогось "вопіЮщосо в пу
с11" •в телев.kзії, в рЗJдіо, в стині" читача, і на цьО'М'у 
газетах, де так ревно иа- реагування америкаJНСько

голошують про перевагу го на1ро.щу ·кіичаеться. 

совєтської асrрстаІВТИки в Дехто таки1й стан апатії 
о.ЩНій ділянцj ~· так с.11або, вм.1:11ооrо амернкаиськосо 

1ніІби иі!ж іншим. про п~е- народу окрес.11юе Яt< оози

рева~гу аІМерИІКаІНСької вІ тивне явище ~ания 
і'Ншій. СПОІКО'ІО, рооумно1 ХОJІОД· 

Ап·атія а:мерИ'К8ІНСЬІкотоі ноюровност~ і довір'я до 
загалу просто под:нву rід- авого уряду, якиА, КО'Вляв, 
на і - небезпечна. Ми знає, що робить. 
знаємо, що та·к звані спОІН· Не перечи·мо. 

тatlflfi деМ'ОИСТрацН, проте- Але дИІвуємось, •куди :DJЇ· 
сти ii т. ІП. у тoтaJrrrapmrx ваtється спокі1й, 1роосудли~ 

. юратах ~ це 'ГВО'J>ИІВЗ са- вість і ,до'Вір'я, 1кwи й:деть-

1

, мого •режииу, а не пар0.ду. ся про якісь зовсі~м дJІ>УГО· 
Але ·в ~країнах •вільних і де- І рядflі проблеtми внутріш

і мократичних теж бу~вають І нього .ж:итгя • -бум-я аме-
1 спрЗІвд'r спОІН'ТЗІННі наро.rон:і рика~нсЬІкого народу? Звід-
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ки беруться ·марші - похо- уряд зна€, що rобить. ють лише про те, як ре
ди :д!О губернатор.ів і пре- Пршща і те, що обрані на- зrує на ту чи іншу а~нти'
зи.дента·? Хто і для чого родом предста·нники Се- американську подію у сві
пише транспаренти для нату ; Koнrrecy - вираз- ті америка11с1>кий уряд та 
демонстр,У'ЮЧИІХ? На'Віщо ники волі того нapo.ruy, що високі пО.ІІітики ці-єї кра
таtкі голос'Н'Ї на весь світ їх обрав. їни. Але як і ч1r реа•rує сам 
х&ИJІювання, иітінrи, ре- Але ніякий уряд не мо- амеrиканський народ -
змюц-ії, петиції? же обійтися без ви~димої юrтаІНня, відпо'Вgдь ~на я1ке 

Або - з.від'КИ береться пубJІічної опінії у тому чи дивує ті вільні народи, що 
неспокій у тих сту.11.еигів ·і rинюму питаtНН'і. ;1ате а111а- покладають надію на Аме
ІJрофесорів, що бомбар- тичний стаІН народу нико- рику. 

дують уряд різни·ии про- рисrо~вують ті юш1сптува- Інтриrує а~патичвий стан 
позиція·ми ЩОд'О ilrrepнa- чі, що хочуть бути. скрізь амеорика•нськоrо наро:nу і 
ціооtальної поJІІrrики, про- і всюди дора•,щ1шка·ми ви- на1с, укра·'tнціІВ, бо й спра·в
позИ!ці·ями, що рівнозна'і- ссжих урядоиці·в. А мета ді треба мати залі~зні нер
ні ·вИІМОГЗ!М ка~Шгупяц·її а- їх нам аж за1надто відома. , ви і стальне серце, щоб не 
мерикансь~і<ого у.ря.шу пе- АпатіІЯ а~мерика~нського І р~агу;вати на все те, що 
ред на·йбільшN злом у народ,у Е поганим призна- вщбу.'Вається цими. -r:южня
овіrrі - іпгернаціона.льним ком також і ДJІЯ понево- ми-м1сяцями у св1т1, або 
комунtзмом? лени~х ~народі-в _ прихиль- - треба мати m·к мало 

Ні, стан 8!11атіі амери- ни~кі·в вілЬІНого а1мери1ка~н- зрозуміння важли'Вости 
кансЬ'кого ІНЩЮду з приво- сЬ'кого народу. Не імпонує подіой, щоб на них не ре
ду анrги·а'МерИІКанських по- та аІПаті,я також і' дЛ'Я на- аrувати. 

пwнень за кор.1tона·м·и ~іе'і ро·ді'в tиших ·ві·льних і де- А тому, що оце останнє 
кра'wи - це не позити~вне мо~кра~тичних країн Евро- на1м ви1даЕться ;найпра•вдо
аеище у своїх можливих пи, Півден:ної АмериЮІ і т. под1ібніши.м, ми й каже~мо: 
наслідках. Ue пра1ца; що.1 д. Вони ж бо хочуть і зна- апатіоя' - погана' при·зІНа-

ка. 

Дещо про "мінутменів" 

. Про "мінутменів" пи- трація комуністів у висо
шеться ма'ло, і українці ких державних органа~ 
на емі1·рації майже зов- така велика, що, мовляв, 

сім не поінформовані про ми не можемо надіятись 
цю організацію. А тим ча; на протидію проти евен

сом вона не тільки існує, т у а льної комуністично\: 
а й пожвавлює свою ді- навал"" на цю вільну кра-

ністичними загарбника
ми, у тому числі й до бо
ротьби збройної. Получа
ється яІ<Rйсь парадокс, 

ніби держава в державі. 

Тому то офіційні органи 
влади дивляться на "мі-
нутменів" не тільки "кри-
во", а й намагаються ту 

яльність;, Що ж це ~а "мі- іну без о:?ганізованої. м~- організацію поставити по-
нутмени 1 Для яко~ мети си людеи-аІПикомуюспв 1 ·-. . . за законом, називаючи 11 
вони орrаюзоваю? на місцях. І вони орrан1- ~ 1 б · 

~ ультра-правою. з пу ш-

Коли б таке питання і зовують таких ~юд.ефи. ".\ кацій "t-tінутменів" вид-
поставити перед самими : . Недавно в 3.:11 орю~ но, що вони не крИються 
" . " вщкрито всликии скла,1.1 . " . . 
мІНутменами , то вони. " б " Я І з1 сво1ми плинами, мають 

відповіли б так, як пи-' автоматично~ .~ Р_0 '· к; свою поштову скриньку, 
шуть у сnоїй брошурі: вия~~я.єтьс", 1 ~. замови-,_розсилають брошури й 
"Мінутмен. - це націо- Ли мшут:'"сш~ ' на~аrа- анкети до вступу в їхню 

· . ючись таю тра11сакц11 пе- 1 • • 
нальна оргашзца1я пат-

6
. І орган1зац110, але все ж та-

. реводитн 1льш-ме11ш ле- . бе . 
ріотичних а м е р иканц1в, б і ки щють о режно, нашв-

. б rальним спосо ом, хоч це 
які сам~ се е готують до ся •таємно. Поперше, тому, 

· . не завжди вдасть . 1 • 

захисту Вlд комуюзму". " . . " В В а ЖаІО : ЩО сам характер ДІЯЛЬНО-
ТЬ А М1нутмени ть, . ". 

Вони твердя , що ме- сить бути го- сти оргаюзащ1 ·не дозво-

рика знаходиться в такій І що вониб му б ляє на відкриту працю: 
. . . до огuть н 3 кому-

небезпец1 та 11•0 шфі:1ь1 ТОВІ забагато явних і скритих 
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прихильників к о м у н іс- і ни" ю:усять зробит~ вс~ тичний переворот в Аме
тичної теорн є в Амерн- І можливе, залежно вщ м1- риці рез зброї і рсволю
ці, а подруге, 'щоб не і сця розриву атомових ції, а черр використання 
створювати небажаногu ' боМб, щоб якнайбільше демократичних мандатів 
конфлікту з урядом кра- людей зостались при жит- замаскованих комуністів, 
їни. Бож який уряд у еві- ті; допомагати урядовим "мінутмени" мають най· 
ri може потурати ісІ1у- військам утримати відпо- тяжче завдан11я не доnу
ванню орrанізації, яка нідний порядок під час стити _до цьоrо. Б~ручи 
перебирає на себе рошо І ворожої атаки; організо- до уваги, що кандидати
самого уряду щодо без- вувати тих, що зостануть- коМунісt" завжди при
пеки держави? ся живими, для захисту ..,иваються п л а щ и ком 

ІІС від агресії; заопікуватися різних назв, тільки не 
"Мінутмени" ніде раненими і т. п. Також властивим іменем партії, 

вистунають проти амери- допомагати американсь- якої B~lf є пос.fІідовни· 
канської сис·rеми держав- ким військам діставати ками і вико11<1вцями волі, 
ного управління, що іс- інформації про ворога та, "мінутмеми" мусять по· 
ну~ тепер, не пропагують його рух, внкону:еати ак- стійно ро3Крив<1ти справ
жодних революцій чи ти саботажу за -ворожи- жню ідеологію таких кан:._ 

: зміни уряду шляхом си- · · б 
І ми лш1ями ою, постача- дидатів. Треба продовжу-
; шr або зброї. Зате вони ти ворога такими ·інфор· вати боротьбу за волю 

І твердять, що є багато се- · б ф мащями, які заводили навіть тоді, коли о іцій-
на~-орів·· і· ІООнгресменів -в в б:Луд напасників і бе- ні авторитети не піJJ.три-
американському уряді, я- рtrти ту територію, що мують нашої діяльности, 

кі завжди були й є кому- під контролею військ! - кажуть "мінутмени". 
ністами. Що Об'єднані\ ЗДА, від ворожих актів і Борімося за наші ідеали 
Нації існують ·на користь саботажу і т. д. навіть тоді, коли за нами 

комунізму і на шкоду На випадок внутріш- полюють, як за тварина
Америці. Що існують ве- ньої революцн, провоко-. ми, а називають нас ще 
лнкі таємні сили в самій ваної марксистами, в ЗДА

1
. гірше. Роби все від тебе 

Америці,. що працюють "мінутмени" мають обо- залежне, щоб захистити. 
над тим, як с1шріше від- в'язок розкривати для на- А,мериканську Кощ:титу
дати цю велику волелюб- Шого уряду імена ліде-J цію для майбутніх поко
ну країну під опіку марк- рів - заколотників проти лінь! - кличуть своїх 
систів. І тому, мовляв, } сную чого державного членів "мінутмени". 
"мінутмени" мусять бути ладу, вивчати й практи- Така Програма і ціль 
на стороЖі воіІі амери- кувати способи поборен- цих контроверсійних "мі
канськоrо народу.. ня ~аколотів, розкривати нутменів". До своєї орга-
Згідно з мар1<систською. справжнє обличчя кому- нізацн вони набирають 

теорією, є три можливо- ністів перед американсь- людей всіляких професій, 
сти поне~олення Амери- ким народом, а- якщо за- починаючи від звичайно-

1 ки: шляхом безпосеред· колот прийме вигляд вже го робітника і пілотами 

І 
ньої війсь~ової інвазії, с п р а в ж ньої революції. військових машин кінча
через внутр1шню револю- "мінутмени". мусять бути ючи. Це свого роду та

' цію або без насильства і rотовими прийняти відпо- ємне війс1,ко о цивільній 
зброї, а чере'в політичне відні міри протинаступу формі. його гаслом є гас
поневолення. Ком уніс- на ворохобників, співпра- ло іншої організації, що 
тична партія ЗДА ніби цюючи з легальними вій- зве себе "Вейк ап, Амері
йде шляхом цієї остан- ськами ЗДА. ка!" (Проснись Амери-
ньої можливоспІ, бо дві Якщо ж комунізм в ко!)· 
перші занадто відверп. Америці ма,в би прийти До речі, цю останню ор
Але "мінутмени" хочуть шляхом виборів більшо- ганізацію, що її назива
бути приготовленими до сти комуністів до урядо- ють теж ультра-правою, 
будW'Якої можливости. вих місць ЗДА, отже н~ було намагання оrолоси-
На Вй"адок атомової J випадок. намагання марк- ти поза законом, шкідли

атаки ворога "мінутме- І L-llC'J ів :1роGити І<ОМVІІЇС· вою для безпеки л~~еrи-
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ки і т. п. Але відповідна кожний українець ніс проти "інвазії в 0 р 0 
га" 

комісія в сенаті, перевів· ідею визволення VкJ1аїни ззовні, а проти тієї систе
ши детальне слідство, не і всіх народів, поневоле- ми, що вже там давно іс
знайшла нічого проти- 1111х н:омунізмом, серед нує. Зробити ко ж ного 
американського в тій ор- інші народи, щоб приспі- го у1<раїнця в сьогодніш
ганізації і пропозиція лі- /~ити те в~з~олення. Оц~ ній Україні справжнім 
вих провалилася - "Вейк й є наше м1нутменство "мі11утменом" - це те, 
ап, Амеріка!" існує від- - без тасмни~ організа- чого бажас собі кожний 
крито і діє законно. щи, без складів вогне- свідомий українець на 
Коли уважно простуді- пальної зброї, зі словом чужині. Бажає. А чи ро· 

ювати програму "мінут- правди - найсильнішою б1пь кожний з нас щось, 
менів", то й у ній ніЧого зброєю. Зате ми, напевно, шоб те бажання стало 
анти американського не \1асмо наших "мінутме- дійсністю - це велике 
знайдеш, навпаки - вся 111в У поневоленій нині питання. V всякому разі, 

І 
суть іс~уванн~ ц~~~ вапі~- У1<раїні. Лише з тією різ- розціловуючнсь з Коло
таємно1 оргаюзацн прои- шщею, що наші "мін\':Т· совоіо тут, "мінутменів" 

І нята цілком і _повністю мени" мусітимуть, коли там 11е пuроп.имо ... 
ду х о 1111 амерmсанс1,кого 11рийде час, боротися не 

,

1 

~~;~~:~зс:У· бо~::к~ ~~ Шляхом "самокомунізації" згори 
· 11им твердженням "мінут- ---·-
; ~1енів" щодо плинів марк~ в одному iic можна І хом впливу ззовні, як си
систів в Амерtщі.' У всіх відмовити К. Марксові - лами своїх же марксис
українських газетах віль- у нравильному перед.ба- тів у самій Америці, щоб 
ного світу повторюється ченні діяльности послі· справдилось оте "Амери
те саме, що кажуть нмі- довників його вчення. ка сама себе. комvнізvє". 
нутмени". І все ж таки Як відомо, Маркс не ра- І Багато подій сталося за 
укр аїн ські ор,ганіза~ії~ див квапитися з комуні- , останні н'ять-шість рокін 
партії й _установи офі~1~- ІІ зацією такої країни, як у ній країні, подій, що, 
но не сшвпрацюють з м1- Америка. Спершу, мов- може й не всі с11ровоко
нутменами". Чому? ляв, комунізм мусить о- вані комуністами, але на-

3 огляду, мабуть, на хопити інші кра)ни світу, слідки всіх тих подій слу
конспіративний характер а пізніше Америка сама жать на прискорення ко
організаціІ. А не бути та- себе скомунізує. Маркс муні:rсщії країни. Коли 
кою вона теж не може, бо знав, що маси народу, проголошується, ~о uщо-

! бо тоді ті, що їм зале- які користуються волею денна молитва дпеи у 
j жить на руйнації Амери- і добробутом, не підуть j школі - це неконститу
ки, найперше зруйнуют6; так легко в ярмо кому- ! ційне явище, то це ще не 
якрю ту організацію. То-' ністичного безправ'я. А . значить, що таке прого
му нам, українцям, зо- про те, що Америка буде лошення має щось спіль
стаєтhсЯ одне: дивувати- країною свободи і добро- ного з комунізмом чи ко
ся з існуючого парадок- буту, знав і Маркс і Ле- муністами. Але наслідки 

І су, що в такій могут~ій нін, хоч у ті часи Амери- такого проголошення слу· 
І країні існує т~~е.. знев1р~ ка ніколи 1-1е досягала та- жать лише комунізмові, 

І 
у сили влас1101 урядово~ кого рівня, що його має бо фактично позбавляєть
~рмії, урядових ·політи- тепер. І послідовники К. ся дітей мати постійну 
ків, зневіра, я1<а змушує Маркса_ марксисти свя- Духову поживу, що стри-

1 

л.о тnорення пu:tібних ор- то виконують вчення сво- мувала б у майбутньому 
ганізацій дл~ єамозахис- го божка. Вони старають· 'ріст комуністичних ідей. 
ту ві;з. комую:1му. ся прискореним темпом Якщо в суді у Сан Фран-

1 Але чи тільк11 дивува- комунізувати ввесь світ,, ціско розглядається спра· 
І тися? а тепер обережно, але ва питання, чи виступи 

Ми залюбки назинаємо стало і послідовно бе- Жінок у нічному клюбі 
; себе політичною еміrра- руться і до са:-1ої Амери- без жодного одягу до· 
І цією. Ми хочемо, щоб ки. І то не стшьки шля- '1Rолити чи не дозnолити 
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а на адвоката прихильни- мисловець - мільйонер. І•! 1:вітова 1'"' '"" 11Ju(fi<t 

ки дозволу запрошуюп про безбожництво не го- війна між ЗДА і Ки1асм 
того самого правника, ще 

береться обороняти лю 
дей, замішаних у вбивств 
през. Кеннеді, то щонай 

менше треба дивуватися 

варить звичайний собі СССР. Не забув Ітон дода
пропетар у якійсь фабри- ти також, що варто бу
ці, а священослуж~-rтель лu б до того не допусти
або й єпископ. Дві тисячі ти, відкликати американ
років усі християни віри- l:ЬКі вшс~,ка, бо народ 

.11к важливо трактуєтьс1 ли і вірять у воскресі11ня Півд. В'єтнаму, мовляв, і 
певними. людьми пробле Ісуса Христа, у дослівне так хоче кому11ізму. 
ма_ пічних мюбів, .яка воскресіння, у те, що Він І цей приклад - доказ, 

· "устав із гробу". Але сьо- що послідов1111ю1 Маркса 
зрештою, вир1шена в ко-

годні знаходяться "фі.10- не квапляться заоссти ко
ристь ТИХ, ЩО "за" в111це- оф " 

с и - священики, які муністичний режим у 
згаданий дозвіл. А якщо пропаrують віру у вос- ЗДА, а обходять цю кра-
през. Джансонові тер- кресіння лише духа Ісу- їну з усіх сторін, щоб до
нець уривається, він са Христа, бо Йоrо тіло, вести цю краї11у дd само
змушений посилати на мовляв, викрадено, і жод- комунізації з серединн. 

терен боїв у В'єтнамі ного "воскресіння із гро- Хто не знає, що Москва 
службовців с е к ре т ної бу" не було. Це вже ка- і Пекінr готуються проти 
служби, щоб вияснили, страція самої віри хри- ЗДА? Кому ~'відкрив Аме
чи факт бомбардування стиянс~к~ї руками тих, рику" своїм базіканням 
американськими джето- що користуються амво- Ітон? 

вими літаками с~~їх же, 1 ном uеркви. Тому й ка- Та все ж знайдуться 
амери~анських вшськ, є І жемо, що рафінована ко- люди, що займають висо-
справд1 помилкове яви- І • кі пости, які повірять_ у 

б мушзація й.з.е згори, а не 
ще, чи са отаж--:- це в~-~. знизу, бо Амершtу хо-. надзвич~июсть І тонових 
занадто поважю подн . реве:1яцій. Адже ані Ко-

б . ' чуть марксисти комуюзу-
щоб на до ров1льне вве- вати не шляхом зривів сиrін, ·ані Мікоян ще ніде 
дення марксистських на так ві.І-ерто не говорили - революцій і б~рикадних др 
ук_ профес~рами деяких -боїв на вулицях міст, а про війну з ЗДА. Але то-
уюверситепв ди ви т~ся лябораторним способом му, що Ітона всі знають, 
просто як на звичаину І - як б.аизьку людину до па-
". " . - через школи, церкви, 
. ІНШУ думк_у певних юл процеси, параграфи зако- лац~в червоної Москви, 
штелектуашв, а н~ як на, . . К ·з вати то и винесеться вражен-
11 ос л ідовну рафіновану І НІВ 1 т. п. о~ую у . 

. " "демократично , без про-, ня, що Ітонс приюс дуже 
акщю з метоІQ . самоко-, щ б - · . . .. " . " · .. лиття крови. о .справ- важлнву 1 11равд11nу но-
му111зац11 вшь1ю1 краши. б к • · ,; 
у відсталих країнах де дилось перед ачення : І вину, 1 з нею треuа _Раху~ 

' j Маркса про самокомуш- 1 ватися. Може, нають 1 
маси. народу живуть У зацію Америки. , справді варто не ризику-
при~пивних умовах, ко- ~ вати катастрофою і кра-
муюстична п р о п аrанда Нсл.ав1ю амсрнкансь- І . . u 

.. . " ще шдклнкати вшська -з 
спр~мовхс свою увагу на юш мшмюнср Ітон по~ В'стнаму? .. Такі й подіб
роб1тнич1 маси, на так зв. вернувся знову з СССР І 
11ролсп1ріят. V такій же 
країні, як Америка, хоч 
збаламупп11 віJ1ьноrо і 
забез11ечс11оrо робіпшка 

І 
теж можна, а'1с не с та
ким успіхоІ\1, як дсін.'1,е, 

вістря 1<ому11ізму с11ря
мовусться на дітей, СТ\'· 
ден1·ів і через ВИСОІ(ОІЮ

ста11J1сш1х осіб. Частu Gу

вас, що тшшм політруком 

комунізІ\tу є 11aniтi, 11ро-

ні питання почнуть круж
розказав не амер11ка11сь- лят_и коридорами і бЮра-
ким робітникам, а Еконо- . 
міч110J\1у Клюбові в Дст- ми важливих установ, І, " · І чого добро1·0, Іто11а, цьо-
ронп, п_ро св?ю .рuзІІюву го 81- ічного чс воного 
з Косиrншм 1 М1кояном, . Р Р 
які ска:Jали йому, що, полпрука, зарахують до 

рятів1шкіn світового ми-
~ювляв, Москва і Пскі111· . Бо ж це він п иніс за-
оудуть воювати проти РУ Р . 
Аме икн. Отже, Іто11 оі- душевну думку ком'":.н1с-

р ·сяць якr~•о І т11ч1шх вожак~в, щоо v-рить, що за МІ , • • • -
ЗДА не відкличуть свої тримати ~~f Р ~ не дunyc-
oiik1.1.;n :1 В'ст11аМ\', Gул.е тити до вшшt · '· 
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Тільки про те, що цьо- ми віримо Ітонові, муть бомбардування ко-
го мільйонера світовий про що й без нього дав- 'муністичного Півн. В'єт
комунізм використовує но зн.аємо, Москва і чер- наму. Колишній конrрес
для прискорення загибелі воний Китай готуються мен, губернатор і амбаса
вільноrо світу, що цим до вшни проти ЗДА і дор в Еспанії Джан Ладж 
червоним "амбасадором" І вільною світу. І ми ~іри- правильно оцінив ситу
~осква передала. Амери- мо, що сутичка між тими ацію, кажучи, що третя 
щ залякування 1 прово- потугами рано чи пізно світова вій11а буде тол.і, 
кацію - про те не пи- станеться. І ми не хочемо коли ЗДА бу;tуть 11еремо
шуть і, мабуть, не писа- світової катастрофи, я- жені у В'стнамі. Бо після 
тимуть. Та все ж про це 'кою ляк~є вільн~й світ. прогри Америкою війни 
знають u с~равжні па:ріо_~ І Ітон та його друзі з Мое- в тій країні, черговою 
ти -~І а и в_ 1 л ьнолюб11111101 

1 

квн і Пекінrу. Зате ми жертвою червоного напа
краши свпу. хочемо катастрофи кому- ду будуть Філі11іни, які 
Не всі бо в Америці. ві- ністичної ідеології. І чим ЗДЛ мусіп11\1уть борони

рять лише у "восr<реr:іння скоріше вільний світ від-, ти. Тому ві11, будучи в о
духа", а й у воскресіш~я по:шції л.о багатьох по-

важиться стати до змагу 

тіла Ісуса Христа. Не всі проти темних сил кому- ступова11ь сучасного аме-
професори університетів нізму, тим меншою буде рнканського президента 
хочуть мати "іншу дум- катастроф~ для невинних у внутрішній політиці, 
ку", іншість якої веде о- народів у~ьоrо світу. Чим 1юв11істю пі;J.тримує його 
оов в марксист- більшою буде допомога '"' 'язко 0 до І ст.шювнщс у зовнішній 

політиці - бити ворога ськоrо погляду на життя. Америки Для малих наро-

Не всі оборонці-адвокати дів земної кулі у побЬ- л.о його повної капітули-
. ., ціі, бо "мирна коекзис-

витрачають СВІИ хист на ренні червоного зла, тим 

узаконення бруду й амо- менше .шансів буде мати 
ралі. сама Америка до самоко-
Якщо К. Маркс пра- мунізац_ії. 

вильно передбачав послі-
довність у діянні його Щождо треп,ої світо
прибічникіо, то він осе ж вої війни, то вона скорі
таки не пере;tбачав реак- ше виникне тоді, коли 
ції здорово·~ , 1 астини люд- американці скапітулюють 
ства у таких . .РQзмірах •. у' В'стнамі, а не тоді, ко
до яких во 11 а виросла ли, як твердить Ітон, аме
сьогод11і. рнканці про,1овжувати-

те1щія" - це не є кому

ністична ціль, лнше так

тш-:а :~:\1ушсння нас капі

тулювати. 

А капітушо11ати не хо
чуть і не бу. ,уть багато 

амерш<анців, хоч над 

промиванням мозків" я

ких і працює шалена сіт

ка світових 1·о:юrюрfзін. 

Про дириrентів і хористів світової змови 

Був колись у мене в 

Бразілії сусід - бразілU;ць, 
з яким я мав багато кло

поту. Він не U\'U членом 
комуністично·~· 11артії, але 

своїм базіка1111 и \І про пе

ре в а гу кому11істичного 
світу над ка11італіст11чним 

нерідко виво~ош мене з 

терпіrшя. 

Сусід той буu зщ1ч:.11ї
ним робітником 11а фаб
риці, і кожного вечора, 

повернувшись із праці, 
тільки й знав, що нарікав 

на ЖІППІ І .шpit,J_/(11 11 

Бразілії. І на заробітки, 
і на житлоuі умови для 

робітників, і на медичну 

опіку. Все, за його слона

ми, було зле в Бразілії. 
Коли ж я йому починав 

оповідати про :Jі..1.робітки, 
житлові умови та 11ро все 

інше в Совстському Сою
:1і, де я на влас1111х пле

чах все переніс, а особ
ливо на брак оолі, свобо
ди якої в Бразілії таки 
сп~авді не бра~ус: ві~ ні-

1 би й вірив м.ст, шби и не 

j нірив. І коли б у той час 

І у Бразі:~ії піднялася ко
муністична революція або 
·щось 1юдібне, то, Gез сум· 
ніву, мій cyci;t стан би й 
перші ряди борt1ін :іа "ко

муністичний раіі" в тіИ 

країні. 

Але рсвотоці я не під
нйлася, зате сталося щось 

інше: мого сусіда, зві:п" 

І
' нили з прані на фабриці. 

А о Бразі:rії. існvс такиіі 
І робіп111•1ий зако;1: .якщо 
rocnoнaf) :щінмнпr, робіт-
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І
' ника з праці :1 U\'д1,-яко· J не браІ\ус. І все ж вони Кастра, та й Китай не 
.хричинн, то ві11 м~сить проповідують і п~~пиха- треба чіrіати, хай, мов· 

І 
зап~атити ~ому робmш-.· ~.оть к?му11ізм у свq1х кра- ляв, живе собі. Але треба 
КОВl наперед - за кож- 111ах. уважати, щоб якась з ве· 

ний пророблений ш1м pit· Часто люди самі себе ликих комуністичних дер
одномісячну платню, а питають: чому так є? Ад- жав не стала настільки 

І 
якщо робітник пропра- же і той мільйонер, що могутньою, що своєю по
цював понад 10 років, то .танцює під комуністичну ведінкою зруйнує іншу 
та сума подвоюється. Мій дудку, і той професор, що комуністичну державу. J 
сусід пропрацював 12 літ затрІІІює душу студента у в а ж а ють. Пропаrуюп. 
на тій фабриці, отже при марt<систською теорією, і "мир", "коекзистенцію" і 
звільненні отримав на ру- той політик, що пхає свій т. п. А разом з тим послі
ки суму, що рівнялася уряд у червону прірву,- давно й уперто "промива

його 24-х місячному за- всі вони, на вцпадок при- ють мозки" народам сво
робіткові. З такою сумою ходу комунізму, згублять їх країн, зnертаючи най-

j грошей навіть і в Бразі- все, що мають, а може й більшу увагу на молодь, 
І лїL вже можна 1цось зро- . вщ1сне життя.· Чому ж дітей, студентство, бо 
бити. І він зрuбив: за пони таки йдуть на таке пляни комунізації влас
кілька днів купив бА•·ре- самогубство, хоч і знають них країн - далекосяглі, 
сторан. йому так добре· про нього - адже всі во· не на сьогодні і не на зав

r~ішов той "бизнес", що ни не такі дурні, щоб тра. І ніякого самогубст
незабаром він уже мав про те не знати! ва не буде для отих міль
дnох помічників, що пра- На-це я дав би таку від- йонерів, що сьогодні так 
цювали на нього, і _ су- повідь. Поперше, кому· ревно танцюють під ко-

/ сід мііt переро;щвся. За ні~м для ннх -:- не ціль. муністичну дудку, бо во
і Бразілію, я1сою пона є, він Н1якого комушзму вони ни не тільки танцюють 

І 
тепер і го:юву свою від- І не хочуть. К~мун~зм для під ту дудку, вони - гра
дав би .. Про комунізм - 111их - це зас1б, перехuдо- ють у дудку, це їх музи
ні с1юоа. Тіш.ки час від ва стадія до іншої цілі, ка, вони ж і будуть зав'я

j часу та~п1 ламає собі го- тільки їм у всіх подроби- зуватн світ у всесвітню 
І ~ю,ву над тим, як і що йо- цях відомої. Бож хіба ко- імперію, вони бо дириrен
j го зроб1пи, щоб робіпш- мунізм в СССР - це ціль ти світового xi;>py. 
~ к::~м у 1 ій країні жилося московських верховодів? Це в інших країнах, де 
І 1ірищс. Але в те "як і що" Це тільки засіб до поши- необачні промисловці та 
І ••і в я1юму ра1і не волі- ре11н11 російської імперії. землевласники танцюва· 
: тас ві11 більше кqмуніз-. І китайаький кому1~_ізм не 

1 
ли під кuмунісп~чну дуд

і му, бu існуюп;, 'мовляв, зупиниться на Китю, а бу- ку, помагали перемозі ко-
1 інші шлях~.~: до покращан- де змагатися До всесвіт-1 мунізму своїми власними 
1 ни митер1яль11ого стану ньо~ 1штайсь_кої імперії. 1·рішмн, :1губил~t потім 
• робіпшків у тій країні. А п, що скр11ь пропиха- 1 свої власні голови, бо во-

І таких робітників-"ко- ють .і пропагують кому- І ни булн дурні, хоч і ба
\1уністіn" багато по всіх нізм у своїх вільних кра- 1 гаті. Так було і на терені 
Ііраї11ах вільного світу. їнах, мають іншу ціль, бувшuї Росії. Так Gуло j 

Bu1111 хочуть не комуніз- теж імперію, тільки ані в У.-р::~їні. І так буде 
.\.ty, а л11ше покращання російську, ані китайську с1<різь, ж~ .комуні.1м при
свого життя. І хоч таких - всесвітню. З1юмуні:ю- ходить чи приходитиме 

, "комуністів" багато біль- вані країнн легше зав'я- шляхом рсвошоцій, бо
. ше, ніж "інших", вони не :Jати у всесоіп1ю імперію,· ротьби ч 11 самопожиран
сті.1ьки небезпечні для 11іж u1<рсмі дсмокрап1ч- ням клясів у власній кра
ле~ чн іншоі країни, як 11і криї1111. Тuму іі треба їні. 
оті "інші". Тнм бо "ін- І творити як11аІібіньrш: кu-

А.1е так не буде в міс-; шим" нічого не бракує: муністич1111х малих і ве- . б" . 
і ш1і грошей, ані ж11тло- лнкнх нсрж::~ 11 і держа· цях .. осщку шта 1 ~ всссв11-
' вих nнгuд, ані волі-сuобо- uuк. Тому тр~ба uідтри- 111

'
01 . :~мuв!~ Ш"Раuу ди_ри

: ;щ. rм 11::~оіть нлади часто мувати і Мос1(11у, і Тіти, і І reirтiв маиоутньоrо свпо-
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вою ур}Іду, бо в тих міс-
• цях нема, rрунту для ре

волюцій і боротьби кля-
1 совоrо пожирання в такій 
І формі, ЯІ). деінде. І може
мо бути певні, що ні од-
ному "дириrентові" й во
лосина з голови не впаде 

за ї~ню злочинну діяль

ність проти народів віль

ш1х 1<раїн. Зате полетять 
голови багатьом "хорис
там" того ЗЛОЧИН•'JГО 
хору, бо їх, ''хористів", 

! час відійде, вони будуть 
Gільше 11е11отрібними і 
шкідЛІІВІІМИ для "дири· 

гентів". 
Тuму й ведемо антнко· 

му н і стичну пропа1·а1щу 

сере/\ народів вільного 
світу, а не серед "асів" 
1юму11ісп1чної кухні, се

ред тих, що танцюють під 

І 
комуністичну ду1дку, а не 
серед самих музю<аІІ· 

тів", серед "хористів", а 
не серед "дириrентів" зло
чинного хору. 

І той мій сусід-бразілі
сщ" про якого згадка на 

початку статті, потрапив 

був у "хористи", якого 
11pucтu жаль було. І оті 
Gіт ... ші чи менші промис
ловці чи землевласники 

потребують нашого вияс-
11сш 1 я, що їх чекає в май
бутньому за їхній танець 

ІІЇД ЗJІОЧИНІІУ музику КО-

! 
муністичних "асів", хоч 
та "музика" іноді вигля
дас і звучить, мов гарна 

опера. 

Зате не переймаймося 

долею маrнатів, мільйоне· 

рів і "найсильніших сві
ту цього", що пропаrу 
ють комуністичну теорію 

для своїх країн/ rм ніко
ли і нічого не станеться, 

бо комvнізм - ue їхній 
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1 засіб, а не ціль. Засіб при· 
боркання всіх опозицій
них сил всього світу для 

однієї лише цілі - світо-
1 вої імперії, ролі в якій 
tюнн nже давно поміж со

Gою розпреділили. Тому 

лише патріотичні почу

вання народів до своїх 

країн, до своїх земель, до 

своїх мов, традицій, зви

чаїв зможуть припинити 
а може й зруйнувати по

хід злочинців з ідеєю 
створення всесвітньої i1v. 
перії. І не випадково сло

ва "патріот", "патріо
тизм" так зненавиджені 
ними, і цих слів все мен

ше і менше зустрічаємо 

в пресі, літературі і полі

тиці там, де мають силу 

і владу диригенти світо
вого заrовору. 

ЗА RCHY ПОСТАВУ ДО ПРОБЛЕМИ ЗУСТРІЧ ІВ 
Забирати ще раз голос у справі 

зв'язків і контактів з українцями, що 

приіжджають з-поза залізної заслони, 

мені дуже не хотілося, бо написано на 
цю .тему і дурющь і розумних думок 
вже так багато, що ані розумнішого, 
ані дурнішого вже більше, мабуть, ні· 
xrro й ніколи не напише. То пощо ще 
раз заповняти сторінки газети писани· 

ною про все те? 
Поперше, тому, що хочеться при

mодно запитати наших газетярів усіх 
мастей і напрямків: ко.ри, зрештою, 

б'{де кінець всій тій писанині на тему, 

що вже цілком і повністю обговорена, 

передискутована і вияснена в десятках 

резолюцій на зборах, мітінrах, засідан
нях і т. п.? Подав своє становище КУК. 
Вияснив свої позиції УККА. Сказали 
слово інші організації, особи, культур· 
ні діячі на еміrрації, політичні партії 
і групи. Не сказав свого офіційного 
слова лише наш еміrраційний уряд, 

чи пак уряд У екзилі або Український 
Лержавний Центр. Час від часу висту-

пали окремі особи з Державного Цен· 
тру, але так і не знати, чи вони гово

рили від імени ДЦ чи від свого влас· 

ного імени. І взагалі в нашій еміrра
ційній нерозберисі тяжко потрапити 
розібратися, де і коли та чи інша осо
ба виступає від імени якоїсь організа· 
цu, а де і коли від себе особисто: 

Так сталося і з виступом у пресі п! 
інж. Дм. Андрієвського зі статтею про. 

зв'язки і контакти під заг. "Еміrрація 

і край". Власне, той його виступ і зму· 
шує нас ще раз забрати голос у сnра
ві, про яку так не хотілося більше пи
сати. Чиї думки, чиє становище висло

вив у згаданій статті шановний автор? 
Адже ми знаємо, що автор - один із 
"асів" ОУН, що була під проводом 
пок. полк. А. Мельника, отже чи від 

імени тієї організації виступив п. Ан· 
дрієвський? Знаємо також, що автор 
є в складі Державного Центру, отже 
чи голос автора - це •становище ДЦ? 

Чи все ним написане - лише його осо
бисті погляди? Коротко кажучи, ВИ· 
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ступ автора - виступ приватної осо

би - журналіста чи офіційної особи? 
Якщо це останнє, тобто офіційної, то 
речником якої офіційної організації, 
rрупи, партії, об'єднання треба вважа
ти автора? 

Щождо самої статті, то половина її 
змісту зрозуміла і не підлягає більшим 
сумнівам, але кінцева її частина знову 
і знову не ставить точки над "і", бо в 
ній говориться про речі, які наперед 

треба було б вияснити. Там говорить
ся, наприклад, в одному реченні так 

багато, що від правильного зрозумін
ня зал.ежало б зрозуміння і всієї стат
ті. На жаль, я так і не второпав ·нічо

rо з того речення. Ось воно: 
"Річ ясна, що зустрічі з тими людь

ми (мова про тих, що приїжджають з
поза залізної заслони, - прим. І. О.) не 
можуть мати урядово офІцІйноrо (під· 
кресл. наше) вигляду й розмови з НИ· 
ми повинні мати характер взаімноі Ін· 

формацІі (підкр. наше) та утримання 
духовою зв'.язку (підкрес. наше)". 
Що таке, зрештою, інформація? Та 

ще й взаємна. 

Адже сам автор статті пише, що 

дотепер мова йшла лише про членів 

артистичних ансамблів та груп куль
турних діячів. Тож мені ду't<е хотіло
ся б знати, яких інформацій від них 

осягнули ті, що зустрічалися за круг

лим столом або деінде? Чому при
хильники тих зустрічей не подадуть у 

пресі бодай одну..Однісіньку інформа
цію, яка була б невідома всім нам і 
без тих зустрічей або яка була б ін
шою від тих, що ми їх маємо без по
треби зустрічей? 

А якщо вже мона про потребу вза
~мtшх інфuрмацій, то про що поінфор
мували ті, що зустріЧ:алися, тих, що 
приїжджали? І чи без потреби зустрі
чей за круглим столом та в залях на

ших національних домівок "гості" звід
ти пізнали б менше, ніж після тих зу
стрічей? 

Мені здається, що ані їх, ані нас не 
поінформовано більше, ніж ми і вони 
знали і без тих зустрічей. Найкращим 
способом інформацій є, на нашу дум
ку, преса. Так було завжди, так є і так 
завжди буде. І ми маємо ту пресу. Со
вєтську. З неї ми знаємо більше, ніж 

будьякий танцюрист нам скаже у при
сутності свого навіть одного колеrи. 
Більше, ніж поет чи композитор осмі
литься сказати у присутності Колосо

вої. Ми маємо й твори тих культурних 
діячів, яких пізнаємо по їх творах ку
ди краще, ніж по їх промовах перед 
сотнею людей в народному домі, де 
можуть бути і кореспонденти, що роз
несуть їх слова по світі. І вони від нас 
отримають більше інформацій, як ми 
дамо їм у руки нашу книжку, брошу
ру, rазету, що виходять. на еміrрації, 

ніж будемо лише висловлювати солод
кі почуття з приводу тієї чи іншої зу
стрічі. 

Якщо вже мова про інформації та 
ще й взаємні, то до них треба сумлін
но готовитися заздалеrідь, а не підні

мати трарарам у той момент, коли та 

чи інша брнrада вже ступила на тери
торію Америки чи Канади. Ми читає
мо Симоненка і Коротича і всіх ін
ших. Читаємо все, а не одне речення 
сповіді перед Україною. Читаємо й те, 
чого не читають українці в Україні. ~ 

що зробили ми тут, щоб і вони чита
ли наших авторів? Ми ж говоримо про 
взаємну інформацію! 

ДумаЮ, що ніякої взаємної інфор
мації не зроблено і не бу де її ніколи 
зроблено, якщо саме поняття "інфор
мація" буде предметом спекуляції о
кремих еміrраційних rруп, партій чи 
товариств. Інформація, на мою думку, 
це те, чого не знав той, кого інформу

ють. А "гості", що приїжджали з Коло
совою, не зраджували ані найменшої 

охоти щось пізнати - вони намагали
ся вчити нас, "інформувати" нас, пе
реконувати нас. І з цієї сторони не бу

ло належних намагань справді інфор

мувати "гостей" такими даними, та
кими фактами, які зробили б якийсь 
вплив на загальну українську справу 

там, на рідних землях. Не було ніяких 
інформувань, найменше було взаємних 
інформацій, була лише маніфестація. 
Але - маніфестація чого? Ось тут ми 
й дійшли до питання, що таке духо
вий зв, язок? 

"Можуть і повинні бути зв'язки чи
сто людські, t~исто національні", - пи
шеться у вищезгаданій статті про ті 

контакти з культурними "діячами з 
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України. ський, що він радо зустрівся б з про-

Оте "чистd людські" і "чисто націо- фесором якогось українського універ
нальні" ~ таке пливке, що rоді на ситету з Києва, як професор з профе
ньому щось будувати. Тяжко збуду- сором, але ніяк як Голова УККА з 
вати на ньому і поняття духового офіційними делеrатами з України. Бо 
зв'язку. Хіба це було б не по-людсь- всі вони - таки офіційні особи, а з 
кому, якби При зустрічі з Колосовою офіційними особами може або не мо
організатори зустрічі дозволяли запи- же бути лише офіційних зустрічей. 
тати її не лише; ·про її здоров'я, а й Може бути, якщо офіційна установа 
про її думку щодо національного, еко- з цієї сторони на таке піде, не може, 
номічно~о й політІічного поневолення якщо вона не піде. Отже, УККА не 
українського народу? Як можна духа- пішов. Чи пішов на те КУК - для то
во пов'язатися з людиною, що доkазує го треба уважно прочитати дуже дов
вам в очі, що бШе є чорне, а ви мусип ге становище тієї установи. У всяко
ковтати брехюо, бо хочете мати "чис· му разі, автор статті "Еміrрація і 
то людські":зв'язки з "гостею"? І ще край" твердить, що в тім документі 
"чисто націdнаnьного" в тому, що .м• "слушно і доклаАно обrрунтоваvо по
слухаємо вірші поета з України, вір зитивну поставу до зв'язків з українця
ші, які ми вж~ давно читали, а пр< ми, що прибувають у вільний світ". 
інші вірші тоrо ж поета tte смівмо ан Але знову ж таки не додано, чи мова 
запитати, ані нагадати? про "офіційні" зв'язки, про "офіційних 

Має рацІю Дм. Андрі,євськ.ий, від осіб", що прибувають, чи ні. 
кидаючи переконання, що ніби всі ук Гра слів "офіційні" і "неофіційні" 
раїнські поети і мистці в Укр~їні ....... за особи і зустрічі нічого не вияснює, 
проданці, яничари і т. п. Але я читаю спр~uву заплутхє, створює отой "справ
мало не всю українську пресу на чу- жюи закол~: • про як~й пише автор 
жині і ще ніде й ніколи не натрапив рецензовано~ тут статп. Але найбіль
на подібне твердження якоїсь газети, І шим запл~:анняМ сп.р~ви тр~ба в~ажа
орrанізації чи установи. Пощо гово- ти. останmи уступ т1ш статп, де rово
рити про те, чого не існує? Найзапек- риться лро "менш-більш" правильні 
ліwі противники контактів з "бриrа- п?зиції "п'ятнадцяти е1рганізацій, які 
дами" висувають різні арrументи, але шдтри~ують Український Державний 
ніде й ніколи не твердили про "всіх Центр". Питається, УДЦентр - офі
на купу" ворожу силу, яку треба "зни- ційна установи чи ні? Сам же автор 
щити", rоворячи про членів чи ансам- пару рядків нижче пише, що "річ яс
блю, чи rрупи мистців і літераторів та на, що зустрічі з тими людьми не мо
музиків. Зате rоворять про велику жуть мати урядово офіційного вигля
кількість справжніх яничарів і про ду", а тут же УДЦ займає своє стано
вільних чи невільних їх попихачів, вище через складові організації, яке 
яких висилається закордон "інформу- є подібне до "позЦІfивної постави" 
вати" нас і творити "духовий зв'язок". КУК У цій справі. А про УККА - ні 

Якщо ані Коло~~ва, ані члени її слова, ніби його й не існує. І знову 
"бриrади" не належать до категорії питається, чи п. Дм. Андрієвський ви
офіційних осіб, хто ж тоді до них на· ступає в пресі як пан Андрієвський, чи 
лежить? Якщо той не репрезентує лі- як урядовець з Державного Центру? 
тературного мистецтва, а той не від Офіційно чи приватно? 
музиt<ів, а та - не від МfБ, хто ж во- Як довго· ми будемо колотити масу 
ни тоді насправді: тільки звичайні ту- читачів, так довго і буде колотнеча. 
ристи? Відповісти "так" на це питання Mi~ rцо беремо перо в руки, мусимо 
- це значить бути сліпим, srкими ми наи.пе~ше думати про ясність своїх ви
себе, 5J:Ki б ми не були, добрі чи пога- раз~~ 1 тверджень, щоб не давати при
ні еміrранти, не вважаємо, а намаган• чин штерпретації наших думок і так, і 
ня декого нам це втлумачити вважа· сяк. ~боu ми справді проти офіційних 
ємо на злу волю наших опонентів. То- зустр~чеи, проти яких і висловлюється 
му дуже влучно сказав проф. Добрян- автор статті "Еміrраuія і 1-:рай", або 
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ми за такі зустрічі. І починаймо кож
ний особисто від себе. Не забуваймо, 
що кожний з нас, маючи найменшу 
громадську чи політичну, чи ще якусь 
позицію, не може так легко і просто 

бути приватною особою, неофіційною. 
Якщо ж хтось такою неофіційною осо
бою х~че бути, мусить і .свої неофіцій
ні зустрічі з офіційними вислан~ика
ми Москви відбувати не з рамен~ або , 
в приміщеннях офіційних установ, ор- 1 

ганізацій, товариств та ще й у масово 

організований спосіб. Не все, що роб
лять державні мужі суверенних країн, 

можуть робити провідники еміrрацій
них установ і організацій. Хоч і їм, як ' 
ми знаємо, буває дуже тяжІю переко-

нати своїх громадян, що ось тут вони, 

мужі, виступають як приватні особи, 
а ось тут як офіційні. Чи ми й досі не 
розуміємо пропаrандивних трюків пре

зидентів, міністрів та інших офіційних 
осіб, коли вони відбувають "неофіцій
ні" подорожі до інших країн або від
бувають "неофіційні" розмови з пре
зидентами й міністрами інших дер
жав? В кінці-кінців "неофіційне" стає 
офіційним. 

Тому й уважаю становище УКОсе

редку Лос Анджелесу, Каліфорнія, у 
справі контактів і зв'язків за найясні
ше з усіх досі опублікованих у пресі: 
коротко й ясно. 

За боротьбу :ідей, а не народів 

Що означає слово "про- знищити, ліквідувати, ви

ти" у визвольній бороть- корінити такий нарід? І 
бі? Якого сенсу набирає чи взагалі це можливе? 
це слово, коли йдеться Можливе чи неможли
про "буТИ ЧИ Не бути" Я· І Ве, але ПОТЯГНСННЯ ТаКЇ 
когось певного народу, я- мали ()кремі божевільні 
коїсь поЛ:ітичної системи фюрери і вожді: Гітлер 

чи споконвічних стрем- хотів знищити повніст~р 

лінь якоїсь нації? жидівський нарід, а Ста-
1 Це слово у таких ви-
' лін не зробив цього з ук-

будемо різнитися від боJ 
жевільних фюрерів і вож
дів? Тому ми й не є і ні

коли не були проти будь

якого народу як такого, а 

лише проти політики, по· 

тягнень і зазіхань певних 

народів. Ми проти руси

фікації У країни, тобто за 
знищення тієї русифіка 
ції. Ми :~роти економічно· , падках рівнозначне сло-

ву "знищення", "ліквіда
ція", "викорінення". 
Ми проти поневолення, 

отже за знищення понево

лення. Ми проти тоталі-. 

тарної системи, отже ми 

за її ліквідацію. Ми проти 

і м п е р іялістичних потя

гнень. 

Але як можна бути 
проти якогось н а р о д у ? 
Проти народу як такого? 

Не..·вже ми також за зни
щення, ліквідацію чи ви

корінення якогось наро

ду, хай навіть такого, що 

підтримує ворожу нам по

літичну систему понево

лення нашого народу з 

імперіялістичними потяг

неннями світового розмі
ру? Невже ми хотіли б 

раїнським народом лише 
го еизискv нашо1·0 нарu 

тому, що він, нарід, був ду, тобто за знищення то-
завеликий для нього. Ці го визиску. Ми проти мос
фюрери і вожді були про- ковського ім п е ріялізм:у, 
ти окремих народів як та- тобто ми за ліквідацію то
ких і те "проти" розуміли го імперіялізму. Ми про
так, як ми .по~али вище: ти комуністичної систе

зни~ити, шк~щувати, ВИ· ми, тобто за її викорінен

корш~ти. Бо І~~кш~ в. бо- ня. І в тій боротьбі проти 
ротьб1 за певю щеали 1 не всього. того будуть жер
можна розуміти того ело- тви як з нашого боку, так 
ва. і з боку ти~. що будуть на 

А чи ж наші ідеали вd- іншому боці барикад. Але 
лі, самостійности і собор- абсурдом було б тверди
ности У к р а ї н и мають ти, що наша боротьба ма
щось спільне з отим "про- ла б за мету поголовне 
ти" якогось народу в ra- знищення якогось народу 

кому сенсі, що ми той на- як такого, у тому чи~лі й 
рід, у нашому випадку московсь~ого. 

московський, готові зни- І подвійно дивно сьо
щити, ліквідувати, вико- годні, що знаходяться шо
рінити? Чим же ми тоді ди, які вбачають у не:•ав-
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ньому становищі УККА, І чи ті, що снять про боди. То чи варто нести 

в якому коротко й ясно світовий уряд і викори- же р т в и заради зміни 
висловлено все вище на- стовують комунізм лише шильду? 
писане тут, якусь зміну для прискорення реаліза- Деяким часописам на 
філософії чи національ- ції тих снів, теж самі.со- чужині, деяким україн
них засад. На мо!.J думку, бою зни'кли б 3 JІИЦЯ 3er.1· uям. шо вважа·ють себе 
проф. Л. Добрянський ви- лі? І комуністична ~аци- провідникамц,, та й деякій' 
славив лише те, що давно лfІ у всному світі була б ~кукХ~іченій частині е-1· 
було і його і всіх нас по- отак, б~з жодної бвроть- м1rрацц з.цається, що вар-

літичним "вірую", і нія- би, більш не загрозJЩва? то. Вони навіть мобілізу-1 
кої зміни в ставленні до ють і формують думку е-

у тому то й заковика, 
заторкнутих проблем не- міrранта, готуючи його до: 

що Москва використовує 1 

ма та й бути не може. А бороtьби лише і тільки І 
комуністичну систему для 

якщо якраз тепер запи

сав УККА це на папері, а 

"К. Ф." уважав за потріб
н.е якраз глибоко й ши-

своїх імперіялістячних ці- проти Москвп. У цьому/ 
лей, а саму Москву і цілі відношенні навіть амери

канці, яких ми все вчи
її використовують ті, що 

мо політики та нарікаємо 
насаджують комунізм у 

на їх необізнаність у еві-роко обrрунтувати слуш- всьому світі. Пора зрозу
н~сть тієї пригадки УККА міти і нам, що комуні- товій ситуації, виказують 
юлькома статтями: пере- стичн.і. . ідеї, пропаrовані" більше зрозуміння справ
довицями'. то це свщчить наприклад, в А м е р и ц і, жньої світової заrроз:И, 
лише про ~снування у пев- . б в'яз ніж ми. 
них частинах нашої спіль- приготовлею не . ~ 0 

• -. 
. ково в МОСКОВСЬКІИ кухю, ПрИГЛJІНЬМОСЯ ДО сами~ 1' 

н?ти закукурІченого, при- імпортовані. І Тітові, і ко- наших організацій, пош-
1 мпивноtо п 0 г л я д У на муністнчному К и т а є в і тичних партій, і товз-1 

І шляхи, ме~оди нашого ви- Москва не дала й частини риств. Нема або є дуже/ 
~волен~я І на саму суть тієї зброї, що її постачали мало з підкресленням ан-, 
ороть и за кр~~еІ зав- і постачають Америка, Ан-· тикомуністично с т и про-

тра у всьому СВІТІ. то . u • • " 1 . . . u 
. . б гшя и ІНШІ краІни. це не грам тих оргаюзацш, пар- І 

примпив1зм тре а справ· u б" " . . u Н . б б . звичаине со І торгувати пи чи товариств. ато- І 
дІ по орюваl'и, 0 шакше можна і з канібалами", ні.: мість, американці якраз. 
ми докот~мось д_? визнан· Не про гроші йдеться тим, на те звертають свою ува-1 
ня комуюстичноІ системи ·І • 

" ни що шантажують уряди де-

1 
гу. Ми шдкреслюємо все, 

як такоІ, яку, мовляв, · ф . 
зате д( мократичних потуг, ор- що хочете: боротьбу за 

щити не варто, б " . u • об · 
з а п е р е ч е ння права не: сую:и продаж з роІ ко-

1 
самоспи~1сть, с орюсть, 

життя того чи іншого на муюстичним д е р ж авам. державюсть, н е з а л е ж

роду як такого. А в кін Ідеться про ідею затри- ність від Москви і т. д. і 
манн• nрй житті кому-! т. п. А антикомуністич

цевому результаті опи нi.Dt. І .JІкби Україні. чу- 1 ність - так, між іншим, 
няться рано чи пізно в ко J 

Щ>М у.далось. осяП'и само- ніби це або само собою 
муністичному поневолен 

сrійности зі збереженщм зрозуміла річ, або це не 
ні і ті, і другі, треті . . . І 

комуміст11чної є ист еми, обов'язково, важніше, як-
Уявімо со~і на хв~ьк~ про неї, про У~раїну, зра-1 би тільки "геть від Мос

що . в яжиись мапчн~~ зу загQВорили б у всесвіт- квн", а все інше само по 
спос1б Москви як тако~ • ніх палатах і трактували б собі прийде: і воля, і хліб, 
московського народу вза її в ОН куди поважніше, І і рай на землі україн
галі не стало на земніі ніж сьогодні. А що ·б мала І ській. І 
кулі. Чи ві~ т?го ~астав б~ від того Україна, якщо І Оце й є примітивізм, І 
мир, спо~и 1 ран -~а зе~ під цим словом розуміти спрощування в нашій бо-1 
лі? Чи к~~ка укра~нськ~ ке' лише назву, а живий ротьбі, фантазування, а не 
комуніст1в У Києш нега~- 1 християнський народ? Те,' реальний підхід до пробна прогосил~u б демо~р~ що має нині: колгоспи,-! леми визволення України. І 
тичний _устрш в Украш~ /в'язниці і дуже мал~ хлі- 1 І на тому примітивізмі 
Я сумюваюсь. ба та ніякої людсько~ сво-І гарцюють наші націонал-
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комуністи, хвильовисти, 
демагоги, указуючи паль

цем лише на Москву. 

Москву ми бачимо вже 
понад 300 років з її вов

чим апетитом на vкраїн

ський хліб і сало. Бачать 
її й наші діrи. Ось коли 
одного батька запитала 
українська д и т и и а, що 

в ч и т ь с .1 в украінській 

школі, де її дідусь, і бать
ко відповів, що .І(омуні
сти його замордували у 

в'язн~ці, дитина: запитала: 

- А хто це комуністи? 
Ю мін, pametl? ... 

Отже, ."а це ми. ~рта
ємо увагу. Але чи достат-

ньо звертаємо увагу на 

комуністиttну загрозу вза

галі? Думаю, що ні, коли 

приходиться читати в ук

раїнській пресі етапі під 
заголовком: "Американ

ська агресія у В'єтнамі". 

Тому, показуючи паль
цем на Москву, показуй

мо й туди, де фа()рику

·ються комуністичні ідеї 

для всього світу. Бо ні~;ю

rо не поможе нам боро
тися лише проти того чи 

іншого народу, .як такого. 
Вислід боротьби ідей ви
рішить долю всесвіту, у 
тому числі й долю україн

ського народу,, а не ·ви-

ЖІН КА 

слід боротьби лише одно
го народу проm іншого. З 
Москви і пір'я б посипа
лося в роках української 

визвольної боротьби 1918-
20 років, коли б дириrен
там світової змови не по

трібно було встановити 
комуністичну систему 8 
тодішній Росії. І про сьо
годнішнього Кастра давно 
забули б, коли він був ім 
непотрібний. Не було б і 
двох Корей. І потуга, що 
з.мусила поставити на ко

ліна до зубів озброєну гі
лерівсЬку Німеччину, h

потребувала б так довго 
гра~с~ в "кішку-мишку" 
у В етнамі ... 

~о з плянами інтернаціо

~алістів. Це вічне "перпе
тум - мобіле" не до впо-

Жінка - це найделікат- насе~ення земної ~улі.І доби руїнникам, вони хо
ніше Боже сотворіння, по- Тим перенаселенням ' так 
кликане Всевишнім для забито голову пересічно- чуть скоріше і певніше 
плекання м'якосердечно- му жителеві земної кулі, йти до своєї мети. 
сти на землі, для розради що він і справді починає Вони хочуть, щоб жін
і радости в житті - бороть- думати, чи й справді 11е ка перестала бути жінкою 
б'і за кращі ідеали, для у-, забагато нас, грішних, на - матір'ю своїх дітей. Ум 
рівноваження й балянсу-1 цій :-~е~ші вештається? Що • потрібна жінка - автомат, 
вання духового й тілесно-: гірше - rючинас ні рити в жінка - машина, яку мож
го буття лю.цей і народів, · tю брехню світових гро- на завести, як хочеш, коли 

жінка - дівчина, ж і н к а-! бокопателів жінка, а ще хочеш і куди хочеш. То
м ати, жінка -.сес тр а,і білLше молоJщ дівчина, му - геть з народженням 
жінка-дружина - ця жін.І молодиця. :Га й яr~ 'же не дітей! На світі і так заб~
ка також є о?'єктом руїн- вірити, коли навіть у Ва- 1 гато людей, скоро й по
ницьких плянів світових! тикані вже починаютL мо- ' вернутися не буде як. А 
гробокопателів. Знає бо: рочити собі ~·олову над · щоб якось зар.адити при
ворог людства, що, отрую-/ rticю "проб~1емою" і при- радному й Божому покли
ючи душі дітей і жінок, 1 з.11ача1отr. спеціяльну ко- Іканню жінки - піrулки, 
можна найшвидше дійти: місію для її вивчення . і таблетки, щоб забезпечи
до виконання пекельних дослідження!? Як бачимо, 

1 
тись проти вагітности, 

задумів проти вс~го люд- І лплипи тих, щu Gояп.ся J п~оп~ ~атеринських обо
ства. Бо душа ж1нки - нрнросту ш1.сеJ1е1111я, йдуть в язюв 1 т. п. І буває, що 
чутливіша від душі муж- задалеко. А бояться світо- жінка йде за порадами 
чини, бо серце жінки - ІІі гробокопателі того при- світових руїнників, дума
м'яке. І ворог діє. Діє росту лише тому, що з ючи, що вона й справді не 

"науково" -раф і новано, ! приростом з б і льшусться тільки облегшує своє влас. 
"статистично" - підступно. 11 або поновляється і праця не життя без "троб;1ів" сі-
Останні роки все часті- тих гробокопате:1ін, щоб мейних проблем,<! й спри

ше й частіше чуємо і! чи- І .• 'дпооідно "п ер свихову- чи няється до вирішення 
таємо про загро:1у нере-J вати" дітей і мо:юдь згід-, важ.1ивої світової пробле-
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ми - перенаселення зем· перед агр<:сісю ворога - л1ч110 бі111,111с, 11іж р:.ші

ної кулі. А тим часом жін; на І!С багато "шосме11іu" ше. Прао;щ, нона бі;1ьш<: 
ка, що·· так робить, руй- · ве:~икі манстрн. А пrм ча-. мас матерія;rьних 11а;1-
нvє. своє власне здоров'я сом, 11а н:шrу :1.умку, кра- бань, а.,с користуватися 
і позбавляє усієї краси; ї11а, щu переG~·нас в війні і1Ими не має 1юли. А щоG 
для плекання якої вон-З з ворого\1 і хоче ту війну її ще далі nідтя111ути від 
покликана Всевишнім. нигратн, мусить свою ін- домашньо - родшшнх обо. 
Наступ проти Жінки йде' формапш11у сrужбу вести в'язків~ щоб ще Gі:1ьшс 

також з іншого боку _ 1 так, moG мобіj1і:1у_u~ти ма-. з~сх~юз.ува~rн, ств~рю~т.ь 
через те.rіевізійні програ- си нарr~ду ;щя пс1 пере- так \ мовн ж.1rття ~ пр;.щ1, 
ми з показом хоч би й .. ,_ моги. Н1хто не проти ·rого, щоб вuш1, ж11ш.а, 1 с11р•.ш-

в1и , . . 
ни в В'єтнамі. Піrулками що л:ади му_ся~ь все зна~ 1 д1 поnrрила ~ за~·ро~у "не-
п р 0 ти "перенаселення" ти, що потр1б111 правдив~ р~11асслен11я свпу 1 радо 
руйнують жінку тілесно, а новини - і~~~рмації шли- mшла шляхом самоугроб
страхіттями війни _ бо- хом телев1з1ини~ передач. лення. Недавно ми читали 
ротьби проти комунізму Але не однобі:~rі,_ х1rтро - в пресі _про певні успіхи 
намагаються зломити ду- мудр~ тендеrщ1иш, роз~а- науковц~в з ~ксперимен
хово, морально. Під 110_ ховаю на нервове, псих1ч- 1·ами n обласп створення 

не заломлення жінки - па- штучrшм с1юсобом жино-
кришкою - гас л о м, що, 

мовляв, люди мусять все 

.111"cttи і· бачити, руїюrnки 
патріотичіrих п о ч у в ань 

тріотки. ro єства. До цього часу 
Жінка нашого віку жи- наука і гроші працювали 

ве у фальшивому пе'реко- для відкриття шляхів до 
жінки спеціяльно виготов- нанні про її рівноправ- ствЬрення чудес техніки 
ляють такі передачі но-· ність з мужчиною. Як там, лише неживої матерії. У
вин - "нюсів", щоб, поба- за "залізною заслоною", явімо собі, що станеться 
чивши їх на екрані, жінка так і тут, у вільному с;віті. на цій плянеті, якщо вда
сказала:·"Ні, досить! Мій Там "рівноправність" зве- сться створити 1 покли· 
син не піде воювати про- дена до "права" жінки ви- кати до життя "живу" ма

конувати найтяжчу фізич- терію! Чи не хочуть цим 
ну працю, яку колись ви- сказати науковці нашої 
конували лише мужчини. доби, що й життя людини 
А тут до довгих uпанів, в майбутньому не буде да
цигарки в роті та можли- ватися людиною, жін
вости своєю власною пра- 1 кою?: Я~ б~чим~,u люд
цею осягти незалежности' ськни rр1ш 1 rеюи пра

від мужчини власного за-J цює проти самого люд
безпечення. Чи це плюси ства, зокрема проти жін-

ти якогось там комуніз

му. Хай краще сп ал ит~. 

свій: військоnнй квиток!" 

Бо серце жінки - матері 
м'яке, душа чутлива. А на 

, еІ(рані показують до най
, менших деталів, як уми
: рахпь у тяжких муках ра-
1 нені соядати на фронті у 

'В'єтнамі, як страждають 
вояки, покликані власною 

кров'ю захистmи світ від 

червоної навали. Про те, 

в яких муках живуть лю

ди під комунізмом, як у

і мирали й умирають без 
! жодних війн і революцій 
[ - не показують. Зате ви
; кликати біль і жаль за 
: жертвами, що завжди бу-
1 ли, є й будуть· у кожній 

визвольній: боротьбі, з ме
. тою послаблення духової 

нашої доби, чи мінуси-/ ки. 
справа поглядів і почу- Але віримо, що Всевиш
вань. Але одне ясно: жін- ній не допустить аж до та
ка нашої доби губить з кого зла на світі. 
кожним роко~ свою "жі- Зате Той же Всевишній 
ночість" як у зовнішньо- дав нам, у тому числі й 
атракційному розумінні, жінкам, свій розум, а жін
так і в розумі1nІі її духа- кам ще й гаряче, м'яке 
вого покликання, домаш- серце і чутливу душу, на 
ньо. родинннх обов'язків. які посягає вІJрог вільно
Ані пральна машина, а11і го світу через брехливі 
rазова. піч, ані автомати статистичні дані про мож
для чищення пі.д'!rогн, та- лине "перенаселення" на 
рілок і т. п. не обJtLтншли землі, через злощасні пі

ві,1порности проти ворога. життя жінки. На1111аю1, rулки та корисні лише 
1 з метою примусити віль- жінка сьогодні пересічно для комуністичних заrо
: н11й світ скапітулювати нрацюс і втомюостьси фі-,' вірннкіn телевізійні пере" 
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дачі для викликання анти- мусить слухати rолосу ба-; ночости" жінки, а разом 
патріотичних настроїв се-! rа:ьох іс11уюч~1х тепер па- І з. тим ~а суспільну діяль
ред населення свобод.о-, тр1отичних ж1ночих opr~-1 шсть ж1нки у 1<ористь збе
_,юбивих країн. І той ро-: нізацій у світі, які розш.: 1 реження волі у ще вільно. 
зум, серце і душу жінка; знали суть руїнницька~, му світі та за привернення 
мусить відда~~ на доброІ змов~ ~вітових rробоко-і волі поневоленим наро
людства у св1т1. : патешв 1 ведуть конструк-. дам. Також українська 
Тому жінка - дівчина,\ тивну, патріотичну ДІ.~л~, жінка на еміrра1~ії. 

дружина, мати, сестра - : ність за збереження ж1- · 

ЯК'f..:Ь на.:~.110 - можливість 
'~МИР НА ЗЕМПІ! .. " визволитись з-пі,, комуні-

стичноrо "мирного" ярма. 

"Боси" сьоrоднішньоrо 
"Мир на землі!" Цими І кл~ rарм.~и, ~апр~.клад, світу турбуються також 

словами - п о бажаннями У В єтнам~, 1 тод~, по-~хнь~- лише про "мир" у такому 
зустрічаємо ми Різдво. му, вже мир на земш. розумінні. Бо "мир", що 

с 
11 

" кт -ться . . Про мир наrадують нам 1 лово мир тра У~. . u йоrо пропаrуюп, св~то.в1 
пісні-колядки всіх наро-;; }ІК,?рот_ил~жне слову n~~~- "миротворці" не має ні
дів. Пr'> мир rоворять най- І на - 1 пльки. Нема вш- чоrо спільноrо з тим, про 
вищі церковні провідники 1 ни - зн_ач~ть є ~.ир. А, що співали янголи в Різ
всіх релігій і віровизнань .. 

1

. насправд~, х~б~ Новонаро-, двяну ніч: "Мир на зем
Ні про що інше, а тільки д~не СJ;>tл'одю Дитя пр~: лі! ... " Вони бо співали 
про мир rоворять держав- , несло з Собою ли;е отои. про мир не лише на фрон
ні мужі з країн з різними , мир, що_ означав и флише. тах, а й у душі кожної 

. з~мошсл~ rарматп ШІ рон- · м 
поштичними с и с темами. тах? л~оа мир є лише то- людини на земл~. ир на 
н . u І • 
арешп, и претендент на ді коли ніхто не вмирає~ земш - це також воля, 

с~іто~ий у~ядов~~ це~тр ві~ куль?... с~ода, хліб, людська rід
- ~б єднаНІ Нацн - тшь- Хитро-мудрим спрощу- юсть. ~ чи баrат? :Vрбу
ки и rоворить про мир. А І ванням поняття що кри- ються 1 державНІ, 1 цер
миру нема. І - хоч як бо- І ється за словt~ "мир'', І к~вні провідник~, нашого 
л~че нам ~оворити це в 1 сучасні "миротворці" ви- в1куu про отакии .~прав
ЦІ свя:_очю дю - миру користовують також одне , жюи мир на земл~. Про 
ск~о и не буде. Про це І з найбільших християн- ~ир не лише н~. фронmх 
вс1 знають, але rоворять ських свят _ Різдво _ 1 кордонах краш, а про 
про мир. А ~~ 1:1а~rірше: І для осяrнення інколи та- мир У ко~ній ~ат~ У душі 
про мир наи~шь~е rово- коrо "миру;• в тій чи ін- кожноrо шдив~да. . 
рять якраз !•· ВІД яки~ шій частині світу, що ІЇо- Щоб дати вІДповщь на 
мир н~ земл~ залежить 1\ ro народи тих країн ува- це питання, досить оз11а
}JЮ щ111мс11111с тоrо мнруІ жа:vть за rірший від вій- йомитися 3 rі:шими мемо
праrнуть. Але rоворят~: ни. Адже це жодний па- рандумами, з а 1< л и к ами 
про мир. Говорять для ro· радокс, а нормальне, за- при конференційних сто
диться. ~оворять з наrоди кономірне явище, коли, лах, з блискучими, розра
свя~а "Р1здва u Христового. наприклад, український хова~шм.~,'. на короткии 
Та и про якии мир на зем- народ вістку про війну в 1 зов111ш11111 офсtст, r;rомо
лі мова? . 1941 р. зустрів з неприхо- вами висок11х о~об1tсто
" На" ~аль, шд . с~овом ваною радістю, хоч і з11ав с~ей у ще вищих штсрн~-
мир 1 держави~, І ц_ер-1 той народ що війна каш- ц~ональ11их установах. Ма

ковні . мужі нашоr~ в1ку туватиме Йому багато кро- ло хто з них турбується 
розум1ють лиш_е то~ ста11 ви. Бо той народ був на- про мир всередині тісї чи 
між народами 1 крашами,І стільки виснажений со- іншої країни - турбують
коли нема війни. Тому для вєтським "миром" виму- ся лише про мнр поміж 
сучасних . "миротворців"~ чений, тортуроваІІ~Й, що народами, країна!>ш. Знід
найголовшше, щоб замові п niilнi побnч~•n бодай си й дитяче захоп:1ен11я 30-
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1 ·оди1-1111ш 11срсм.1-1р'я:-.1 у Христос, щоб ради його i101·u 11ам 11ро11агуюп. су
В'ст11а:~.1і, дозвuло.\1 кuму- 1 імени можна було один часні і 11 терн аціональні 
ністичtшх 1·0 ювuрі:іів -на.· раз у рік переступюи "миротворці" з метою за
ві.J.від.1ши кі.1ькох тисяч) "мур ганьби""чи, м~же, на гарб.1сш1я щ;r,uго світу в 
німців у Східньом~- 5ерлі- те, щоб з Иого ~менем оmш "лщprr:tii" .'І.1ішок. Я11-
ні німцямц з Західнього' зруйнуватн всі "мури 1·0;1ьськай "М11р на землі!" 
Берл.іну під час Різдвяних· ганьби", що. ростуть нині, - це мир, свобода, хліб і 
свят; Сучасним "миро- як гриби шсля дощу - люд.ська гідність для кож
творцям" ідеться не про залізні,' бамбукові, трос- ної людської істоти на 
те, щоб мир запанував у никові? земній кулі. Янгольський 
душах кубинців поневоле- "Мир на землі!" Так елі- "Мир на зе~ші" - це та
ної Куби, а лише про те, вали янголи в небесах кож право українського 
щоб не бул_о військової су-· майж_е ~ві_ тисячі ~іт то· ннароду на сноє са~1~стій
тички поІ\ІІЖ вільним еві- му. Вщгомш того сшву ми е, державне жиrrя у 
том і урядом комуністич-: чуємо й сьог~дні, в. 1965-й згоді ~і всім~ Божи~ш за
ної Куби Кастра. Чи ж на ра~ .• ~ як тощ, тю<"~ тепер конами: 1цо 1х прrш~с нам 
те наро;~ився сьQго;щі тои мир на земш - то сьогодНІ Новонарuдж~ний 

Е'.: мир за всяку ціну, що Ісус. 

чи тІ"льки "бизне· с"'· мусять фабрики внпроду-
куватИ', а щоб продати 

_ ___ все те, треба реклямува· 

·Українці в Америці та ходить до мене один ук- ти. Усе це - нормальна 
іі 'Самі американці призна- раїнець з вирізкою з газе- Р,іч. Тому й в~гл.ядає, що 
ють, що Різдво в цій кра- ти ~ з обурен~.ям ~идає , . бизнесм:нам НІ про _що 
їні все більше і більше пе- меш на спл: Див1ться! 1 шше не идеться, як пш,

ретворюється на "бизне- Чи мають вош1 хоч кри-1 ки"про "бизнес" у Різ~вя-
" . б- . . нии се.1011. Але - чн пт,-

сове ~Іuдприємств~, гу і х1тку"сов1сти, таке друку- ки "бизнес"? 
л ячи СВІИ властивии зм1ст. ючи? - питає. І справді, 

і релігійного свята. До та-· ми вже дожилися до то- Досить приглянутись те
і кого признання люди до- го, що в Каліфорнії одна лсвізійним програмам де-
1 ходять тому, що бачать: фабрика почала продуку- яких станцій, щоб пізна
. оту неперевершену сума- 1 вати і реклямувати по- ти не "бизнесову", а рафі-

1 

тоху в крам1111~ях за тиж- 1, кришки для накриття ра- новану антирелігійну про· 
день перед Р1здвом, оту ковин у виходках із фіrу- паrанду серед наших ді-

і 
ро:шерезану "бизнесо?у" \рами "санта клавса" на тей. Чого тільки не пока-
рекляму з приводу Р1зд-: них! зують дітям на екранах 
в я них свят, телевізійні І телевізійних апаратів, сло-
програми, радіопередачі і, Існує переконання, що оо "Крісмас" не сходить 
т. п. І вони мають повну-: все це робиться лише і з уст заповідачів, переда
рацію у своїх тверджен-J виключно для грошевих ються сотні і тися чі і сто· 
нях. Бо що має спільного 

1 

маніпуляцій, щоб зароби- рій у виконанні лялькових 
зі Святим Миколаєм (чи ти побільше на крамові. театрів, але Я!{ мало істо
й "Клавсом") отой у чер\ Частково воно так і є. рій, оповідань, с11е11, я1<і G 
вон ій кожушині з носом ·Але за це ми не могли б п р и г а д у в а л н 11ипші 
п'яниці "клавс", що ним І аж так суворо засуджува- справжню суп. Різдва! 
забавляють У вільному 1 ти продуцентів. Зрештою, Показують я кихос1. "мо11-
світі дітей? Розпереза-1 традиційною ознакою Різ- стерів", потвор, але май
ність биз~есової реклями І два у всіх народів було й же ніколи не показvютr, 
доходить школи до таких І є обдарооувати один од- образу Ноноrrародже~юго 
брутальних меж, що ро-[ ного. Отже, щоб комусь Ісуса. А п1м часо ... 1 нема 
биться моторошно і со- щось подарувати, треба багатшої тематшш .:~.ля дн
ромно. Ось недавно при-/ те "щось" купити, його, тячих 011оnіда111" я~< Рі;1-



30 

11 ~няна тематика. Як гарно 
1 • корисно можна бу.10 б 
никористати сучасну тех-

11 н~ку отих лялькових теат
, р1в для перенесення на

шої ДИТИНИ у той давній 

світ з-перед двох тисяч 

літ, щоб відповідно і за-
·. і бавити дитину, і вихова
! ти! Та в тому то й спра
j ва, що маrнатам сучасно-
го світу йдеться не про 

виховання, а про деrене

, j рацію наших дітей. І ні 
· 1 при чому тут гроші, "биз
нес". Бо хіба ж вони за-

; робили б менше, коли б 
показували те, що треба 

і у ці святкові дні? Хіба во-
1 ни заробили б менше, ко
І ли б усю свою рекляму 
оздоблювали програмами 

дійсно різдвяного змісту? 

Тут справа не в "біль
ше заробити", а в "зни
ш11ти", "nикоренити", "за

і сліпити". 

J

' Майже кожна профе-
. сійна .. юні_йна чи ~е якась 
орrатзац1я влаштовує 

1 
"парті" для дітей своїх 

І
, членін. Чого там тіт.ки не 

б\1вас напередодні Різдва! 

І З а п р о ш у 10 т 1,ся навіть 
І с11равжні артисти з .Голі-

. !·вул.у для переведення 

І програми. Але програми 
' без". Ісуса-Немовляти, без 
' Христа, без Новонаро-

1 нжсного. У школах це -
"11еко11ституuійне", а тут? 

Тому й кажемо: Різдво 
1 - це не тільки "бизнес" 
для багатьох в Америці. 
Це також час рафінова
н о в а н о ї антирелігійної 

п р о п а r а н д и. Якщо не 

І 
можна (ще не можна!) 
~голосити Різдво "некон
ституційним державним 

·святом", то можна і треба 
1

1 

його бодай профанувати. 
Така засада антихристи-

! 
янських ін~ернаціональ
них. ЗМОВНИКІВ. 

м о я Н І д П О В І д Ь 

тим,що в українськіИ пресі на чужині 

гаряче сперечаються про те,КОЛИ точно, 

ЯК і КИМ була проголошена СА~.ЮСТІЙНІСТЬ 

України . ••.•....•••••••••..• 

На Дем Державности J'1<paї1iu 
22-io січи.я 

МЕНІ ОДНАКОВО 

" ... Та ие од-наково мені, 

Ох, не однаково Jteнi . •. " 
(Т. Шсочеико) 

Мені однаково, чи дзвони 

В той день у Києві гули, 

Чи війська ·вірного загони 
В пар~дних строях там були. 

До слів святих Універсалу 

Кричали "С.11ава!" всі чи ні, 
І чи з гармат салютувuи, 
Тепер - однаково мені. 

, Якою стежкою пізніше 
ПішJІИ творці в житті й ·борні, 

Хто був з них праведний, хто грішний, 
І це - однаково мені. 

Та не однаково, чи Актів 

С.11ова, народжені в огні, 

Живуть в серцях у нас в багатій 
Да.11екій ,вілwій чужині. 

Чи А справді душі наші А ті.110 
- Чи тільки співи голосні! -
Ми віддамо за наше діло ... 
О, не однаково мені! 



ФАНТА~ТИЧНА ТЕОРІЯ - БОЖЕВІЛЬНА 
ПРАКТИКА 

- Та ха·А би вже й комуністична, я'Н!би тільки 
СЗІмостіАна Уюраїна! 

Це речення - не ви~думка автора цієї crarn. Та
ке можна почути сьогО'дm від членів ю~шо1 спі'7ІМ:Юти, 

від еиіrрантів, що називають себе пол·ітич'Н'И'Ми ам
басадора~ми У1<1раїни на чужині. 

Декому з тих еміrрантіІВ ~не можна дИВУ'Ватm:я, і 
іх ми не Х!очемо називати ані зрадниками, а1ні Я'Нича
рІВnІ. Це - хворі тоди. А Х!ВОіІ)ИХ треба не тільки 

сварити, як лікувати. А захворми вони на той націо

нал-комуні·зм зовсі~м 1не тому, що вони все життя тrль
ки й мрі.я.ш про ком}'!ні·зм, а тому, що ·вони за1надто 

.щовго чекають на повне ви'Зволення України і згубили 

ві.ру в те, що та•ке взагалі станеться. Довголітня ві

дірванkть українсь1rої людини від рідно•ї землі, ба
жання бачити свою країну са·мостій~ною державою 

urговхнула їх на рез'И'І"на:цію з ідей волі, з ідей хри

стиянства. Вони махнули на все рукою: хай вже й 

комуні.стична, якби тільки самостійна! Вони ж бо, 

оті зрезиrновані, розчар0<вані, хворі - воm ж бо, 

мов.1яв, патрtоти украrнсь:кі, сам-ості йникн ! 
Але гірша спра•ва з тими, що нічим не розчару

валися, 1ні з чогю не 3резиrнували і до ідеї націо11-1ал

комуні1сти1чної Уюра:Lни .д;ійшли не сьоrод1ні, не внаслі

док неспри<ятливих світовнх ситуацій останніх літ, а 
жили за1вжди з комуністичною ідеєю в серці. Якщо 
перші не знають а1бо забувають, що для комуніста 

(у тому числі й для УJ<РаЇнс1:>кого!) не існує і не мо

же і'снувати ані Бога, ані батьківщини, то для других 

все те давно :не rсн)"Є. '8аІІИ вже давно на-магаються 

нам дою11зати, що украrнцям буде зовсім приємно 

вмнраrти від юуЛ'і па:ла•ча, який кричатиме не "под 

стенку!", а - "під стrнку!" І в підJвалах київських 

в'язниць нашому духовенс11ву буде, напевно, тепліше, 

1ніж у підвалах мосюовсЬtких в'Rзниць. І наші діти 
с1юрі'Ше навчатІ:>Ся писати доноси на власних батькі·в 
тоді, коли їх на1вчатимуть цього в школі рідною мо
вою, а 'Не чужою. А я1к буде ще одне роз·куркулення 
(пkля нового, укра'tнського НЕУІП-у, без якого не 
обrйтися), то •у11~раrнцями будуть 1не лише ті, що ви
гр;батимуть останню пригорщу збіжжя в мішО'К та 11і, 
що загляд:атИІмуть у горщики дітям звареної каші та 

забиратимуть все те, а й ті будуть у~раїнцями, що 
стоятимуть зі зброєю на сторожі, щоб усе те від6у

ва:rося зг)д1но з програмою. А програ~ма всіх комуніс
тичних пройдИ'СвітЇів - однакова. 

·Тон, хто •пережив на вла•сній шкурі (пережнв, а 
не ~був лише св·ід1ю.м, я.к інші пережнвали) і колекти
~ізацію, і І 933 р~к, ·і "єжовщи~ну" та багато дечого 
ІНШОГО, той знає, ЯІКа рr3НИІЦЯ між, Сt<а!Жемо, москов-
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с1:~1кими 'комуні~ста;ми 'l укра1нськими. Ніякої! А якщо 
ж ми інколи ·~ 3Г8ІД)'ІЄІмо аюремі ви-па1дки добрих вчин
J<Іів збоку українцrв-~кому~ні·с-гrв піщ час тих чи інших 
страшних поді·й в ти1х 1рока'Х, -го ц~і випаrдки м·али ІМісце 
лИІше тому, що ті, про кого з1rадуємо, не були справ
жніми комунkтами, хоч і були з партквитками. 

Зате ~нащі1она.11-1камунkти на еміrрацїі - це. сп1ра:в
тні комунkти, хоч ча~сто 1і без па~рткви-гків. Це вони, 
'ВНІН!орwстовуючи яезави~ світооу ситуацію мя ук
раінсЬІкої справи виз~воленНІя з наці1она~ьноrо, поЛ'і
тичноrо й е1юноМІі'ЧНОго пніту, умовляють rнашюх с.па

бих духюм, а~е щирИІх еміrра~нт:і~.в.-са;мостійник~ів ві:ц
мовлятИІсь від Щеї повного ВИІ3'В<>\Ления Укра1Іни, заДІQ
вольняючись 'ПрИІМЗ!рОЮ бодай "ЧаСТКО1ВІОГО" rВИ·ЗВО
Л'fІННЯ - 1націона;пьного, ТЗІК би мовити, територіяль
ного, ука1зуючи пальцем п,ри цьому rна приклад Псмь
щі, ЮrОІСлЗІвії та ~ншНІХ 'ІсЗІМОІС'Гі'ЙrнИІХ" комуністичНІИх 
ЮраЇІL 

І н0100ільше 'Г'З·Кі на1ці1онал-ком}1Ніrсти лають Мос
кву. Не тому, що ·вони її ненавИІд;ять, ,не тому, що во

ни ба1чать усі лИІХа в Україні - з Мос~~ви, а тому, що 

це - наrйІВі~дповіrдJН1ша стр}"'НЗ., на я~ій м.ожна .заrраrги 

нашим rрозчарованим, зрезиrнова'lfим, П(:ИХіЧІно зало
мленим, ЗІЛе щирим еміграJКІ'Іам-самостійНИІка,м, віру

ючим уюраїнцям, С'Гомлен;юм скитальцям. 

Бож "Геть ·віл, Москви!" з1вучить П·риємливо для 

с~мОСТЇІЙ!fИJКІЇІВ, хоч це лише с'пеку.1п1u.і·я н:ац·іонал-ко

мунkтів на 'СамостійницЬІких прагненнях - почуваЮПІх 
наших людей. А тим ·часом •всі ми знаємо, що нія·ко

го •і.геть В.Ї!д Москвн1!", я·кщо б У1країна cтaura· комуніс
ТИtJНОІЮ, але самос·rійною, не було б 1і 1бути не могло. 

Навіть даJrека, з'L 1МОІрЯМ,и1-ОІКеана~ми Куба ·і та дуже 

бтtаІ.І(о від М<1окви, не кажучи вже про· Поv~ьщу, 
Юrоа.tавію чи Жші к,раїн~и. 

Недавно газети ·ПІрИ!ЮСJІИ rвkncy, що в Швеu.И, 
мовляв, на ови,ц~і НІ3ІЦЇ'ОІf/ЗJІЬНИ'Й t<:ОІМ~·н~і~з.м. Якийсь Гep
мwcoff м.~ "НІОВу тоорі1ю", "ІЮ'Ве обличчя" комуиі1зму 

для своєї юраїни: моuяв, без марю:изму і рево~JІюц:ій, 

зате з 'Н'ООfТР'ОІІІею цін, запевненням горожанам деше
ВИІХ мешкань, зеЇ!JІЬіненням їх ві1д нвд~мірних податк~ів 

і т.' п. ~Кажуть, що того 'Роду юомуІНЇІЗ'М поширюється 
теж ·В Да~н;ї 'Ї Норвегі1ї ... 

Це· rфантастичrна теорія наrціонаLІІ-ІО)'Му~ні·зму, як і 

KOЖ'tioro ·КОМ}'1Ніrзrму, що в ревультаті доводить до бо

жевільної прЗІктиюr. За1дорого обійдуться оті "деше
ві" мешкання, що їх 6рехJІИІво обі'Цяють rермансони. 

Чи ж для за~ведення кантроJІ't цін потрібний аж кому

нізм? Для чого ж в•н потріб:нrий? 
Справа J:QYЖe яана і зроо·уміла. Творці і дириrен

ти світового юо~уні;зму по-бачили, що теорія творен

ня великИ'х кому~н~стичних потуг у сьо1годн·ішньому 
світі невиr'Ї!д'на вже хоч ·би ТНІМ, що це веде до вели
ких воєн між велиюІ\МИ державами. Те, що було доб

ром кількащесять ліrг тому, не буд~ добрим сьогодні. 
Творять різко протилежні бльоки нарОіJ1Іі<в·, ІН!ацій, Н!ра-
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їн. Це утруднює спра1ву зіrнання всіх їх, як отару 1 0ідк.1иканш1 н1ис1,к чи и
овець, пі1д од111н дах так зва1ного світового уряду між- кісь переговори без жод
народ1них змовни1кі1в. Зате куди легше буде це зро- них персдум·ов. Зате міс

бити, якщо у світі буде побільше ''самостійних" ко- тер У Тан цього "не рову
муні~стич~них державок - маріонеток. І в·они ділять. міє". 

Уможливлюють таку-·сяку само~с'Гійні:сть (для ока і ре- ПрикрИ'ваючись плащи
клнми) народам, раса1м а~ж до на~п•вдиких племен ком "бажання миру", з бі
включно, не за·бува1ючи при тому насаджувати там лим гоJІубом над го11ювою, 

своєрідні ком,УІні~зми. Вони бо знають, що, коли прий- що ним та1к фаv~ьши'ВО ре
де слушний час, іх буде дуже легко за;в'язати У еві- презенту€ться наз;овні вся 

, товий мішок. О р га нізація Об'єд:наних 
І Тепе-р кидають вони. кам~нц1 1 до европейських Націй, ма1йже кожночас
, народ~в ма-1Іих країн, дають "і~м германсоН'ів, "нові те- ний "миролюби1вий" лідер 
! орН", ' 1нові ОWИЧЧЯ", "КОНТІрОЛЮ ці1н", "дешеві меш- ОН ПрОТЯ'ГОМ ВСhОГО ЇСНУ· 1 кання" і "пом,!ркова~ні" податки. Закидають вудоч·ку наннн тієї uрпшізсtції Чu· 
- може "клюне". Тоді й спра·вді непотрібні будуть. мусь страшеН'ІЮ обурю
революції - овіт можна буде взяти ГОЛИ'l\ІИ рука'Ми. І ється, коли чує про ві'йсь

Невже ць~ого хочуть і уk'!ра1їнські націщ~ал-кому- ко~ві ~їі а~_ер~канrці'В. в '?" 
н)сти на ем·іrрації? борон1 краІІН i на·род11в в1д 

Авже ж, і ми ма~ємо своїх германсоні1в. БідJЗ тіль- комуні\ЗІму, і .щуже аабо 
ки в тому, що шведські, чи кубинські бодай відверто пода·є оЕ';й голос, коли 
в тому ПІризнаються, а наІШі на.віrrь ві:д. влас~нІQго імени 'Гвориться н:авпа1ки. Це 

І - нацtона·л-~омунkт - удавано ображуючись, від· сьогОдІІfі .н:ши1ва€ться ди
мовляю't~я. 

1 

ш11оматією миру і пра~во

поряд'К'}", дл·я утримання я-

МайбУТНЄ Об'єднаних Націй · :~~я"~;г:н~з~~~;:к~~ '~ 
ХТО "її ІПQІКЛИІКа•В і Лід ЧИЇМ 

За майже дВЗІДцяти111.і'ГНє йо1го •lідера до подій у тиском вироблено найпа
і~снування Ор•ганізаці~ Об'- В'єтнаиі ї всій Пі1в:LІ:.-Схі1д.- радоі<сальН'іший У світі 
ед~нани1х Націй стільки ви- ній Азії. ча~ртер чи статут ОН -

г й · ча-су на всі ми знаємо. 'Гратила роше 1 · Сьоголні, коли вже 'І<О!Ж-
безплідну балаканинrу, що ній дитиІНІі ЯІсно, що ві~- , Сьогодні в члеІНІЗ.х ОН 
з 1южннм rюкОІМ Ч'УЄМО кликання а·мериканськи;х понад сотня більших 
осе бt.~~ьше і більше гол<?- війс~,к і~з Півд. В'Єl'наму і: І меtнших країн .. Велwче~·НІ_а 
сі·в про сумнrвну rористь переговори 3 Півн. В'єтн.а- кількі,~ь з них - ~е м1~н1-
тіt:ї орга1\.\>ізації та пр.о f мом . _ це звичайна ю~ніі- ян.1?.Р~І н~~воспечен1 само-
сс;~с її ·іІОJіІ)"ВШfН'Я. СТІННІ кра1ни п·І"\РЛІСТа/ВІНИ 

• • 
1 
туляція, генера~льному се- ' , t"-- : 

З мкцем осщ~у на аме-, юретарові ОН не ясно. Ві~н ки яких при голосува~1 
rика~нс~1и земл~ та живу- f пропонує переговори, від- за1вжди поглядають у б1к 
чи здеб1льшоrо за а1мери- кликання війсм<, ка~піту- совєтського делегата. А 
ка1нсм~і І"'роші, ООН на- І л·яцію сил волі перед тем- Що буде за десяток - д.Ва 
.1ежить дХJ найшкі~ли1ні- ними сила·ми невооі. ,Капі- рокrв? 
ших .для Амер~~ки і всь~- туляцію не лише перед , В ОргаІН;заІЦії ОН буде 
го _в1льн?·го свІту орган~- , партизанами - горлорі1за• 1 бі\ІІьше комуністичних і 
защй св1тового ~а.штабу. ми у Пі·вд. В'єтнамі чи Пі~в. 1 JllPO - !(РМуні·стичних rоло
Коли б. ми захот~~и спи: В'єтнамом, а перед світа- сі·в, ніж голосів вільних 
сати ВСІ фа~т~ шкщ.~1ив~-~І ви:м комунізмом на uсьому держаов c&rry. Чи й то;ді 
діяль~сrи т1є1_ ?рган1заrцпІ Пі'Вд .. -(х:і.ц:ruьо·му Азійська- А·ме~ри:ка буще фіоонсу~ватги 
д.ля в1лЬІН'ОГо с_в1ту, не. ви- му прастарі. На•ніть т1йлі- своїх же смертельних во
с:а;ило б ycix СТ_?Р•~О:К І б~ральніші ~ола_ ам:r.и- рогі1в? 
ц 1 є1 газети.. А на. исв·1ж1-І канських . 110д1ти1<1в с111н1с- За~ки ООН не мала нія
шим фа,к:ом МОЖе ПОСЛУ- нувальни.КИ З СО'ВЄТ<І'МИ У· КОГО ВПЛИВУ На Хі:дJ МrЖІН8.
ЖИТИ й в1мюшення ОН та важают~, :1а неможли·ве DОдJних поді~й, .було пів-
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біди. Але коли окрем•1 ко- о.льонами оула менша: при 
ла світови~ пміrги1кіц по- Юнува'НН'і сЬІогод1нішньої 
ЧИ/Нають за•надто популя- ООН, тоді можна було б 
ризувати ту всесвітню ор- о6винувачу~ва1'и прихи~ь: 
га~н:ізац·Мо· 6алахаЮІІ01 НИКЇ'В розв'язаІНІН'Я тrє1 
Іl')"СТО·ПС>рОЖІНЇ'Х резолю- оон у Ні!ІМаІГа(І-fН'і довести 
цtй, 1ПОЧНІИають про ООН сві'Т до кро~воrпролитгя. 
все більще і б~льше ГОІІЮ· Ус-іх цих підста1в до об
рити Та'КОЖ '11t, ЩО ООЧаТЬ ВННу&аЧе'ННЯ Й за'КИ·дів на 
небе3Пеку в k.нуванні ТЇЕЇ qpecy отих тверезих ['10· 

пробної іІіСТИтуціі май- лосі·в 'Не'М'З., тому й ми ба· 
бугньоrо ·~С'ВЇ'ТОВОГО уря-1 ЧИМ'О єд/ИІНИЙ вихід у цій 
ду". ситущН розв'я·заІНН'Я 
Кожний політик захі1д- cьoro.lQR~wнi·x Об'єднІЗJНИх 

нього сві"rу по-своему вба- На:цФй і С"Гворе:нн~я ОграJНі· 
чає лі:к иа хворобу в ОН. зацФї Об'є~них Ві.льних 
Де rоль ет&ІІ!МІІfь питаннІЯ Націй, де не бу.ІІ'о б мо~ви 

реформи статуту Органі- про .юшітуляці~ю перед 
за~ці1·, д'ЖЗІН'СОІН уважа~є, що кОІМІунісrИ'Ч'ними 3а["ЗІр6~ни-

Ж().дJНе ВИЗНІаІНН'Я держави, 

хай ІНЗ'Віть і ІЮМ}'ІНІkТИЧНОЇ. 
Совєтська УR-раїна опини
.7Іа1ся серед члені•в ООН не 

тому, що хтось ви.з-нав її 
бод:а<й таку-сяку окрем:і'llІ· 
нЇ'сТь-, а '7tН'Ше тому, що так 
захотіtв Сталін. І тут ніІЯкі 
наші фаега·з~іі нічому не 
зарад:wrь. Корисrи ухра/ін
сЬІкому №Іро~д-ові і укра~н
ськrй визвоJІьній справі з 
факту членства УРСР в 
ООН С'JіJІЬІКИ Ж, СКіJІЬКИ З 
фа1кту '~<>борного" воо' • 
є.DJИа'ІІНЯ Зах;дніх уюра1їнсь
ких ЗемеJІЬ з Центральною 
Уюраіною, доконаІНОГО й. 
СталhНІНІМ. 

треба rой С'1'атуг шаІНу~ва- ка1ми, бУ'JІ'З. б О'дJНОСТайн.а Воз'єд1нав він Уюра~'fну 
ти, і тіJІЬІКИ Моt·К'Ва• за та- ПІОС"ГЗ!М ІВСі'Х ·юраін .віль~НІО· з 'М'етою понеІJолення не 
кі ОНщії, яt<ими вони· є го світу су.проти ·ворога, 

• однієї ча~стюни, а всьоrо 
нtfНі а равОм з тим респект і .. 

j · у~юрашського 1на1роду. Про-
Але най'І'Верезіші гоJІо- по~ва~га до n~в .~ооюtЮГо п~ав Україну в члени ООН 

си m<их ще на світоrв()(Му члена оргаНІ"за·LНІ. Та1ка І о 

І 
, . ООН м&ла ·б у с.воrм J>00· 1 з ·метою мати ие од'ИІН r : 

форум~ не дуже чути, ка- . . . · лос для комунФсти1JН01 
жуть вайрозумн.іше: геть пор~джеинt спр81Вд~ д:~ючу · прооаrащи на тому фору
з Органіваці~ею ОН! Усі арм~ю, _а не с~~· ~- ! мі а три разом з :Біл·о-

1 

· · · ГОНИ, З ЯКИМИ НІХТО 1' lf\Д'f ! ' ' · в1111ью дерокави С'В~tту му- . руссю. Намаrаrгися &ИІК'О· 
І сять ви'Йти з тоrо re-rro не рах~ується. Були б І І • . авше ста 
ба\.ІІ'аканmm і комупісmч- г.роші в Організаціі. І був ' ристати з~нснув . • 

би мир. Бо ~ні~коJІИ б не , новище ми, ясна р1ч, МІУ: 
ної. пропаrан,!ІІИ і створити . . СССР . І симо, але чекаrrи 'Реально~ 
Ор . . Об' ани ОСМfЛИІВСЯ 8'НІ ' анІ ; 

гаюзац•1ю Є.lІ!Н х якийсь там Пvвн. ІВ'є-mам І корИІСти з того, снити ~ 
Віль.ких НщіА. . І якесь фа~нта.сrичне зип· 
я об' . Н ·- збити америК'анськоrо л1- r те ко"~ 
кщо є:д:нан1 ащн така К'о.п:и б. •вОІttи знатt : нetІJf.~ деле ата rом. ь .. 

справді •муоі.ли б -nритм8'1'и ' ' У·кра01ни де.леrатом вмьно1 
. ' . ЩО це .zюрого ·ЮОШ'Т'У'ВЗТИ· І м •• 

мир і справедлив1С7ь у св1-. ме. 1 всі оті МІіні~яТІОІрИі но- І У'КРа.1нс~ко1_ держвви в 
ті, ВОІНИ 6 і сього,mfі все . ·~-. • ..: · сьогод:н1шНІ1·х Об'єднаних 

у бо .н. воапечен~ са•мІQІстt·1m11 кра- ' . й 
те У'Г'РИІМ'8ЛИ'. ТОМУ n .. . б Н~И.{оІІЯХ - це не Сер ОЗ:НЗ 
спра1ва, що не всі члени rщi не оrл~&1Пf/СЯ J1PH і ма1рна р~ч. Я"41!ОВГО існу-

·n ~.І':~ ГOilIOC\118~ .на С-О'ВЄ'ГСЬ.КО· і о .. . Об'' 
уважають це за св1· uvv· го делеrата, мали б. д1ові- І ВЗ!ГИІМе р~ашзац1я . ед· 
в'язок, бшrаrго з них ува- р'я до Амери~ки і вrлІ:іНого 

1 
Іf!ІааІих Нащй та11<ою, яюою 

жають, що вони ~сять св1іту і в них, а не в СССР, І вона м є те.пер, .. ТЗ!К до~в:о 
л~ше ~И'М}"Вати ІІИШИ~ шукали. б прИХИЛЬН'Q'СТИ і Уюра1ни ВІ'~ЬІНОІ tfe бу:д.е. 
В1'Д акщй оборони, а СЗМ1: Д:ОПО'М()ГИ. !:- ЯІКЩО 6 І п~встав укра. 
можуть і му~сять поширю- " . шський народ на 60'\)о'Гьбу 
вати свою rеrемонrю н.ц Що ж до нас, укра~нцt·в за свою волю і ·віщокрем· 

на еміrрації і в поне~воле- . 
інші держа.ви. Якби сьо- лення, ro, будьМІО пelJ!fJ, 

ній Уюраїні, то й для ttac 
rОJдні в ОН не було двох сьоюднішні Об'єдиан~і На- І ця ж ООН і пмь~це·м не 
6льсж~в. тоді М10жиа бу- ; ворух'Н'е, щоб б()JІ~З·Й мо
ло б закюнути при'ХИJІЬЮІ· ції - зайва, ·ш·кЇ'діІrИва ор- 1 ральна, (:Имво.ті'ЧJНО зама
кам роов'яза~ння тіє1' opra- rа~ні·зація. Той факт, ЩО • ..: ..... еm,•в.ати СВ'ОЮ СО\іїіда;р-

УРСР має свій .голос в ній, ""'Ч' - • J 

н·ізаціІі 1Н18ІМ'З'гmкня сТВQри- не м~няє становища. М~- нkть. СІ<'QР'іше - ffМ!іПаі\ 
ти по-дJіІЛ між держа~ва:ми мо ~рвз і назІІВжди затям'И- ·і не тільки сwм~!о().,"fіЧІЮ. 

'світу. Коли ·б небезrіе1<а ти собі, що .при.дн~яrгя УІ(-
вrйни між ТИ'МИ двома ра<Ї'НИ В ЧЛеІНИ ООН - це 
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Звідусіль чуємо голоси песимістич

ного забарвлення про наше майбутнє. 
Всі газети в один голос кричать про 

відхід нашої молоді від українських 
середовищ, про брак допливу дітей У 
такій мірі, щоб можна було спати 
спокійно за наше майбутнє. І всі од
нозгідно заявляють, що у всьому тому 

вина самих батьків і матерів, а не 
лише чужинного середовища, в яко

му живуть, навчаються і виховують

ся наші діти, наша молодь. Доходить 
вже до того, що дехто пророкує існу

вання пусток у наших народних до

мах, в церквах, що ними вони світи

тимуть за десять-п' ятнадцять літ. Ка
жуть, що за деякий час прийдеться 

зачиняти і продавати розкішні залі й 
інші приміщення, що їх надбала емі
rрація з великими коштами і власним 

трудом. Песимісти (чи реалісти?) впа
дають у такий розпач, що навіть ма

хають на все рукою, у тому числі й 

на ті одиниці дітей і молоді в окре

мих невеликих громадах, що ще три

маються українськоrо середовища. 

Мовляв, що це дасть, коли на пару 

тисяч маємо лише кілька окремих ро

дин чн, найбільше, кілька десятків, що 

тримається свого? Не варто голову мо

рочити ... 
Про оце й хочемо сказати якраз 

навпаки: варто! І не тільки варто, а 

необхідно. 

Хоч припливу молоді і дітей до 
українського середовища у повному 

розумінні цього слова нема настількІ!, 
щоб можна було говорити про негай

не і повне забезпечення українського 

росту і розвитку на еміrрації. То як

раз тому ми не можемо махати ру
кою на ті· одиниці дітей і молодих 
людей у кожній громаді. Бо якраз ті 
одиниці і бу дуть нашою майбутньою 
елітою на чужині. 

Говорячи про еліту, не маємо на 

увазі обов' язково майбутніх інже~е
рів, лікарів чи професорів, на яких 
виростуть ті діти. Вони ними можу·rь 
бути і не бути. Говоримо про еліту У 

сфері національної свідомости у пер
шу чергу. Вихована в дусі національ

ної свідомости дитина чи молода лю

дина знайде шлях і для свого власно· 
го професійноrо удосконалення, і до 
примінення в життя ідеалів українсь
кої душі і, що найголовніше, знайде 

спосіб збудження вільного світу зі 
сну, вказуючи на правильні шляхи у 

боротьбі за волю і справедливість у 
світі, маючи на увазі свою ніколи не 

бачену батьк~вщину Україну. 

Тому вчителі у наших суботніх чи 

недільних школах не мусять знеохо

чуватись тим, що школу відвідує ма

ло дітей. Проводи народних домів і 

організацій не мають нарікати лише 
на брак достатньої кількости своїх 
членів молодшоrо віку, а працювати 

з тими, що є. Навчати тих, що прихо

дять. Навіть якби це було до болю ма
ло дітей і молоді. Бо вони - вибран
ці нашого народу на еміrрації. Ухні 

батьки і вони самі - це вже еліта: 
батьки - сьогоднішнього, а діти -
майбутньоrо. Бо якщо в масовій резиr

нації знаходяться одиниці з імуніте

том проти тієї резиrнації - вони ви

бранці, і їм мусить бути присвячена 
вся наша увага. 

Українську справу, українські ідеї 

на чужині втрима1<>т.ь не ті, що шука

ють наrороди вже тепер за участь в 

якійсь імпрезі, за відвідування школи, 

за спів у хорі чи за показ' української 
ноші. Майбутня еліта нагород не по
требує. Уй потрібна лише органіЗ!.)ва
ність, місце для самовдосконалення і 

внутрішня сатисфакція зі своєї посвя
ти. І в цьому ми мусимо допомогrи 

молодим людям. Навіть якщо б це бу
ли дослівно однниц-і. на кожному Nа

шому терені поселення. Тільки в 1·а

кий спосіб ми збережемо бодай. май
бутню еліту нашої еміrрації1 від якої 
й за.,ежатиме стан нашої справи на 

чужині. Та й не тільки на чужині. 

Вл~l:ш:, не збережемо, а створимо. 
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Про "fагату" і "бідну" Україну 110, 1<ом);ні·сти•111и,х), ВІ..1 

11айлrві111и'Х ІІОЧІІІІІаючи і 
найправі·ши·~и к~н•1аючи, 

Найтяжче нам говорити цеві-іrнорантоН>і. Чиста У ми не побачимо жод~юї 
про нашу Україну у дво'Х нас еовrсть, коли інше го- брехні в н~х щодо cr.aнv 
випа/д'ках: з Ч,У"минцями і о?римо чужинцеві - кому- сучасної ~'країни, її ~ро·
з ш1ши·ми власними діть- н~:сrо.ні. І вже :іовс~м :11и са- і rpecy в о~.ному і пrиміти
ми. м1 з _с~ою, 0110в~д~юч~. і віз.~у 8 іншому, щО'дО її 
Якщо чужине,ць - ігно- ТЗ<К, І ИІ~КІІJе пrо ~ кра~ну баrаrства і бі.:u:юсти. Різ

рант і вважає Україну за нашим ~~тям. нинн лише в тому, що на 
якусь відсталу 1про·віІНцію. Тому зайва писанина 8 Пе[''ШИІ1 .плян нисуває о:д
Росії чи Совєтського Со- деякиос rrресови•х органзх ,:1а, а 1110 інша газета. Ulo 
юзу, нан1і серця наповню- про те, що ми завдаємо пропагує одна політичне 
КУ\'ься кров'ю, 1 ми почи- кривду Укрзїн~і, о•пов,і·дакі- nа'J)Тія, що і1п11а. Яким 
1ааємо доказувати та1кому ч~ ~наши~u діт~м. про бід- і сrюсо(іом можна спричи
іnюранrrові, що та~ке Ук- нrсть У нtи. Заи•в~ о6вину- ниrися більше до визво
ра~rна сьогодні Ми гово- sачення й і.нши'Х газет У лення з неволі нашо·ї бать
риtмо пр.о її 6'ага'1'Ство, тому, що ми зЗІНадто роз- кі·вщини: телячим за1хоп
куJ1ьту~ру, цwві~і~зацію, ос- хвалюємо багатство ·В ні.й. ленням з при·воду встанов
ні~. Бо й сщ1а·вд:і, чи є У цьом'У якраз і полягає J1ення р·адіостан:цїі в ЯJ<ІО
баrатша в свfті · кр111і;на, я~к тра~rедія оо шого поІЛІожен- мусь мі.стеч·кові, ~ колись 
наша1 ? Чим тільки Бог її ня, що наша батьківщин~а і світла електрично~го не 
не нагородив! багата 1 - бід!НІЗ. було, чи інформац.ією про 
Але яюцо наш співбе- Прихильни·ки одні єї з•міст ,Ра!д.іопередач тj.єю 

сід1шк-чужИІнець - кому- форми в~·х·ова•ння :щітей станнією? Радіючи кі.лькі
Іf•ст або сим•па.тизуючий уважають, що діти пере- стю випущооwх цьо·го ро
кому~нісrичному рух о в і стануть бути у,краї·1щями, ку но~nих FНЖенерів і лі1<а

"проrресист" - довбня, я- якщо рости'Муть з панят- рів зі шкіл Уюраїни чи ін
кий хоче нам доказати, тям про Україну як про формуючи про заробітки 
ЯІ< то добре живеться сьо- І бідну батІ.Jківщину ЇХІніх тих інжС'Нері·в у порівнян
ГО\lІІНі в Україні нашО'Му на-1 батьків, діді1в чи прадіді1в .. ні зі заробітками звича!А
род'О'Ві, які воm багаті, Інші ж висловлюють пере- ні'Сіньких. робітників Аме
оті кмгосrппf'ки і робі'ГН'И- конання, що якраз вихо- рики чи Кана1ди? Kopo'J1(o: 
ки, освічені, юультурні, , вані з почуттям ·жалю до пишучи про бідну чи про 
ЦИ'Ві.лізо~ванj, - тоді ми біднQЇ ~'кра.j;ш, до бід:но- ба1гаrгу Україну? 
аберта1ємо меда'1ІЮ на Юн- , го нароJ!у, з якого вий-· 
ший 6і:к і говоримо· 'щЮ 1шш їхні батьки, діди і Дума.ємо, що і про те, 
б . у " . . і про друге. Але ніІJrоли не 
rд;ну К"раmу, про бідний І пrа"11ди, дпи ни·ростуть у 

укра!Їнський народ. с11ран;1.;11іх маііG) ·г1rіх Gоu

пра·вд1у про Украіні, а ~не цtв за ту Україну, за ·тоі1' 
Щодо наших дітей, що наро:д. 

виростають на чужи1а1і, то Насправд1і ж і~етина де
з ними нам приходиться ін;де. На'С'пранд;і свіt1~.оми:м 
говорити одн~ачасно, про 

бі~ну Укрз'Їну і про 6а1гату. 

Про ріст нннілізщії n Ук
раїні· і 11ро tІ'<І..J.ЗІ:ІИ'ІUЙНИЙ 
п·римітив:і~зм. Про висо.ку 
освіту ня111их дітей і про 
свинопасів із середrнь.о-

111кі.1ьними щитлоМ'ами. 

І 0сі ми :шаємо, що і те, 
і др)те свята пrавда. 

І
, Ми не кривимо душею, ко

ли таке говоримо чужин-

укра·1:нцt"м стане лише ·га 

дитина, нка зняти:мt> всю 

п р-а1вду п ро У кра.Іну, ·а не 

одну її ча1стину. Треба ли
ше знати, уміти і хотіти 

говорити ді1'Ям про баг;~. 

ту і бі'дну ~"країні· у r1еВІІ1і11 
дозі і в пев'Н'<Уму ·віці ти л 
дітей. 

Зібра·вши докупи вСі ук

раїнські газети ІНа чужині 
(33 виключення.м, звичай-

забувати, ііНфоР'муючи с~віт 

і д;ітей Н'аших, якою бага
тою була б наша батьків-
щwна ·сьогодні, .коJРИ б ·ВІО

на була віл1:.тою, самостій
нюю дер~№вою.! І те сьо

го:дні шнє "баг.а~во" зга- · 
щу.вали ·б ми як минулу 

wай6'ідІJІішу бі1диt.сть Укра
їни. 
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В одному зі своїх чисел до спортових вправ, бо, том бодай у яюись мірі 
"Гомін 1 України" подав як кажуть, у здоровому впливало на покращання 
недавно коротеньку за- тілі - здоровий дух, а фі~ичного розвитlf\т · шо
мітку, реферуючи з чу- спорт якраз для того і деи, до плекання здорово

жинецької преси статтю мав би існувати, щоб у- го тіла і його краси. На 
про занепад і падіння тримувати людське тіло жаль, майже вся бейз
Римської імперії. Уваж- в здоров'ї і красі. Мав би, бальна суматоха зводить-

! ний і вдумливий читач а чи робить це? ся лише до круrлорічних 
' побачить величезну по- Під час бейзбольних 11устопорожніх балачок і 
дібність між причинами · змагань на спортову пло- ... грошевих закладів. 

~ падіння Риму колись і щу в Лос Анджелесі зби·· Поважні радіостанції 
І причинами занепаду віль· раєтьси. понад 50 тисяч відводять майже кожноі 

І 
ного світу сьогодні: руй- гш1дачіn. платячи. досит.ь години п'ять хвилин часу 
нація гідности й, священ- високі ціни за вступні на найважливіші · вісті з 
ности домашнього вогню, квитки. Сама площа - , усього світу, 'але насправ-

1 податки і витрачування одна з наймодерніших І ді на ті вісті використову· 
' грошей на даровий хліб і будов у місті. І не було б ється лише коло чотирьох 
1 видовища для мас, розва- нічого в тому злого, ко- хвилюt, бо вісті про В'єт-
га і брутальний спорт,·1 ли б той бейзбол не при- нам, про війну між Індією 
брак етики, шалене оз- туплював і не затуманю- і Пакістаном чи про зем
броєння, коли справжній . вав мозків величезній ма- летрус або гураган не бу
ворог під носом (занепад· сі народу »е тільки у той ли б ніс.тями, як би не бу
індивідуальної в і д п о в ·і- час, коли відбуваються ло повщомлень про рс
цальности і релігії) та ві- змагання, а майже на І зультат ~ейзбольних зма
ра, грунтова.на на зовніщ- круглий рік. Болюче ди- гань - юльканадцять ра· 

ності, а не внутрішніх по- витися і сумно слухати зів .11а день. 
чуваннях. Так справ.Ці пересічного американця,! Таке nереборщеІJНЯ до 
розкладаються суспільст- що не цікавиться нічим добра не веде. На все є 
ва і так справді занепадfі '; в житті, крім бейзболу. свій ч.ас і міра. Але нема 
Римська імперія. Тільк.іJ 

1

. Людина не знає, де відбу- міри в.пропаr;анді· спорт~ 
одна велика різниця k· ваються запеклі бої його вих змаrань.1 Комусь за
нує в причинах наявнос·rj ж братів, що гинуть за лежить на тому, щоб. член 
отих п'яти моментів, Що І свободу вільного світу, не сь.о. годнішньоrо суспільст
довели Рим до руїни, і знає, бо й не хоче знати, ва не думав ні про що 
тих, що ведуть до занепа· найелементарніших зако- важливіше на світі, крім 
ду вільного світу: тоді во~ нів свого стейту, своєї спорту. І нема чого диву-

1 те було із-за незрозуміlt~· країни, не може назвати ватися, що офіційна ста· 
ня "сильними світу того'~ по імени найвищих уряд- тистика каже, що на 100 
шкідливости їхньої полі- ників у своїй столиці, за- покликаних до війська 
тики, а тепер - це свідо· j те - чого, яких тільки молодих людей 35 не. від
ма діsшьність "сильних подробиць і докладностей повідають .фізJіІЧНО або. У" 
світу цього" на шкоду не знає у сфері того бейз- мово вимогам комісії і 
вільному суспільству. болу! Сіра й сумна л.юди- до служби не доnуска-

1 

Візьмімо хоч би і спорт на немов зі сну rІрокида- ються. В автобусах висять 
у країнах вільного світу, ється, оживає, коли її плякати-реклями, в яких 
зокрема в Америці. Ніхто щось запитаєш про бейз- пишеться, що кожна де

' не заперечує необхідно- І бол. Зате відмахуєтьс.я ру- сята людина потребує v· 
сти плекання спорту, ко-1 ками і ногами від усього. ваги психіятра і тому по-
ристи спорту. Сотні кри- іншого. Та й це не було б дібні речі. Не хочемо 
латих слів і висловів іс- І таким великим злом, ко- твердити, що всьому то
нують для того, щоб зао· І ли б велике захоплення му винен бейзбол, спорт, 
хотити молодь і старших ббйзболом та взагалі спор· . ні! Н~ сам бейзбол, не 
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І са.м с11орт як такий, як і [ кому11ізм ч11 1<а11іта:1ізм, і справді загрожує у своїх 
не сама горілка у тому І про Китай, Москву чи І пізніших наслідках віль-

1

. винна, щ.о .ба~ато на світі. Америку. А~е біда в ~6~у, І ному світові. А тих, хто 
·алькогошюв, 1 не сама по що нема м1ри у сшввщ- пр о п а rує поrамовання, 

. собі секс-література, що ношеннях думок і заці-' стримання, міру щодо 
існує в неперевершеній кавлень тим і іншим. J бизнесового спорту, дея-

1 

кількості, винна в тому, · Певна частина суспіль- кі "сильні світу цьоrо" 
що маємо так багато ма- ства, що також любить І негайно висміють в очах 

І 
терів у віці майже від 12-1 спорт узагалі, а бейзбол і населення, бо їм, отим 
14 літ починаючи. Справа зокрема, якщо й присвя- ·сильним (але, як час па-
не в самих речах, а в спо- І чує свою увагу всьому то- І казує, не всесильним!) 

'собі ~1ими користуватися, 1 му, то бодай з гумором. хочеться тримати масу 
! у. мірі. А гумор - найкращий І так, щоб· вона навіть на 
І На жаль, нема міри і в доказ стану відпруження , пост якогось політичного 
, користуванні спортом. Не людини, відпочинк\{. І не провідника вибирала, го-

1 спортом користуються, а про .цю частину суспіль- лосуючи за". любителя і 
·спорт (вірніше, грошеві сtва ми турбуємось. Ма- фахівся бейзболу. Адже 

І 
м-аніпулятори, що хова- ємо на увазі ту частину не факт, що один із фут
ються за спортом) ВИК()- населення, яка і фізично, болістів - ідол затума
ристовує людей. Від того, і розумово більше втом- неної маси однієї країни 
що на стадіоні буде сот- люється від полеміки і зовсім не для жарту за-
ня тисяч людей, від того, дебат про бейзбол, ніж від явнв: "Коли б я хотів 
~о. ~ати~у:ь ~.ав~ди од· 1.бу~ь-якої іншої ПJ?аці. І кандидувати сьогодні на 
ю 1 т1 ж пми , вщ того, щє1 частини сусruльства пост президента держави, 

що каса спортової дружи- просто жаль. я б виграв вибори". І він 

ни попов~итьс.я мільйона- Між п'ятьма причина- мав повну рацію такого 
ми доляр1в аю один член ми занепаду Риму є й сподіватись. 
суспільства не стане ані брутальний спорт. Не бе- На закінчення хочемо 
фізично здоровішим, ані р е м о с я клясифікувати підкреслити в і д р а дний 

1 МУдР_ішим. 3~те буде о- різні типи спорту - який факт, що українці у всьо
сягнута мета прихильни- брутальний, а який ні, а· му вільному світі, хоч як 
ків теорії "бейзбол - по· ле брутальність полягає· •. , · 

І над усе!'~ - змусити сіро- давно тут -ивуть І хоч 

І 
сьогодні найперше в то-. як люблять спорт, J/ тому 

го члена ~ус~іль~тва. про~ му, що безмірне чи над- числі й бейзбол, таки зна-
1 тя гом.· дюв 1 м~сящв НІ мірне захоплення бизне- ють міру і місце у своєму 
про що інше, важливіше, 

совим спортом негативно, захопленні ним. Тому ук-

не думати. впливає на ріст всесто- раїнцям належить якнай-
Добре було б, коли б ранньої обізнаности чле- більше працювати над ін

все це допомагало відпру- нів нашого суспільства. І шими членами вільного 
женню людини після що- в таюи ситуащ~ дуже суспільства, на r ад уючи 
д~нно} праці, відпочинко-. тяжко боротися 3 незнан- їм про одну з п'яти важ
в1 - не .мо:ке Ж бо ЛuЮД~- НЯМ,-ПрО JJKe писав недав- ЛИВИХ причин занепаду 

І 
11а день 1 н1ч, круrлии р1к но "К. Ф." у своїх пере- колишнього Риму. 
тільки й думати про вій- , дових статтях. А нез~ан-
ну чи мир, про демокра- ' ня те таке велике що 

І тів чи республіканців, про' ' 
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Сучасни. ситу::щія в еві- :Jai.u11ш, •~1:і t-~ rнму, і uu-1 щпріотоні, що хочуп, 
ті не по1·ана, а жахлива ни популяр1пуються аме- зна'rн, чому бrакус бомб 

для. вільного світу. І як- рнканською пресою і те, nротн комуніст11ч11ого за
що нarui, українс~.,~<і, т. лсвізісю біл~.,шс, 11іж no- гарб1111ка, чому 11с кара~ 
зв. ліберали цього ІІе ло- яки, що гинуть на фрон- .ют~.,ся зрад11111ш, чому 
бача10ть, тоді ситуація і ті. Що це - 3 JlIOooru !(.У· вііі11а затягусться :0 В'ст
в нашому, украї~іському,

1
та погляду - кінець, бан- намі? А що вона спеціяль

світі-гстто також жахJІн- кротство американськоrо 110 затЯІ"устhсЯ,- то вже хі
ва. Бо хоч і кажуть, що, су_;ю1ю1·0 права і самої Ga rорабці тільки не зна
мовляu, кожну річ мож- Конституції ч11 н11шс еві- ють і 11е бачать. 
на розглядати під рі:нш- 1 о вого маштабу жарти? Мн не беремося захн
ми кутами зору, отже 11 с А наро,'1. амсриканськи,й? щи.п1 нuкШ.нu1·u .сенатора
може бу'fи однакової "Мовч1-І"tr" бо - благо- патріота МекКарті, який 
думки вся еміграція що-" ,1енствус"." Тому if каже- хотів своєчасно прислу

до певних подій, все ж та·! мu: 11рос1шсь, Америко, житися своїй батьківщи~ 
ки є речі, ца які з якою 1uo - згинеш! ні, викриваючи явних і 
б кута не подивився, во-І Правда, 11с вся Амерн- скритих ворогів вoJJi й де
ни виtлядають однаково. 1щ спить. Сrюкійна назов- мократії - у своїй від
Такою річчю є сьоrод11іш-J11і, ~сере;нt11і американсь- повідальній праці, може, 
ня нолітич11а с11туація у 1 1са маса бурлитr,. Нсспо- й він робив помилки. Але 
світі. Особливо коли І<ій амсрИІ<анського на· в одному він не помиляв
йдеться . про боротьбу І ронv доходитr. до вух і сJІ - забагато чорних сил 
вільного світу з комуніс· очей кон~·ресмснів і сена- снується навколо Білого 

тичною загрозою чи то в торів, які ще мають по· Дому. Так багато, що й 
В'єтнамі, чи й у себе до- чуня відповідальности, сам дім стає червоніти. І 
ма, n самій Америці, чи що на них "мільйонів в такій ситуації тяжко 

деінде в країнах вільно- стан стоїть" - доля всьо- президентові, яким би він 
го світу,. які так чи ін~к- го .110дства. І вони протес- не був, виконувати своє 

ше пі.11 ш1.111вом Америки. тують і роблять заходи приречення служити сво-

Для бо оп.би з •ю О· нроtи . ві;~критих актів ему народов~ и щеалам 
б р б .... , Д Р зради штересам Америки волі і справедливости. Бо 

гом ракує омо. руго· і всього вільного світу яка в тому справедли-
го ДІІЯ uракус ЯКИХОСЬ 
часпш до тих бомб. Гелі- збоку окремих змовників вість, коли за невплату 
коrпсрів тш~ож недостає. з повними кишенями гро· державного податку лю-

шей, викривають злочин- дина наражується на по-

ІЦо це - світового роз- рів і11тер11аціонального важну гrошеву, ба навіть 
маху жарти-книни чи по- характеру. А вони, поба- тюремну кару, зате людІІ· 

важ11і речі? Виглядає, що чивнш, що непереливки, на, що висилає гроші, 

певні кола америка'J1с1,- зчиняють знову rвалт: кров і сама ї.11е до воро

кого впливового світу "МекКартизм!" га в запілля і явно-слав
просто кепкують з анти- . Те саме, що й в україн- но кричить на ввес1. сніт 
комуніатнчних плинів ді- сь1ш1 дшсності на еміrра- про "американський ім

~1111я президента, саботу- 'ції: як тільки хтось захо- періялізм", виголошує 

ють і просто шкодять. че знати правл.у і винести промови проти американ-
Шестсро американців, її на світло денне, він - ської армії й уряду в 

1·рuмаюш 1<rаїrщ, що в "б11рчівець", "тот а літа· кількох метрах від стоп~· 
стані вій1111 з іншою кра- рист" і все, що хочете. сячної залоги тісї армії, 
їною, їдутr, .\\алu 11с на Тепер чорні с1rл11, що сну- така лю;щна не мас місr~я 
фро11т, висту11а1uть з про- ють навколо Ва111і11по11у, ані u тюр:-.1і, ані 11а щ.шці 
мовами проти своїх же чіrттоть яр.1111<11 ".мек- 11ідсуд1111х, ані на екранах 
вшськ і 11uліп1к11 свого r<арти:зму" кож1ю:-.1у ссна- телевізії з гарячим засу
уряду, і нема 11а 1111х ані І торuні і кuш·rccмc1roui- дженням прокляттям 
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зр:.щш1ків? А МсІ\Карті не миру за всяІ\у ціну, а тинах амсрикшн.:1,1\<,~ ар
давним-давно передбачав свободи за всян:у ціну. мії - так зв. rpi11ucpcт 
все це, давав до1шзи піл:· Треба лише д~шитися на . (що 1юси.1н зеле11і бсрс
готошш такої акції в телевізійІІі програмп не з т11 на головах я1; 11іл:зн<1ку 

Америці, свідками якої боротьбою бо1\ссрів і 110- nідGірних вімі;Ііu армії). 
ми є сьогодні - акції винами тс11дс11цій1шх ре- З розмови :і· uuяком вид
зрадництва і саботажу в портерів, а тих, що, ризн- но, що американці йдуть 
користь комунізму. Бо куючи втратити популяр- до бою за свою волю й 
він знав, що прийде час, нісrь і фінансову підтрим- ·волю інших народів недо
коли отой звичайний ку червоних зсередини статньо духово підготов
платник податку думати- можновладців, на:ншаюп, .1еними. Та це й не дии

ме, що платить на розбу- р~чі .Ї1' власними імена- но. Хіба ми н~ бачимо на 
дову країни й волі у всьо- ми. Зрештою, досить по- власні очі, як готовлять 
му світі, а насправді доб- говорити з поворотцями в Америці молодь на за
ра час;:тина тих грошей з поля бою в В'єтнамі во- хист волі й демократії? 
витрачатиметься памар- яків-патріотів, щоб перс- І якщо війна в В'єтнамі, 
но, навіть на користь еві- конатися, що існує широ
тового ворога і його по- ко. за кросна змова інтер
плентачів в Америці. націоналістів, щоб сабо-

- Укажіть пальцем на туватц перемогу в В'єтна
тих вор_огів і поплентачів, мі. А робиться це для то
- скаже навіть і україн- го, щоб так налякати амс
ський супер-ліберал-ен:ст- риканський народ, та~< 
реміст лівого напрямІ<у, здеморалізувати відпар
- а не пишіть "взагалі" і ний дух борців за свобо
"навкруги" про те, чого ду, щоб коли прийде ін
нема. ша нагода (а вона прий-

На це можемо лише Jie - В'єтнам не остан
відповісти: вони вже дав- ній!), американський на
но вказані пальцем по- род щоб не мав ніякої 
важнішими політиками- охоти боронитися: краще 
патріотами Америки, тре- "ред", ніж "дед". . 
б Автор цих рядюв ве-
а лише не прижмурюва- · 

ти око, дивлячись на те, давно мав нагоду з таким 
що діє.ться навкруги. Тре- воя~ом - поворотцсм із 
ба лише читати ту пресу В'єтнаму говорити. Вояк
і ті книжки американсь- українець, про якого тут 
кнх авторів, що хочуть. мова, буu у відбірних час-

"Нові погляди" на мораль 

нарешті, закінчиться про

граю Америки (якщо її 
так закінчити, як радить 

Фулбрайт або Боб Кенне
ді, то програ rарантова-

11а!), важко буде поборіо
вати комуністичних за

гарбників у якійсь іншій 

частині світу, 1<оли буде 
потреба. Важко буде, бо 
змовники хочуть, щоб 
взага,пі того поборювання 
не було. -
Але тсрпсщ. американ- · 

ськоrо народу також ури

ваєп.ся. Це видно з заяв 

і виступіи ОІ(рсмих сена

торів - патріотів в амери

канському Конrресі. Аме
рика вже прокидається 

від сну. Прокидається, бо 

не хоче загинути. 

Перед хатою сидить сі
м'я, насолоджуючись вес-

. няним вечором. Враз де 
не взялося авто і зупини

лось перед самим двором. 

Водія не було добре вид
но із-за двох малолітніх -
хлопця і дівчини років по 

15. "То, мабуть, мати при
везла дітей зі школи", -

подумали ті, що сиділи ро- те, попм відчfшив двері 

диною перед хатою, бо по- авта, випустив дівчину, 
бачили, як дівчина, що си- сів знову в авто, а дівчи· 

діла посередині, міцно на швиденько побігла до
пригорнулася у досить дом~, дві хати від то1·0 

тривалому поцілункові до місІ(я, де :~уrншилося ав

шофера з довгим волос- то. Аж тепер стапо ясrю: 

сям. Тим часом хлопець, шофер - то довговолосий 
що сидів збоку, почекав модерний студент гаіkку
трохи, д1шлячись на nce лу, 15-ти :1ітня дівчина і 
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LlЧИB. А в Ка:11фор-1 Наведені тут nрик .. а;.~,и', 
1юлсrи по школі, ну а ав- нії т~ше вже було. І що що іл·:vструють стан вихо
то - модер11е ІІі1J(бання в то:-.tу найцікавіше, що вання підростків у країні 
сьогочасних молодих шо- суддя дап рацію синові й во.1і й добробуту, досить 
дей в Америці. Сім'я, пе- матері. алярмуючі. Мусимо твере
рсд хатою я1юї була ро:1і- AGo ос1, :тсп1 мо.1о;тх зо дивитися на речі не жи
r рана сцена гарячою ко- :rю; 11.:it ;(о :шшюї коmом- тн в телячому захопленні 

х~ншя дітсj.j - ІІЇЩ'Юt:ткіn, 11 іспш в амерш<а11с1.ко.\1у 11 сі .'VІ, що б ач им о нав-

~ стер11і,1а, ро~К.\1ія;1:.tся, ІІ(О;ІСІІІІНІ<у. Вимагас о;ща І<ру111 себе. Мовчати нrо 

,о не впі:тала у во,1оса- ст~';(с1пка калс;~жу, щоб т<.ші речі, що мають місщ· 
тому хлопця, думаючи, що :н1сс111 геть шкіл1.1шй ро:)- н а\1ср1ша11ському суспіт.

то мати дівчини. А він? 11оря;ю1<, :11·ід1ю з яким етні, 1ноG, мош1яв, не крн
Мало того, що не мав <111і ;rівчата і хJ101щі не мають пшу11<1тн Америки ян: та-
1срихіткr1 сорому ці:1упа- 11р;.ша вночі nінвідуватн кої - рішю:шачне бути 
тися з малолітнім дівча:-.1, 1101шї одних іншими. Ми 
Gудучи й сам того ж віку, хочс\ю спuбо;щ! - каже 
веред очима сторонніх студентка. Добре, що та

JІюдей і майже перед вік- кі 1<011юмністн, як Ана Ле11-

1111ми хати, де живуть ;(ер, ще :таю1 ,, я1< треба 
батьки дівчини, ще й, по- вііНЮВісти таким моJІодим 

вернувши автом і нати- JІюдям. Але ж чн 11е факт, 
екаючи на газ, голосно ви- що в деяких журналах де-

сварив сусідів. які "специ" від мсдИІ\НІІИ 
u ! і виховання просто пи-

що це· окремии випа-: 
· в : шуть, що стримування мo-

антиамериканцем, а неІ 

навпаки. Берегти свою мо.: 

лодь - дітей від "нових по-
1 

глядів" на мораль - рів
нозначне турбуватися ЯІ\
раз про добре майбутнє 
Америки. Адже ніяка та-

ЄМНИЦЯ ДЛЯ КОЖНОГО, ЩО 

чомусь у ч у ж о м о в них 

фільмах і книжках, якщо 

в них мусить фіrурувати 
якийсь американець або 

;tQK ч~uзагальне .~вище І лодих від сексуальних зно
сучаснш Америц~. І син шкодить людсь1саму 

американка, 

Ча жаль, ми схи!Іьні ду-! здоров'ю більше, ніж при- завжди як носії отих "но-
/\ .. rи останнє. Бо забагато І носить користь так зв. мо- вих поглядів". Чому? Бо 
таких "окремих випад- 1 ралі, яка, мовляв, тепер "окремі випадки", як тут 

то майже 

ків", щоб стан мора.1і ді - І • 1ає зовсім інше окреслен-
1v описані, в очах чужих на-

тей - підростків в сучас- І ня, ніж 50 або навіть і 20 родів давно перестали бу
ній Америці вважати за ·І років ТОМ\'· 

І 
ти окремими випадками 

11 о р м а л ь н и й, МОВ!ІЯВ, А ось що пише україн- _ їх розглядають як за-
скрізь і заюкди так бу:т~о І ський письменн~к і. літе- гальне явище. І нам, та
з пі.-(роста:.:>чим покошн- ратурознавець 1з Ч1каrо: кож американцям, тяжко 
ням: клопоти, клопоти, "Я остаточно переконав- цьому заперечити. Приrа-
1<:.'Тоnоти. с.я, що нема дл.я коrо пи- даймо при цьому, що коли 

Ні, не завжди не сати: ніхто нічого (не ра- німці під час останньої 
rкрізь. хуючи, очевидно, випад- війни вивез.1и тисячі мо-
Чи чув коли світ, щоб ків), не читає. ВзаrалІ до- ло.~нх х.1отtів і дівчат на 

мати й неповнолітній син ба літератури на наших прнмусові прані по Ні· 
покликали до суду мужа очах відходить в небутrя. :\tеччш1и, то всі були ~іа-
1і. батька для того, щоб Навіщо І дл.я чоrо краса скочені в11соким відсот
С\'д вирішив хто має ра- слова, ко;1и найкращу ком: дівочої недоторкат.
'\ію: син і мати, які за те, жінку без слів здобуває ности серед українок. А 
щоб син і далі ходив до (мова не про "тимчасове" но 11 и ж, ті у1ч>аї11ки, бул1 
щколи з босяцьким волос- здобування, а про одру-· нід постійним аморалL
сям _купою соломи на го- ження) багатозначне бан- ним тис~~ом 1юму11істич
.юві, чи батько, який ви- 1:ове конто! На нашій них "ноинх погляніu" на 
,,;згав, щоб син пі;ктриг- батьківщині ще хоч дл.я мораль і вихоnа1111я. Вн
ся і привів себе до нор- ду р ист в і т ст в а слово ХО~lІПІ•, що у~<раїнс 1, 1,а ро
:'.іа:~ьного вигляду? Ні, ніх- кшталтують, ~.тут хіба дл.я, , 11111 а і 11 pi;;->o 13 {,\'Ла на
то й ніr<0:НІ та~,01·0 ІІL 1 1\·п прnдюку а11т • 
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і стіт,ки силм1і111а під ко
муністичrюї отруї, що вий

rшrа переможно в бороть

бі за душу своїх дітей. 

, Чому ж ста1'истичні д~· 
і ні американських депар-

1 таментів виказують такий 
і великий відсоток дівчат, 

І 
які перестають ними бути 
задовго перед закінчен· 
н.Ям звичайного гайскулу? 

І Тому і лише тому, що 

роду з метою зробити йо- і ти~я 1:111ли1:1ів пpo11L.11·;1·1opin 
го послушним інструмен- "нових поглядів" на ма
том "нового порядку" на раль, бо вони, ті nро11а1·а
землі. у приспішенні цьо-: тори, - це ті самі, що до
го процесу дуже багато~ помогли поневолити й на
допомагас високий добро- шу батьківщину - Укра
бут у країні та легковаж- ї"ну. А щоб допомогти nо
не ставлення батьків до збутися їх впливів, треба 
духового стану їх дітей. насамперед ро3криоати їх 

Якщо ми, українці, хо

чемо бути о;:~.ночасно й 
добрими американцями, 

прихильники "нових по
гшщів" на мораль при· 
спішують процес демора· 

лізації американського на-

перед народом, перед чи

тачами, в тому числі й пе

ред українцями, а не від

махуватис.11 ві;~ них, ніби 
ми мусимо всіма доступ-
ними нам способами до- їх не добачуючи. 
щ>магати Америці пo~rJ\"-

ХТО ВИНЕН~ fETbMAH ЧИ ПЕТЛІОРА? 
Хто винен у тому, що наш~ Виз

вольні Змагання були програ11і після 
1-ої світової війни? 

Таке питання часто само по собі 
насувається після майже 50-тилітнього 

пануванни комуністичного режиму в 

У1<раїнІ. І в центрі цього питанни зав

жди стоять імена двох - Гетьмана 

Павла і Симона Петлюри. Чомусь нам 
здається, що один із цих двох мусить 

бути найбільшим винуватцем сьогод
нішнього стану на наших землях. Для 

противників Гетьмана Павло Скоро

падський був лише царським генера

лом, лише федералістом, лише прибіч
ником поміщиків і капіталістів і дуже 
малим українцем-самостійником. А для 

противників Головного Отамана С. 

Петлюра був лише прибічником ота
манщини, також федералістом, на
чальником війська без військових 

знань, лише соціялістом і руїнником 

української держави. Так виглядають 

обоє - Гетьман і Петлюра - в писан
нях. противників одного й другого. Од
ні не згадують імени Гетьмана ані в 
газетах, ані на патріотичних імпрезах, 

ніби та~<ого й не існува110. А якщо й 
згадують, то лише д.тtя того, щоб по 

ньому "проїхатись", звалюючи всю ви
ну на нього за прогру Визвольних Зма
гань. Інші згадують ім'я С. Петлюри 
також лише тоді, 1юли треба знайти 
винного за проrру тих же ВизвоJІьних 

Змагань. А ми - молодше покоління, 

що не брало участи в боротьбі україн

ського народу за свою самостійність, 

покоління, що лише народжувалося в 

той час - що мусимо ми думати після 

всьо1·0 цього? Хто nи11с11: Гстьма.11 Чи 

Петлюра? 

Мс11і особ1:сто вз<mші 11с хотілося б 
стаоит11 так питання, а ще менше шу· 

J\ати СЬОІ'ОДНі ВИ/ІІІОІ'О поміж тими 

;щома мужами. Поперше, тому, що пі· 
cJrя псречитання дуже баr·атьох мате

ріялів (не тільки газетних) про пози
тиви і негативи в політичних і війсь

кових діях обох мужів, и дійшов до 
пере1<она1шя, що в прогрі нашої бо
ротьби за волю України особисто не 
nинен ані Гетьман, ані Петлюра. По
друге, я вважаю, що с1,огодні, після 

півсторіччя часу, дуже легко бачити 
критикам те, чого вони тоді й самі не 

бачили. І потретє, в моїх очах і Геть
ман Павло С1юропадський бажаs щи
ро добра м·оєму народоні, ·і Головний 

Отаман С. Петлюра не мав нічого ін

шого на думці, як тільки добро для 
України. Мене лише страшенно ди

вує факт, що ми сьогодні намаrасмо
ся заборонити один одному висвіїmс.

вати свої думки на сторінках нашо\ 

преси про минулі події. Особливо, ко

ли йдеться про спогади учасників тих 
подій, про правдиві факти, удоку~.tсн

това11і nот.ягне11ня одних чи других. 
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lще одн~, що не лише дивує, а навіть Мені здається - ми винні. сам і 
обурює кожного читача, що думає хо- ввесь наш trapoд. 

ладr-tнм розумом, а не гарячим серцем: Знаю, що ц~. може, занадто сміли

намагання деяких політиків іменем ве обвиr1уваt~ення. Але я приймаю йо

Петлюри приrсрити чи захистити таких го спокійно. Бо правдою є не тільки, 
клясичних яничарів, зрадників, як пе- що кажуть, що, мовш1в, який провід 
реконаний комуніст В. Винниченко, - такий і народ. А також і інше: який 
.лише tому, що він, бачте, був автором народ - такий і пр~від? 

самостійницького Універсалу. Цього А який же наш народ був, коли 
вже не може второпати жодний най- прийшов час-нагода до визволенни? 
більший петлюрівець. Обвинувачуємо так зв. отаманщину 

Якось один із старших українців, під час Визвольних Змаr·ань. А сьогод
учасниІ< Визвольних Змагань, а сьогод- ві, після 50 літ від того .часу, нема ота
ні священик сказав мені таrсе, не знаю, ма11щшш? Кажемо, що соціялісти бра
де взяте речення, якщо не його влас- талися з москалями. А сьогодні не бра
ве: "Не бути в той час соціялістом таються з Колосовою? Зающасмо Геть
означало не мати в грудях серця, а бу- манові союз з німцями. А сьогодні чи 
ти сьогодні соціялістом - значить не не пішли б ми і з дияволом, щоб тіль
мати розуму в голові". Сказано, ~оже, ки проти Москви і комунізму за само
занадто сміливо, але в тому велика до- стІйну Україну? Кепкуємо з Петnюри, 
ля правди. Я наnіть комуніста дорево- бо він не мав вііkькової octtltи, керу
люційних часів 1щ деякої міри розумію. ючи військом, а з другого боку відмов
Алс бути соціялістом-комуністом. тоді, лясмо признання Гетьманові, який мав 
коли та нелюдська система-філософі.11 військову о.світу. Чи це не парадокс 
з.амучує сотні тисяt~ людей і, нарешті, І' на~?го дума•!,ня? Боялися ~етьма~сь
померти комуністом-соціялістом, бача- ко1 панщини , а тепер не бо1мося со
чи своїми власними очима результат ціялізації землі" - колгос11щини? 
того страшного блуду - це найбільша І на все це ми маємо готові виправ
зрада, .fla яку спроможна людина. Та- дування нашого способу думання, в 

ко~о людиною був Винниченко. Дивно, усьому ми тепер мудрі і повчаємо один 
що вишшченки ще й досі живуть у ду- одного. А як заграють сурми не сьо

шах і головах деяких наших політиків. годні-завтра, щоб іти на боротьбу за 
Ще й шільки їх! нашу волю, Україну, скільки матиме-

Не хочу твердити, що Гетьман Пав- .'мо nетлюр і гетьманів? І зноttу буде 
ло 11е роб11в помилок. Не хочу виправ- те саме, що півстоліття тому. Бо ми, 
дувати й усіх потяrнень Гол. Отамана народ, і досі нічому не навчилися. І 

С. Петлюри. Вони мають за собою по- найменше навчилися шанувати сnоїх 
м1rлки. Але то - помилки. Не свідома же вибранців. 
зрада. Не бажання зла своєму наро- Читаючи уважно лист проф. ШаІІ
дові. Не руїнницькі пляни супроти ковського, вміщений в одному з ос
Україїш. Зате Винниченко не nоми- та1-1ніх чисел цього тижневика, бачимо 
лявся, бо й помилок своїх ніколи не справжню причину прогри наших Виз
ввзнав; померши з тавром комуніста- вольних Змагань: не Гетьман і не Пет·· 
зрадника. люра в тому винні. - брак респекту 

Чи це ознаt~ає, що найкраще тепер до свого проводу. Бо чому, наприклад, 

знернути всю вину на Винниченка й будучи сам прихильником С. Петлюри 
йому подібю1х, тим самим виnравдо- (як він каже, коли б треба було виби
вувати і Гетьмана, і Петлюру, щоб до- рати між Петлюрою і Скоропадським, 
годити пам'яті про обох, не шукаючи ві11 вибрав би Петлюру), цей здорово 
вини ні в того, ні в другого? І так, і думаючий учасник подій стверджує, 
ні. Ви1-1ю1х треба шукати, щоб на їх що повr.;тання проти Гетьмана було та
помилках навчитисsr в майбутньому не ю1 зайве? А ми ще від себе додамо: а 

робити тих помилок. Хто ж тоді, зреш- як вже зробили те повстання, то треба 
тою, винеr-t? І було ж підтримати з усіх сил· Петлюру. 
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Підтримали? 

Ні, Головному Отаманові прийшло
ся витрачати дуже багато сил і часу 
на полагодження внутрішніх непоро! 
зуміш:., замість . всеціло відцатися бо
ротьбі :J ворогом ззовні. 

І Гстьма11, І Петлюра .......... покликані 
історією державні. мужі України, що 

палала в огні. України, не підготовле
ної до тих подій. Зі сну збудженої Ук
раїни. Укра-іни, що поза патрІd'rами, 

як Гетьман, Петлюра й інш., мала за

багато також зрадницькоrо елементу, 

що пролазив до провідних місць у вих
рі війни-революції. Того елементу, що 

часто потрапляв спантеличити народ 

соцІtrnІстичними гаслами про хліб, во
лю і рівність - облудН'ою брехнею. 

Сьогодні соці ялістично-комунkтич-

, ну облуду народ розпізнав і вже біль
ше ніколи не піде "грабувати пограбо
ване", !Іі-ий Універсал читатиме повніс
тю, а не лише його початок. Але - чи 
респектуватиме провід майбутньої ре
волюції? І чи провід буде вартий на-

родного респекту? 
На це питанJ:Ія шукаймо відповіді, 

а не на питання: хто винен - Гетьман 

чи Петnюра? Хай пишуть свої статті

споtадн ще живі учасники Ви:шольнпх 
Змагань і про Гетьмана і про Петлюру. 
Історія відсіє полову, залишиться 1tрав

диве зерно. А щодо майбутніх провід
ників Визвольної Революції, то і народ, 
від проводу і провід від народу зале
жать. А що народ може кричати раз 

"осанна", а раз "розпни", всю свою ува
гу слід звернути на наше самовихо

ванни, національне удосконалення і на 
боротьбу проти ширення соціялістuч
но-комуністичної пропаrанди в деякій 
українській пресі на чужині, яка роз
двоює наш народ на "осанна" і "роз
пни", співаючи "осан,ну" українському 
націонал-комунізму, а rаласуючи "роз-

пюt" прихильників Франкового гасла, 

що його має й цef:t тижневик: "Правда 

- проти сили! Боєм - проти зла!" 

За відродження і переродження! 
В одній статті РПП, що щоденному житті. llpaн- кої, осоuJ11ню 1ю. містах. 

11аз. "На службі москов- да, вживання російської Чому? 
\.:І.кого. ім11сріялізму·:~ с мови було й є протеrова- Бu м11 - не жщщ. Бо 
<ЩІіе ц1каве 11ита1111я: Чо- не. Правда, вживання ро- MJf - ІІС ··rеки. Бо укра· 
му, нанрш<Ла;{, в OJJ.eci сійської мови було заве- їнс1,кий 11аrон не має 
жиди тоuрять жинінсь- дене "неписаним зако- .снраожш,uї еліти в духо
кою мовою, ~·реки ~::оно- ном" у всіх урядових і 1ю - mщіu11ан1,11ому розу· 
рять грецькою, а неі інші публічних місцях, що мі1111і. Наш.~ "еліта" у сво
юворять тільки московсь- "змушувало" й українців .ій всш1чс;111ііі біm.11юсті 
кою? Чому н школах в Україні вживати чужої століттям11 снужина інте
нчап, укриї11с1.к1tх дітсіі мови. Беру те "змушува- ресам мщ·1<:011сько1·0 ім11е-
1;краї11ською мовою, але ло" в шіпки, бо все ж ·ra- ріяні:Jму. J 11роновжус 
, 1·і· самі J{іти, виншонши зі ки з украї11ською мовою t·лужнтн. С:1ужш~а, 1шн11 
своїх шкін, 1·оворя1·ь тіш,- таки Ще можна було й·rи "мусіла" і І\ос111 11с мусіла. 
'ки московс1,кою мовою? до деяких урядових міс1~ь Служила .И тоні, коли 

. J· і публічних скоріше, ніж, могла не снужнти. Кажу:-
Ц~ питання змушують скажемо, з тією ж жи;~ів- "еліта" (т<шож у ланках), 

нас глибше призадума-І ськаю <~н гре1tькою, про G? справж11,~я еліта11 маііжс. тись не лише над тим, чо- •яку :)r·а;щrю на 1ючат1<у 1111ю:11\ не мус11т1, . На те 
му так є, а й над тим, як цісї статті. І нес ж - жн- нона й еліт<~. І це :ювсіr"і 
:~робити, щоб такого не ;щ гонорнлн і гонорятr. 11с :щачип", що треба Gу
було. Адже в підсовєтсь- (11оміж с·обою бо;щй) ж1r- тн геrосм чи ге11ісм, щоб 

кій Україні ніхто й ніко:І' ;~івс1.кою, 1·~_ск~ - rpc111.- не" служити ·норого~і Go
ro до тюрми не посилав 1 кою, а укра1нц~ все нама- 1;щи у тому, н чому 1 сим 
тепер не посилає за вжи-, 1 алнся калі•штн свою рі;1- норог не таюrіі nже іі 
вання української мовв в1 ну, ВЖНН'1ЮЧІ1 МОСКОН\.:Ь· llJJjJJ,JJHi-i. Бо, Jr<ЗІІрІН,JІі.Щ, 
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сьогоднішнім володарям Маю на увазі не тих, що ри, конвенції, з'їзди, роз
соsєтської московської ім- "за шматок гнилої ковба- глядаючи й вирішуючи 
: 1ерії зовсім не залежить си" служать мосІюnсько- цілий, ряд важливих про
на тому, якою мовою бу- му імперіялізму і всесвіт- блем. Але всі ті проблеми 
де славити "здобутки ко- ньомv І<омунізму - пони вузько професійного ха
мунізму" совєтський раб ~губл~ні J1ЛЯ нанюї нанії. ра1перу. Чи не пора нам 
- українською, москов- А тнх, 11io ані "rювбаси" подумати про заснування 
ською, жидівською чи не маюп., ані рідного не клітин чи осередків на

грец1,кою. Часто навіть тr 11 мшот1.ся, що жrшуть, І шої інтеліrенції також 
навпаки: Москва хоче, 11смов у ЯІ(імс1. чаду, час- для шукання шляхів на

щоб український поет 1111- то-густо самі 11с :щаючн, шого загального духоnото 
can по-українському, але чому 1101111 так, а не i11ar(- й національного нідро

щоб пнсаn так, як вчит1.. 1 11с 1юсту11аюп •. Во11н - дже1111я й нерсродженпя 
Маркс і Ленін. І ніхто за і парті нашої уваги. А щоб люл.ш1и? А в тих сненіяль
українцями не слідкус 11~ 1 я1юсь япливатн на пронсс 11их ю1іп111ах ч11 оссре!І
вулиці, якою мовою вони 

1 

віJ1}1Оджс1111я і псреро- J(<\J~ готувати й 11а111у мо
runорять мjж~обою. Нех- ;~ження нашої еліти n VI<- лою, до провід11111пnа nі;\
тус нею у1<раїнський rc- раї11і, нам сам11м треба І роджеrюї украї11сwюї елі-
11ерал на вулицях Кнсnа, nі,гr_род1пис1, і перероди- тн. 

Харкова, Л1,вова. Україн- п1сь ду.хоnо - 11аніоналмю. І "" 

сr,rшй лікар не говорнТІ> Бо жити в самозакоха1ші' . Парп~!" Цсрrшн? ~JIJ(;-
:ii сІюїм пшtієнтом-укра· й- чnюrливому пере1юнан- ЛІl \'І(~аню:~ІІа~стnа. х 
ї1щем ло - украЇ11сr.кому. ні, що ми, мовляв, осягли І мают~, _1 -~~оrдн, 1 греrш, а
Vкр;;~їнс1..к11Н інженер не найвищого ступеня нашої фле". ~е І ІЛ~J<и допоміжн~ 
,r~н; нк:.ніn01с украї1щям- 11атріотичної свідомости' аІ<торн вщрод~ення 1 

рuuітн11.ю1м . монuщ, ~f:ІІJЇх на еміrрацїї. - знаqить І п~.ре~одження. н.1 ~ пар
. б41тьк.ів.-.Як'же після всьо- стримувати той процес п1, НІ з Ц:р1(ВИ, ІІІ ЗІ шко-
rо цього можна. чогось ін-. удосконалення І ли у1;:ра11юзнавства не 

. власного · вийде сама по собі про-
шого сподіватися від ді~ 
тей, хоч вони і вчаться в Пригляньмося і до на-, відна верства-еліта укра-

" J Я шоі еліти на чужині! їнської нації на еміrрації. 
украшських ~колах. к 
можна чогось шшоrо спо- С к і л ь к и представників Потрібні спеціяльні осе-
;~іватися від. "звичайних· найв~щої ін.те~іrе~ції з редки, клітини украuїнсь
смертних" на вулицях І украшськи;-~ 1~ ям І укра- кої кузні духа маибут
Qдеси, копи сама "еліта" І їнською кров ю в жилах 11іх провідників, де укrа
говор1tть чужою мовою? l все_ ще душею й серцем їнський інтеліrент не буде 
. .п 

01 
ес сиф іка ції працюють .. вільно чи н~- студіювати програми тієї 

Р t РУ вшьно, свщомо чи неев~- чи іншої "своєї" партії, 
всього населення СССР, у r ористь нашому щоб доказувати іншим ІІ 
то\1у числі й українсько- ,~ом~, на к · 

нацюнальному вороrов1! "правовірність"; не буде 
н1 -~'~?оду, 8 ~~ин совстсь-. Та й та маса української удосJСоналюnати себе n 
к1111 1<0тсло1~ заплянова- інтеліrенцн на чужині, католинизмі чи правосла-
шrй у МосІ(Вl. Але наша б б ти 11ашою вії, шоб мати "кращу" ві-" · ·. " за виключенням що могла Х . . u 
~· 11 га 1 • • • справжньою ештою 1 яюи ру, Цер1<ву, ніж їх має ін-

рr,\КИ~ ~диниць, тш.~у про- І'Оді :іакинути брак пат- ший українець; не буде 
11ccon1 и;~~ !_'_а::устр~~. Во· ріотизму, обмежується в шукати розв'яз1ш своїх. 
ІІа, 1а t:л11а по1ребує своїй діяльності культур- суто професійних проб-
11~щіо11аm.11ого . духового но --ро:ша1·овнми або де- лем інженера, лікаря, 
11і:1гюджс 1111 я 1 персро- клярапшrю проrшrан- письменника чи мистця 
;~ження. ВИІ<ОрСІІИТІІ :) ду- ДИВНИМИ ІІОТЯГІІСІІІІЯМИ і - для всього цього існу
щі нашої "еліти" рабську заходами. Скіль1ш спілок ють відпоnід11і світські, 
ПСІ,холоrію служіння окv- ф . u - • • • . . . . і товар11ств про ССІИІІОГ громадСЬКІ, ПОЛІТИЧНІ, ре-

пантОВl нав~ть там, де то- xapaiпcrv масмо: і11же11е- ліrій11і професійні й інш 
го не вимагається - най- j рів, лікаріn, письменни- . ' ". · 

u кро~< того відро . . т1·в мистців' opra111Jaц11. А пранюnатн-1 
першин . - к1в, журнатс . . . " 

1 
дження і переродження. 1 Вони збираються на збd- мс ВИІ<люч1ю на11. сво1м ! 



46 

І нласним унос1<0нале1111ям різниці. Але мусить бути 
як українця з метою влас- місце, .п.е буде ні1~буRатися 
ного духового відроджен- процес украї11с1.кої :шгаr· 
ня і переродження всієї тованостн. Бо можна 1111-
української спільноти. Іс- 1111сунап1 не сторінк11, а 
торія знає в минулому · цілі томи пrш11. про воро
різні братства духового жі 1ш1ш1н1 оку11а11т<~ 11а 

відродження переро- 11а11М,І духоuість, .про сто

дження національної елі- літr110 1шстр::щію 11а11юї 
ти. Чи це будуть братства, еліти МосІ\Rою - ncc не 
клітини, осередки, ложі 11равда, але 11я 11pa11:1u 11с 

чи ордени - нема в тому І вн:Jnошп1, нас, не :1pnfi1111. 

ЗАПРОШЕННR 

Ш А Н О Н Н И Й Ч И Т А Ч У 

vкраї1щін т:шіл, 0111.,,111 
"ж11дам11 і грс1<ам11 :1 О.:ІL'· 
с11", про я1п1х мова 11а rю· 
ча тку цієї статті. 

Лише віJ1рол,жсна і 11с
рсроджена духоRо у1<ра

ї11сr,ка еліта :JМОЖС ОЧОЛН· 
ти відродження і переро
дження українсhкої нанії. 

Тут, на чуж1ші, і там, n 
Україні. У дусі нашого 
Пророка - Т. ll.IeRчerrкa. 

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ПССТІЙНО :ЇІ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТИ 

CTA'li'l1I АВТОРА ЦІЄІ ЗБІРКИ, 

П Е Р Е Д П Л А Т І Т Ь 

американське видання "Канад.Фармера" п.н • 

... REIE WORLD--AMl:lllCAN l:DITION О" CANADIAN "АІІМІ:" 

WOllLD'8 OLDl:8Т AND L&ADING UKllAINIAN WDKLY 

FREE WORLD, Р.О. Во• 421, Huntington Park, California, 90255, U.S.A. 
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І ніше? Деякі .кажуть: "Ось 
дотягнемо до пенсії, тоді 

будемо добре чи легше 
жити". Виходить, багатQ 

Українська національ- І діти ростуть, хата не ви-
11 українців без жодної на 

на рація вимагає від нас· плачена, грошей у запасі те потреби добровільно 
не тільки збереження і на всякий випадок нема. відкладають час на жит
п лек а ння національної І А тепер? Чи існує якась 
свідомости на еміrрації, а 1 цифра, яку можна було б 
й насамперед фізичного· уважати за максимальну, 
збереження українців на достатню, маючи яку в 
чужині. А щоб зберетти J Gанку мuжщ1 ск:~затн жін
фізично здорову націю,' ці: "Ну, тепер хоч ти си
кожен член її мусить дба- ди вдома і пильнуй гос
ти про себе. Дбати не ли- подарства"? Такої цифри, 
ше про накоІШЧс!ння гро- мабуть, нема, бо скільки 
шей, про постійну над- жінок з ревматизмом та 
мірну працю, а й про те, і н ш и ми недомаганнями 

як можна прожити най- пріють і далі на тяжкій 
легше .. Що це Значить - праці, хоч у тому жодної 

тя на пізніше - після пец

сії, тобто після 65 літ. Ми 
нічого не мали б проти 
такої "філософії", коли б. 
людське життя було пе-· 

ресічно бодай 100-120 ро
ків. На жаль, таке довге 

воно не є, тому й каже

мо: ЗУПИНІМОСЬ І -
ПОДУМАЙМО! ІЇодумаЦ-

найлегше? потреби нема! Скільки, 

мо, ик легше прожити на 

світі.: . Не· багатше, а лег
ше. Баrатих (у відносно
му розумінні) украі1-іців 
дуже . багато в Америцj, 
але вони здебільшого не 

чоло01юв нарікають на' 
Прикладів можна пода

нрацю, клянуть "погано
ти безліч з усіх кінців 

rp" боса і зляться на всю 
Амерщш, де наші люди живуть легше, ніж перед 

Америку так, ніби праця, б 
живуть по 15-20 літ після тим, заки вони стали а-

бос чи Америка винна в 
останньої війни. За ці ро- гатими. Вони більше ма-

тому, що ми в безконеч- · • 
ки наші люди багато де·. ють, але з себе видають не 

ному "гарряпі" не хоче-
чого придбали - доми, менше, а то й більше, ніж 

мо зупинитися нарешті й 
щш бльоки нерухомос- р41ніще. Це - наша на-

подумати: доки і для чо- б 
тей, nоважні рахунки в го? ціонал.ьна хи а. 
банках, але дуже мало Українці - трудолю-
досвіду, як можна леппе Цікаво, що такі люди бивий народ. Це - наш 
прожити у цій країні во- на якійсь вечірці чи в гу-· плюс. Але цю нашу прик

ці й добробуту. Зібрав та" тірці з іншими намага- мету завжди хтось вико
кий українець, скажемо, ються зробити враження ристовував, а тепер ми 

30 - 40 тисяч долярів за· багатих і щасливих, а в самі віддаємо її на вшш
вдяки тяжкій праці на звичайні будн·і . дні при- ристання. Ясна річ, не 
фабриЦі його самого, жін· гноблені, нічим не задо- можуть бути всі україн
ки та дітей і думає, що волені, клянуть всіх і вся. ці, що зуміли тяжкою 
ві11 - багата людина: ді- І це - зрозуміла річ. :Бож працею придбати 30-40 
·н:іі вже поженив чи за- чи можна повірити, щоб тис. долярів, "бизнесме
між повіддавав, хата дав- у родині і_в господарстві нами". Пишучи ці рядки, 
1ю виплачена ще й купа було все в порядку, коли ми зовсім не намовляємо 

грошей у ~~ику. І"що ро· жінка, як і. чоловік, му- при тій сумі грошей ки
бить така багата люди· 9ить працювати по вісім дати працю• і "прожива
на? Легше живе? Ні! І і більше годин щоденно? ти" ці гроші. Але подума
nін, і його. жінка далі спі- Чи чоловік з'їсть як слід ти над тим, як при такій 
шать на ту саму фабри- ttриrотовлене і вчасно по- сумі грошей і при 'набу
ку, далі хапаються за дане, якщо жінка, крім тих і -nиплачених посіло
кожну нагоду попрацюва· ведення господарства в стях прожити 1легше -
ти. пару надrодин - "овер· хаті і біля хати, мусить 

1 

таки треба. 
таймів", далі пріють так, рано вставати і пізно ля- · Сталін колись сказав: 
як nони пріли у перші ро- гати? А якщо й так, .чиІ "Труд - це діло чести', 
ки побуту в Америці. То- таке її перетружеш1я ~е доблести і геройства". 
ді було на що звертати: відіб'ється неrативно шз-. Сказав не nля того, щоб 
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• · · а в~·к нар~·кає на травх·. що легше. Другий приІ).ІJад: І оцінити труд1вниюв, 
так швидко ·росте у бек· чоловік купип хату, ~ищоб кинутим гаслом за· 

гнати в той труд наш на· ярді" і не дає йому мож- платив її протягом деся-

б ливости відпочити і в не- ·rи років тяжкої праці, род так, ~о виснажити 

його до кінця. Тут же ми •іпю, а обоє разом ма: продав, заробивши на то
, самі собі видумали або І ють дуже рідко rумор І му. Знову купив, прибу
/ повторюємо кимсь кину- добрий настрій. Але НІКО· дував, продав, знову за-

1 

те гасло: "Тайм із моні". ли не зупиняться, не ся-. робив. А коли продав вос· 
Це _ неправда. Якщо ж І дуть і не п~думають, як таннє,. мав уже 40 тис~ 
· б ти в тому прав· І зробити соб1 життя лег- доляр1в. Що роблять де 1 мала у . .. . и 

е мала частка. шим. яю укра1нщ в такому в · да, то дуж ., м . 
Бо "тайм" - це також Деякі читачі скажуть, падков~ · аючи таку су 
старість, також фізичні ~о пишемо ?,агато про му, купують знову хату 

недомагання, а не лише легше життя , а рецеп- - ще більшу, ще модер
"моні". Тому зупинімось ту, як його зробити, так і нішу~ ще дорожчу, ~тра-/ 
і подумаймо, як той не даємо. Це правда, бо тивши всі 40 тисяч, а са
"тайм" також прожити, рецепта спільного для мі, і чоловік і .щІнка, про
а не лише заробити в всіх і не існує. Та все ж 

." . . ·в довжують ганятися за 
ньому "МОНІ . ПОJ.1.аМо один ІЗ приклад! " u " 

прсівильного поступооан· І овертаимами на фабри-
Треб~ диву~ат~ся мета- І ня 'українського робітни· ці або прибирають виход

морфоз1 украшц~в в Аме- ка який як і багато ін· кн у бюра".·А цей зробив 
риці щодо запотребувань ' ' л~"т i11aim1c: купив звичайну 

ших, кількана~щять 
і вимог від життя в цій гарненьку, але не най-

цжко працював, а.ле не 
країні. Звідки взялася та- rанявся за ііайбільшим, більшу, не наймодсрнішу 

І ка гарячка до всього най- u ·За всі хати украінцівr 
найкращцм,:·Н а и д орож-

к р а щ о го, найбільшо~;:о, щоб когось "лсреплюну-' чим, а плянував, як зро· 
1 найдорожчого? Де поді- бити собі і своїй жінці ти", а за решту грошей 
л~ся вроджена:» .скром- 1 житті легщим не після плянує щось зробити. 
НІСТЬ у вимо~ах. :а ж тоrо, як обоє підуть на щоб надалі легше жити 
аме~нканськии робпник пенсію, а вже тепер. За- на свп1 . . . . 

. зовс1м не має всьог~ то- робляючи, вони купили І Понсоолена НИНІ Укра
го, без чого украшец~ невеличку .крщ,щицю, 0 . ї~а потребує. до~~моrи 
просто зл.е себе .почуває. Я1'-ЇЙ почала тоогvват1-; 

1 
ощ нас· на ем1rрац11. Ми 

1. у нього ! меб~1 .мусять ~шк~. цокину<Jш~ тяжку 

1 

мусимо зберегти нашу на
; бути наикращ1, І хата црацю .на фабрищ. А ко- ніональну свідомість, але 
. найбільша, й устаткуван- ли чwювік побачив, що, не менш і наш фізичний 
ня найдорожче. 1 проти жінка не банкротує, по-І потенціял. У цій гарячко
цього не можна було б чаk і свої руки приклада- во-гаряпній суматосі і 
нічого мати, коли б все п1 до тієї крамниці, аж 

1 
перпетум-мобільній біга

те не коштувало таких поки прибуток з крамни- нині за грішми зупині
неймовірних зусиль ук- ці зрівнявся з йоrо нор· мось і подумаймо, як про
раїнськоrо робітника, при мальним заробітком на жити не багато, а легко, 
яких він не має ані часу, фабриці, де мусів тяжко легше, ніж ми це здебіль
ані охоти всім тим насо- працювати. Сьогодні во- шого робимо. 
лоджуватися: жінка кля- ни обоє не чекають пен· 
не "велику" хату, яку не сії, а живуть. Працюють 
встигає прибирати після (бо й у крамниці люди І 
роботи на фабриці, чоло- не гуляють), але живуть! 



"Зrвалтовані" яничари 49 

_Проти чого, чи проти хочеться, щоб д1пш1а хоч/ було. Я сіла на пінвщ~у. 
кого? трішкн заr·артувалася та що дядько вислав на до-

- Також проти націо- рос1а 11е якоюсь те~щіт- помогу, а т11 мусів зоста-
нал-комунізму. ною б11ли11ою, а,• якщо тися, щоб іти в інший 

- А якби Україна мог- вже не дубом, то хоч сос- бік. ТИ не хотів. Кричав. 
ла стати сам ост і й ною ною.·· Але тре.ба було, треба. За-
комуністичною, і тоді бу-jІ Але сьогодні бабуся не ходила ніч. Ти довго біг 
ли б проти? 11естить свого внука. Во· за підводою, кричав: "Ма-

- І тоці. 
1 
на тільки дивиться уваж- мо! Мамо!" А потім я біль-

- То ни 11роти У краї- 'І но, як біля хлопця ні- ше нічого не бачила. Ста-
ни? Проти самостійноспr? житься сама мама. І вона, ло темно надворі. Чи ти 

_ Ніяка країна не мо- буває, не стерпить і ро- повернув, куди треба? Чи 
же бути самостійною, як- бить те саме, що бабуся не впав зі сльозами на за
що вона буде під кому- вчора, позавчора, все жит- мерзлу дорогу? Чи не зла-
нізмом. тя. А бабуся дивиться за- мав собі ногу? .. 

- А Китай? А Польща?! ~1ріяно на внука, а сама Бабуся витерла хусти-
А. . . 110 батька дитини: . ною очі. 
. - Якщо мій нарід мав - Слухай, сину, сюль- _А пам'ятаєш, що ска-
би робити криваву рево- кн ц~ йому років? - пи- зав тоді отой сусід через 
люцію, згубивши сотні ти- тас, показуючи ~чима на три двора від нас, коли я 
сяч або й мільйони людей" ХJюrщя. - _дев ять~ та~, з хати з тобою виходила, 
щоб лише мати самостій- так ... А точшше? 1 сr_м_ мr- не знаючи, куди йти? Тобі 
11у комуністичну Україну, енців? _та .це ж точш_с~н~-1 було дев'ять і сім місяців, 
щось подібне .до Китаю,І 1ш тоб~ ,с·~·~льки G~ло_ \ОДІ, І забув, мабуть. А я ніколи 
Польщі, Куби 1 т. д" я-. як, нам яrасш, я з ;обою І не забуду. Він сказав: 
11роти... / по степу ,води~ас_я · ~ак, "Цих куркульських ви-

- Ви не вірите n своїх· так ... Дев ять І с1м м1ся- родків живцем у землю 
;~юдей. . І ців ... _Як і тепер, ?ула ~~-, 1 закопувати треба, а не 
-. Комуністам і "с1юїм"І ма. Тшькн не кашфо~нш: лише з хати вип~ати ... " 

ire в1рю ... Але кра1~~с по-І ська, а холодна украшсь . Так і сказав тои ледар
говоримо про полпrшv •. , ка зима. 1 п'яниця. Тобто, тебе жвв-
так би мшшти, без полі- - Розкулачил_и. Все за· цсм у землю закопатн ... 
тики. Ось слухайте. брали. Ба~~~о вп~ на Д:он-1 Тепер уже бабуся І"ово-

бас . ще пє1 са.~01 н~ч1, а рила, не витираючи сліз, 
9-п1;1іт11ій сшюк має 78- мею сказали: Геть ІЗ ха- : що заливали її вкрите 

· б б н· ак І" Г ко сказати· лпню а усю. 1хто т ти. м, лег . . · зморщками лице. 
11е" ні жит~ і не пестить ~і- геть! Чи можете соб1 уя- _ Що ти діставо~ JЩ 
те1;. як рщ_на бабуся. ~·~ вити, що б ви тепер ~ере- тітки живин і :щорови~і. я 
баоусями 1 м.аt:1ами д1теи 1 жноалн, 1шJ111 б 11ри11шu~ дізналася аж другою дня. 
у всьому СВІТІ точаться І· ось_ сюди, V ІЩJ нишу кш11- А · ї самої ночі вже б"в 

ф •u ТJЄ 7 суперечки: мама дитини оршиську хатину, Я· хаті тієї тітки, що я ді-
завжди обвинувачує бабу- кийсь бродяга з 11аказом ~та.пася до неї ЇІІІІІІІЙ 
сю в надмірних ніжнос-1 влади: геть із хап1! Не- "пролетарШ" :і '~·Rи~пів
тях до дітей, а бабуся зав- гайно. У цю ж мить. І я кою через нлечс. 
;1щ11 соар1п~.. маму за не1·-. пішла, а за руку :сбе по- _ Т т скриІJаєтьс}І кур-
1юважне відношення до1 вел~. Куди? ~о птк~1 на кульсь~а жінка. Правда? 
них. дивись, дитин~ має 1 ху~1р за 18 юлом~тр1~". А _Ні, ні ... так, 'ІС:Ш ... то 
ніж в руках ~ обр1жеть-1 з пшдор~ги ти М\:с~в шдtр-

1 
моя родичка, я ж •.ie мu

ся. Хай не б1г~є., бо впа- ват1.1ся в.~д ~1е11е 1 1п11 сам жу її внгнап~ на мuро3 . 
де _ ногу роз1б є. І :ак 

1 

до 1ншо1 п:ки. Бо вдвох _ За 24 години щоб її й без кінця і краю. А мам~ ж: в те саме м1с11с 11с мож11а 
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духу тут не було! - ш:ша-1 
:Jao і 11іш.ов, грю1шупши Оце моя відповідь без 
дверима. політики. Якщо вона ко-

- Бо й тобі те саме бу-1 мусь не зрозуміла, додам, 
д~! - додав вже 11а поро- що й отой ледар-п'яниця, 
з1. що хотів би "куркульсь-

- Що ж тут робити? ких виродків живцем за
Зоставатися до ранку, ще копати", і отой "пролета
й тітці та сама доля діс- рій" з rвинтівкою через 
танеться. Як вона не про- плече, що дав 24 год. ре
сила п~реб_vти, будь що 

1 
ченець вигнати "куркуль

будь, НІ, шшла. Куци? І І ську жінку" на сніг - бу
сама ще добре не знала, ; ли ані москалі, ані жиди, 
коли виходила з хати. А' ані туркки _ "свої" ж, 
думки стискали голову. українці з кости і кровн. 
Не про себе думала, ні, Тепер модно шукати ви
Про тебе: чи дістався до правдувань для таких я
хутора? Чи живий-здоро- . ничарів. Вони діяли, мо в
вий? А десь ще й менший, 1 ляв, з наказу ворога-оку
братік твій, у добрих шо- панта. Під примусом. 
дей зостався. Ех, бодай Так, це правда. Багато 
все те не згадувати! дечого діялось під приму-

- Ну, то й не згадуйте! сом. Я вже колись писав, 
Пощо себе знову мучити 

1 

щ? я сам бачив, якими 
тими кошмарами? 

1 
сшзьми заливався один 

- Та оце дивля~сь на І чоловік, який був змуше
твоrо синка та й згадала. ний тримати мішок, коли 
йому ж точнісінько стіль- · а к т и вісти "викачували" 
ки літ, як тобі тоді було. 

1 
пшеницю з комори мого 

І зима тепер якраз, як і . батька. Але скільки було 
тоді була. Тільки не ка- , таких, що нічого не мусі
:~іфорнійська, а українсь- І ли - хотіли! Але сьогод
ка холодна зима 1929. ЗО ні вони всі підшиваються 
року... · під "змушених". Ось так, 

як 011овідається в одному 

шrекдоті про од11у красу

ню, яка придбала собі 
дитину, а батька тісї ди

тини хотіла через суд зму

сити до утримання, бо він 

її, мовляв, згвалтував. 
- Я жила в одній кім

наті з моє10 приятелькою, 
1- оповідала вона в суді. 
- І ось заходить їх двоє, 

, здоровенних, сильних і ... 
сталося. 

І - І вашу приятельку 
І згвалтовано? - питає суд
дя. 

J - Приятельку? - роз-
губилася красуня. - Ні, 

І 
приятельку ні. 

- Як-то? - допитуєть
ся суддя. 

І - Вона не схотіла! -
була відпові.ць красуні. 

Отаких "зrвалтован11х" 
Москвою українських я

, ничарів було й є досить. 
І Тому я - проти націонал-

і 
комунізму. Бо кому хо
четься бути "живцем у 
землю закопаним"? 
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Tpcua 11р11з11:Ап1сh, що c11pou 11р1шср11ути їх ;10 я ііuю u пості не 11•н11ка11 
ми, тобто ті, що беруться Правдн. па1юм Ікс": "Я думав, 
:за перt> та яких назива- Читачі, шшсв1ю, пам'я- щи хо•1 і 11011аду в zазс·1у, 

ють журналістами, часто тають лист одного пана 1·0 ІLС буде "пан І1~с". ·.: 1шшемо про речі, давно (назвім його тепер "Ікс", Гали•1тm lняли ·11а11а 
відомі багатьох читачам. бо не варто повторювати від 11олr.ської 11сдобn/'0Ї 
Це часто трапляється й знову ім'я, тим більше, щляхпt. Т. 11/свчстсо при
\1 цьому тижневику: хоч що таких "іксів" немало кляв nа11ів і nа11щю1у, і 

який він свіжий, цікавий 8 Америці й Канаді), я- 1-1а Вкраїні "пан" не zово
і з новннамн, яких rоді кнй не вірить "одній ба- рttли ... " 
дізнатися з іншої україн- Gi ", що страждаш1 нід cu- Ви бачите, якими кате
ської преси, все ж і в ньо- нстами. Пам'ятають. та- 1·оріями думає цей чоло
му бувають давно відомі кож мою відповідь йому. вік? Обвинувачувати йо
речі, істини й описи по- і Після публікації того ли- го в тому, що він не вив
дій. Грішить цим і автор. ста і відповіді я отримав чив історії України й тра
щє1 рубрики. Але всі ці 1 стільки кореспонденції, диційноrо вжив анн я 
"гріхи" - свідомі. Буває що міг би нею списати "пан в українській мові 
навіть так, що автор знає,' всю цю газету. І всі авто- недостатньо. Він (а 
що 99% читачів уже не'. ри страшенно обурені скільки таких, як він?!) 
раз і не два чули про те, нроти п. Ікса, дають ме- потребує нашої допомоги 
що пише автор, знають І ні рацію, хвалять мої стат- _ книжок, і, хто ного 
самі ще краще автора ті, в яких поборюю кому- , :шае, чн не пізнає хuч н:.~ 
все те, що він пише. А він нізм - чужий: і "свій", ·старість літ ня лющ111а 
такн :тону 1111шс... український:. А того не- святої нранди. У всякому 
А це тому, щu іноді щасного Ікса клянуть і разі, щюбувати треба. 

варто надужнти тер11еш1- проклинають, що осмі- і Бt> ж він теж уважає ес· 
вість 990/о читачів лише лився не повірити прав· ·.бе українцем: "Я 11а:ш· 
заради' того, щоб привер- ді. ааю себе украЇІЩІ!Аt, бо 
ну'rи на пранильний шлях Це все мені, як авторо- 11ародttвсн в Україні, .лш'і 
решту - отой 1 О/о читачів ві, приємно, що хвалять, родичі були українці, і 

або й ще менше. Бо й во- але". ніхто, на жаль, у хоч блукаю 1ю світі нів· 
1щ - люди та ще й нерід- своїх листах до мене не• сотні літ, а11і .мови, ані 
ко с11равжні українці. А постарався дізнатися, а імени сиию не :н1ітш". 

якщо 'апомоrочс1Lі вони І що саме привело того Ік- · Бачите, як влучно він де-
1<0му11~1.:п1ч1юю 11r~11a1·a11- са д~ такоr~ ста~1у? _Чu- ко:-1у з .н•~.с, "11uлітичннх 
дою аоо аатсм11с111 нлас- му нш не н1рить? Н1хтu ем1rранпн , що ншкних 
1111м щ:уцтвом, або. 11рос- також не виявив бажан- прізвищ цурасмось, закн· 
то щ· r~оінформов<ші - у ня забезпечити п. Ікса І цає?! 
то~1у 11с :1авж;щ їх11я н11- відпов.ідною лі~ературою, А що він не вірить "тій 
11а. У том~ іі наша т'111<.1, щоб вш таки шзнав прав- бабі", то, хоч це мене осо· 
uo м11, нважшочн нею смі- ду повірив, що СССР - бисто навіть, ображас й 
111ацію .. націонаш,1ю. сні- 1 це тюрма нар~дів. І про болюче ранить душу. ко
;10.\1ою Jt а11тнкому111ст11ч- ue, власне, я и хочу ска- .'ІИ зrапаю 19."В-нй pir-: rо

rюю, :1а11енбусмu c11pauy 'зати кілька слів. лоду - все ж мусю.~о ма-
11рщ:піт11 тісї часп11111 ук- М11 муснмо 11с тільюt ти терпсннність і таким, 
раї1щів, ЩО хuщпь GJІуд- снаr1п11 К()му11ісп1чн11х як той Ікс, допомогти піз
ІІОІО стсж1<uю, nщмахус- 11опле1пачін, осuбливо не: І нати і цю np<1r:.1I nrй:;
·'-"щ:ь від JІІІХ, "списусмо", ,:нідОМІІХ СІЮГО блуду, а ~і І цу про ГОЛОД. ьо мушу 
їх з 11 ашо1·0 націu11аль110- н1мовувапr. Бо u<.·ь тоіі признатися. що якбЕ ~ ~·:-·_' 
го "1ю11та" без достатніх сам11іі Ікс 111ш1е мені, щоб сноє ЖНІН! nр~Ж!Ш n 
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Америці або в Канаді і Америці й Канаді n 1933 
про голод 1933 року в Ук- році і раціонами і голо
раїні чув би з преси й о- дом в Україні, як не ми? 
повідань, то, ясна річ, по- Дарма, що 99% наших 
вірив би, але не з таким читачів про це самі зна
болем, як ті, що його пе~ ють, бо пережили самі а
режили або совєтів піз- бо їхні рідні й блюькі. 
нали зблизька. Він пише/ Дарма, що приходиться 
наприклад, так: "А що набридати нашим чита
бvв юлод в 1933 ро11і, ·m чам даR1ю віномнмн істн
я. не вірю, бо я ·гам не буІJ. 1 наІ\111. Отоіі І% чн іі мсн
Як: і ДttПі не віря1·ь, що ше - варті того, щоб на 
безробітні zолодували в них звернути нашу ува

не п'ю, люблю старі зви
чаї, як жил~l наші бать
~си. То буІlи старі, добрі 
часи. Тепер не те і ту1·, і 
там, добрі зви•tаї забува
ються, християнство за

вмирає. Коли була рево

люція, иа11адалн різ11і 
банди, по1·ім юлод, 'l·иф. 
Люди zоворил11: "Нас1·ав 
антихрист". Ми ·rерпели

lЮ переносил11 як: кару 

Божу". 

Америці при Гуверу, а в гу. Бо на них звсртас ува- А доказом тшо, що цсіі 
Канаді при Бенеті. І ·гут гу наш ворог і його ciy- часопис має 11ов11у рацію, 
11шениці було досю·ь, а п1 тут, на смі1·рації. Во1111, твердячи (див. ч. 13 у від
безробіті бідували"." І ті слуги, добре з~ають, І ді:1і: "Це засуджусмо"), 
знову - бачите, якими що означас украшськс що тепер інтср11аціона.11ь
ар1·ументами послугову- "пан", який голод був У на змова намагасться "по
ється п. Ікс?! І тут треба 1933- р. в Україні та яка сднати" марксюм з хрн
роз'яснювальної прані, а рі:ш1щя між америка.~сь- стиянством, с од1111 рядок 
не сварення. Між іншим, кими і канадськими ре- з листа пана Ікса: "Tyt' 
в Америці можна :Jустрі- цесіями" й пляновими ви- .1ю.ж.:па себе хвал~ии і иа 
ти багатьох людей ( ~ не- 'І д у ш с н нями" rо~одовою к:о.му11 іс1·ів к:ричап1, але 
українців), що у н1дпо- смертю украшщв Мое- 1·ам народ більше жиое 
відь 1-1а голод 1933 р. R. квою. І їх, тих слугів, ми 110-хрнспнтськ:и, як: тут." 
Україні кажуть: "Та ·1·0 і не збираємось перекону- Як бачимо, Ікс (а скіль
·гакий рік був - і тут в вати. Зате допомогrи вий- ки таких, як він?!) вже 
'l·ім році була "рецесія"".: ти на правдивий шлях за- потрапнв у лабети хитро 
А коли оце недавно я за- , турканим, але дуже час- прил.уманої с в і то в имн 
питав одного американ-' то невинним .У своїй за- гробокопатслями "нової 
ця, як жилося в Америці турканості, українцям - теорії". Вирвати його і 
під час останньої світоRоЇ наше завдання. І до та- йому подібних можна і-і 
війни, він відповів: "Ой, ких, мабуть, відноситься і треба лише правдивою 
поzано! Харчі були раціо- наш умовний пан Ікс, я- інформацією, літературою 
новані"." кий між іншим, пише та- писаними спогадами 
Хто ж цим людям роз- кож так: "Я пережив ба- жиnих сnідків КОМ\'ІІЇС· 

каже й докаже, яка різ- zато біди, але вірю в Боzа, тичноrо "раю" в Укр~їні. 
ниця між американськи- і веду, наск:ільк:и можу, І Завертаймо заб:туканих 
ми раціонами. rолопnм А моральне життя: не ~сурю.1 овець! 



Почуття мен•артости чи безвартости? 

Нема де правди діти, патріотичІіих імпрс:1, на· прес~· на чужині, яка ко
мн ~цзвичайко сміливі й стільки ж ми намагаємось DИС1'Vється тими самими 
часто-густо тією сміливі- бути непомітними, "ниж- пра~~: (~ на на~у ду~
стю аж пересолюємо на че трави, тихіше води" ку, и ов язками. •що и 

сторінках газет, якщо між чужинцями. Наскіль- уся так зв. велика r;ipeca 
й.Ііеться про наші погля- ки "торощимо" свого бра- світу. І з цим почуттям 

· " · ·· щ має іншу меншевартости треба вже JТJІ на рі:ш1 украшсью та-украшця, о . 
проблеми. BOl ІСТИНИ МИ МІ\. с .. . ду·""-у, н1'ж МИ, щодо де- давно ПОКІНЧИТИ. 

захищаємо "по - геройсь-: яких українських проб- І не тільки в пресі. Та
ки", своїх опонентів ста- лем, настільки ж мовчаз- ке саме меншевартісне 
вимо "догори ногами", aj ні, полохливі по відно- або й безвартісне почут
на всі болячки, нсдома-j шенні до американця, ка- тя в11асної думки існує і 
гання й проблеми маємо, надця чи будь· якого ін-

8 
Що~енному житті і кон

готові "рецепти" лікуван- шого, що мас не тільки такті іfаших людей в Аме
ня й операції. А ні - то іншу, ніж ми, а навіть риці й Канаді. Помилки 
й смертоносної з~~ої нам шкідливу для нас і нашої rетьмана, Петлюри, по
не бракує, щс:Ю знищи- батьківщини думку та милки наших провідних 
ти" ворога. Коротко ка- розповсюджує ту думку осіб в історії давній, не
жучи, · захищаючи свої в св-іті. Чому так? давній і в сучасну пору 
погляди, ведучи полеміку Бо ми маємо в таких ми бачимо, про них гала
з опонентами, ми не ма- внrімках не тільки по- суємо, із-за них свари
ємо найменшого почуття чутrя меншевартости, а мось. А помилки, а іноді 
п а ш ої Меttшевартости. взагалі повної безварто- явні злочини теперішніх 
Навnаки, ми маємо по- сти. ·Навіть деякі серед провідників ще вільного 
чуття більшевартости від відомих наших журна.JІіс~'. світу, не добачаємо. Не 
наших опонентів. Досить тів· пошнрюють цумку в~ хочемо добачати. Бо ми 
побувати в наишх націо- уkраїнських газетах, що все ще живемо в якомусь 
пальних домівках, послу- нам·, українцям, мовляв, страху за свою власну 
х'аtи промов наших ДОПО· нема ЧОГО писати лро еві- шкіру, боїмося, ЩО кри
відачів, досить почитати тові nодії, коментуючи іх тика чи розкривання чор
статті в газетах, щоб пе- широко й глибоко, бо, них діл rробокопателів 
ре.конатись, що тільки ми мовляв, хто їх з вплива- сучасного світу може нам 
маємо рацію, тільЮІ ми вих американців читати- коштувати власної репу
зіі&ємо, як у тому чи ін- ме? Наші писання, мов- 'rації серед тих, де живе
І.іюму діhі поступити, тіль- ляв, нікуди не доходять мо, пр а цю є мо, діємо. 
кн ми, ми, ми... і ніякої користи не при- Статті деяких часонисів, 

A"ic, як сказано вище, носять, бо не мають нія- що ще не згубили 11uчут
це тільки в справах укра- кого впливу на хід світо- тя власної вартости, наші 
їж::ьких, серед украінсь- вих· подій. Тому в наших люди часrо виріз\1ють, 111.::
кої спільноти, для укра-' газетах здебільшого дуб- редають один одному і чи
ї~щів. А для чужинців? люється та чи інша віст- тають їх пошепки, немов 
Дивно, де дівається на- ка про світові справи з заборонену :1ітературу. І 

американської чи канал.- то лише тому, що tJ тій чи ща сміливість, наша влас-

ської світової преси, а як- іншій статті той чи інший на думка, коли йдеться 
· що іноді й подається я-про всеамерикансью, в. се-. , 

б кийсь коментар, то такий канадські а о всесв1тю 

б ? Наскільки ми обережний, такий лагід-про леми. u 

" "" в наших націо- 110 - сахариннии, що стає геро~ 1 у 
наЛьних домівках під час І просто соромно 3а наш вим накладом. 

автор сказав чн 11апнсав 

те, що в американській 

пресі патріотів ш1шсться· 
й друкується мільйшю-
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H<i наших ... uчах ві;~Gу- І світнім злом-к~мунізмом, 
ваютм:я ПОДJІ, 11ро яю а- а наша, украшська, не 

лярмус деяка частина виступає за посилення 

здорової американської тієї боротьби. Тоді днnу· 
преси, клич американсь- ємось, що, коли nже й 
ких патріотів до певної американська молодь по
постави, щоб рятувати а- чинає виступати проти 
мериканську демократію, прокомуністичної дурій

американське добре ім'я ки, а нашої все не видно, 

n світі, американську сво- ніби її нема або її нічого 
боду, а разом з тим і во- не цікавить. А наспраnді 
лю всього вільного світу, вина в тому наша, 

недопускаючи його до за- старших. Бо ми свое по

гибелі. А наша преса: за чуття меншевартости і на

виключенням к і л ь ко х віть безвартости в світо
пресових органів та неба- вих питаннях передасмо 
гатьох їх співробітників, й молоді. Вона така ж, як 
відмежовується від гли- і ми - "моя хата скраю" 
бокої й широкої дискусії або "не маю права крити-

або, видаючи їх, робімо 
фотокопії деяких потуж
них американських газет 

у перекладі на українсь

ку мову і - все в поряд
ку ... 

Таі<і сумні думки насv
ваються після уважного 

студіювання нашої преси 
на еміrрації та поступо
вань нашої "політичної 

еміграції" на чужині. 
І на фоні такої дійсно

сти слід вітати "білих 
круків", що останнім ча
сом почапи·появлятися в 

деяких наших щоденни

ках і тижневиках - ав
торів стапей на міжна-

над тими світовими про- кувати країни й її провід- род11і теми та про те, як 
блемами. А тоді дивує- них осіб, бо ця країна да- просякас у вільний світ 
мось, чому ~прокомуюс- ла мені притулок і добро- світових розмірів інтсрна
тична молодь Америки бут". Якщо та.к, тоді не ціональна гидра під різ
п роте с тує, демонструє називаймо себе політич- ю1мн невинними 11а:тами. 
11рот11 боротьби амери- ною еміграцією, не вида-

канців у В'єтнамі з все- ьаймо газет і журналів 

УКРАТНСЬКІВЕТЕРАНИ 
Кожна нація має своіх ветеранів. 

Маємо і ми їх. Небагато, бо з кожним 
роком відходять вони від нас, але ма

ємо, і ними ми гордимося. Не ~жно, 

в яких військових формаціях служи
ли наші ветерани, бо всі вони служи
ли Україні: і ті, що були під коман
дуванням Гетьмана, і ті, що ними ко

мандував Петлюра, і ті, що боролися 
під проводом Бандери. Навіть ті, що 

мусіли носити чужі однострої, якщо 

вони в. тих чи інших умовах мали на 

думці боротьбу за Самостійність, Не
залежність і Волю У країни - заслу
говують на нашу пошану до них. Інша 

справа, що ми не завжди відповідно 
їх шануємо, не прислухаємось до їх

нього голосу, не вчимося від них -
це наш мінус і його, того мінуса, ми 

мусимо позбутися. Але й ветерани на
ші мусіли б більше звернути уваrи на 
ті завдання, що на них поклала доля. 

Які ?і< ті завдання? 

Читаючи нашу пресу, слухаючи до

повідей, в яких беруть участь наші ве· 
терани, складається таке враженн•, 

що кожний наш ветеран уважає за 

свій найперший і єдиний обов'язок пе
ред Україною й її народом - розказа· 

ти, як було колись: як воювали за во
лю й самостійність У країни, які роби· 
ли хиби одні, ~pyri, треті . . . Коротко 
кажучи, кожний ветеран хоче зоста

вити після себе ·писані або говорені 
спогади Про минуле. Але· дуже мало, 

аналізуючи а.1инуле, дивляться наші за
служені ветерани в майбуrнє. 

Ясна річ, спогади - це те найпер
ше, що мусять після себе зоставити 
ветерани. На тих спогадах, на мину

лому буде вчитися нове покоління; 
воно буде намагатися в майбутній бо
ротьбі за волю України не робити тих 
помилок, що їх робили попередники; 

воно буде вчитися на кращих прикла
дах боротьби своїх батьків і старших 



братів. Але всього цього, на нашу дум

ку, замало. Ми хочемо також порад 

і думок наших ветеранів щодо майбут
нього. Недостатньо сьогодні одному 

ветеранові пригаДати помилки іншого, 
бо ті пригадки чує, бачить і читає мо

лодше покоління, яке хоче також зна

ти, як би поступали ті ж наші ветера

·ни,• коли б минулі події захопили їх 
тепер, а вони щоб мали такий пік, як 
нове покоління? 

Бракує нашим ветера11ам і ~·01·0, чо

го їм мусіло б найменше бракувати -
професійної, так би мовити, соnідар
ности, спаяности, єдности. Бо якщо 
партійні, групові та інші чвари існу-

ють між не-ветеранами - це ще •:кось 

можна зрозуміти чи пояснити (хоч і 

не виправдати!), ,але брак одностай

ности поміж ветеранами, тобто поміж 

тими, що кров свою проливали :i1a 

фронтах - це щось багато трагічніше, 
ніж 11Вари якогось там діпійського чи 

таборового nоходженяя. А в нас так 

нерідко буває, що якась хомбатантсь
ка чи ветерансьі<а організація терпить 
лише із-за того, що помилки минулого 

й досі кидають тінь на учасників тих 
чи інших військових подій. Так буває, 
що активні учасники однієї армії не 

вступають в комбатантську чи вете
ранську організацію лише тому, що в 

ній є учасники іншої армії: Петлюрів

ці, Гетьманці, Січові Стрільці, вояки й 
старuшни УГА, різні дивізії українців 

під чужим командуванням, вояки 
УПА Шухевича, Боровця - всі ці ком
батанти дуже рідко знаходять спільну 
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мову· за круглим столом спільної ком· 

батантської чи ветеранської організа· 
ції. Різниця поглядів і тактики в ми
нулому? Цього молодше покоління не 
може збагнути. Молодше покоління 
хоче бачити наших ветеранів всіх ар
мій і фронтів спаяними. Пишіть свої 
спогади, шановні ветерани! Але, пи

шучи їх, шукайте помилок найперше 
своїх власних, помилок своїх зверхни· 

ків, навіть якщо тих помилок у вас, на 

вашу думку, було багато менше, ніж 
у тих, коrо ви критикуєте у своїх спо

гадах. Бо, на жаль, більшість спогадів 

наших ветеранів - це акти обвинува
чення інших ветеранів, інших зверхни
ків, інших військових і по.1ітичних 

формацій. Так майбутнім історикам 
буде дуже тяжко писати правдиву іс

торію боротьби України за свою волю 
і державність, бо спогади Івана - це 

критика Петра, а спогади Петра - це 
критика Івана, а все разом узяте -
перебільшення, роздуванн• фак~в. пе
рекручення, сварка про минуле. А май

бутнім поколінням буде потрібна іс
торія України така, читаючи яку те 

покоління не буде дошукуватися, хто 

її написав, а що в ній написано, не пі
дозріваючи найменших гріхів супроти 

того, що називається - Правда. 

На жаль, до сьогодні так не є. Як
що так не є в авторів-політиків-партій· 
ників, хай так буде бодай у війс1,ко
виків-ветсранів, перед якими - неза

лежно від того, в "ких формаціях во
ни були - ми мусимо схиляти наші 

голови. 

ЗАСУДЖУЄМО І ПРОТЕСТУЄМО, АЛЕ ••• 
Справщщиво і не безпідставно за

суджуємо політику Москви супро-rи 

України. Особливо ми чутливі на при
мусову, рафіновану русифікацію чи 
москалізацію чи обмосковщення Укра
їни. Ми турбуємось про майбутнє по
коління українських людей на батьків
щині, дехто навіть л•кається не стіль

ки комунізації і кастрації душ нашої 
молоді в Україні, як русифікації в ро
зумінні мови нашоrо народу. Іноді на

віть твердимо, що, як так ітиме далі, 

за стількись та!'d літ української мови 

взагалі не почуєш в Україні. А тим ча

сом? 

Тим часом українська мова в Укра

їні не вмерла протягом 300-літньої ру

сифікаційної політики москалів. Не 
вмре вона, бо переживе і чорні роки 

большевицько - московської русифіка
ції. А затримає свою мооу наша рідна 
нація не тому, що ми звідси допома
гаємо своїм землякам боротися з ру-
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сифікаційною політикою Москви (на
ша допомога замізерна, щоб вона дала 
якісь видимі результати),.~ тому, що 
наш народ, особливо оте простолюд
дя", ота "сіль землі", а не провідна 
еліта, більша частина якої пішла на 

службу ворогові, - природно над

звичайно відпорні й консервативні. А 

щодо нашої допомоги звідси в бороть
бі з русифікацією, то хоч ми засуджу

ємо її, русифікацію, і протестуємо, 

але ... прикладу власного не даємо. І 

в тому наша мізерія. Мізерія духа. 

Мізерія характерів. І фальш. Так, 
фальш! А щоб у тому переконатись, 

треба було б взяти в руки олівець і зі 
знанням звичайної аритметики підра
хувати: Скільки нас прибуло до Аме
рики після останньої війни? Скільки 
дітей і внуків наших народилося в цій 
країні за понад 20 літ побуту? Скільки 
з них не говорить, не пише і не читає 

по-українському? А тепер відсотково 

до кількости населення тут і там по
рівняймо, де швидший процес - ру

сифікації українських дітей у понево

леній століттями Україні чи процес ан

глізації українських дітей у вільній 
Америці чи Канаді протягом І,(ількох 
десятиліть? Там - примусовий про
цес, а тут - добровільний. Тож - яке 

маємо право засуджувати те і проте
стувати проти того, що самі плекаємо 
у себе? Який же вихід - не засуджу
вати і не протестувати проти політики 
Москви? ЧJІ, протестуючи і засуджу
ючи, нарешті, схаменутись і не фаль
шувати, а власним поступованням 

оправдати своє звання українця на чу

жині? Не треба бути великим патріо
тим і політиком, щоб вибрати друге 
- природне і необхідне. 

Те саме й щодо наших протестів 
проти спалення бібліотеки при Ака
демії Наук у Києві. Засуджуємо і про
тестуємо, бо хочемо дбати про те, щоб 
українці в Україні мали книжки, щоб 
мали що читати, вивчаючи нашу істо
рію, літературу· і т. д. і т. п. Але під

рахуймо, скільки річно продають наші 
нечисельні книгарні книжок на емі
rрації" скільки наші бібліотеки пози
чають до читання українцям на чужи
ні і порівняймо все те до загальної 

кількости нашої еміrрації! Як бачи· 
мо, і тут фальшуємо, дбаючи своїми 
протестами і засудами про долю укра

їнської книжки на батьківщині, Цура

ючись тієї ж книжки на вільній чужи

ні. Вимагаємо (і справедливо) люд
ського життя для наших письменників 

в Українl. А до якого стану ми допу
стили багатьох наших письменників 

тут? 
А що вже казати про церкви! Прав

J1:1, 6ут~усмn і тю~будовуємо їх чимало. 
Але т1J ж - зовнішність, м"'тсрія.rі~.ні 

надбання. Нема нічоrо простішQго, як 
дати доляр, два чи й тисячу. дві на бу

дову. Церкви, храми, собори - це ма
терія: стіни, бані, мармур. А дух? Не
даром чужинецькі туристи стверджу

ють, що навіть у кількох уцілівших і 
скромно вигшщаючих церквах ..в Укра

їні повно людей, отже гнані і часто го

лодні шу~а~рть 3уха, духової поживи. 
А ми? Пщрахуимо знову зі знанням 
звичайної аритметики, скільки пере

січно кожний українець буває протя

гом року в церкві, а скільки разів на 

"бічах", на "пікніках", перед телеві
зійними апаратами?. Або ще краще: 

підрахуймо в якій пропорції вигля

дають суми грошей, витрачених нами 

на церкви, до нашого відвідування 
тих же церков! Нема сумніву, що ста

не нам самим перед собою соромно 
за ту "пропорцію". Для кого будуємо 
й розбудовуємо?! 

Засуджуємо і протестуємо проти 

варварського використання україн

ського добра москалями. Твердимо, що 
якби Україна була самостійною, був би 
рай на її землі: росла б економіка, 

тор.~івля, добробут. Так, це правда. Але 
лише при одній умові: якщо торгівля, 

економіка і різні "бизнес~ві" трансах. 
ції в майбутній Україні не йтимуть за 
мотом українців у Америці. А мото тут 

таке: торгуй, "бизнесуй", але ... не з 
українцями, не через українців! Пе

реборщую? Тоді візьмемо знову олі
вець у руки і зі звичайною аритме

такою підрахуймо, скільки (відсотково

пропорційно) українські склепи в Аме
риці продають своїх т·оварів українцям, 

а скільки чужинцям? ЗапИ"І:аймо укра-



їнських лІкарів, адвокатів, власників 
ресторанів, голярень, скільки вони 
мають клієнтів -українців? У Лос Ан
джелесі, наприклад, майже всі до од
ного українці живуть у власних хатах. 
А поцікавтесь у чотирьох аrентів -укра
їнців, що займаються продажем - ку
півл.ею нерухомостей у Лос Андже
лесі, скільки українців купили хати 
через їхні руки? Хто ж тоді нам пові
рить, що в нашій вільній самос"rійній 

~країні" буде процвітати' український 
бизнес , якщо брати приклад з нас 
самих тут, на еміrрації? 

Тож - засуджуємо і протестуємо, 
але ... самі робимо те саме, що наші 
вороги творять на нашій батьківщині. 

Думаючи над всім цим, пригадується 
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мені один жарт про одного проrювід
ника проти курення цигарок. Він дов

го й гаряче доказував шкідливість ку
рення, радше радив нікому не брати 

в рот цигарки (бо він заховав свою ци
царку в рукав під час промови) і за
Питали його, чому він сам курить, -
проповідник відповів: 

- Ви бачите отой телеграфний 
стовб понад широким шляхом? Він, як 
бачите, добрий дороговказ для ман
дрівників. А сам він ходить? ... Отож 
і я так. 

Засуджуймо і протестуймо, але -
не будьмо також лише "телеграфними 
стовбами"! 

ВІИН·А, РЕВОЛІОЦІR ЧИ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАf АННИ? 
У своєму відкритому листі, опублі

кованому в пресі, Спілка Визволення 

України під ~аг. "СВУ жадає вияснень" 
запитує прихильників святкування 50-х 
роковин "Української Великої Рево

люції": «На якій підставі Екзекутива 

УККА й Ініціятивний Комітет обраху
вали, що в 1967 р. сповняється 50 ро
ків "Великої Української Революції" 
чи "в~~новлення Української Держав-
11ости ?~ 

Питання справді поважне. Але перш 
за все треба дійти до згоди в справі 
самих понять щодо революції, держав

ности, а• тоді вже говорити про дати, 

рокоnини та їх від:шачення. 

На нашу думку, СВУ цілком слуш

но окреслюс революцією збройний ви

ступ (який буває навіть і безкровний) 
проти існуючого свого режиму. Як 

відомо, свого власного режиму в Ук

раїні в 1917 році не було, а було чу
жоземне (московське) поневолення. 
Але навіть якщо б повстання народу 
проти чужоземного панування назва

ти також революцісю, то й тоді в 19J7 
р. реuолюції української в Україні не 
було. Революція була в Росії, а укра
їнський народ, використовуючи ту ре
волюцію, піднявся до боротьби за свою 
самостійність, соборність і свободу. 
Цей вистvп народу вже не можна на-

звати революцією проти', скажемо, 

царського режиму, бd того режиму 

вже не було - його знесли револю-
'ційні сили Московщини, а не України. 

Отже, наша революція - це психоло
гічне поняття: революція була в ду
шах і серцях нашого народу, народу, 

довгими роками пригнобленого, а в 

1917 році збудженого. Можна говори
ти про революційність думок і потяг

нень народу й його провідників, мож

на говорити про революційність мис

лення,• але не можна говорити про' ре
волюційність дії. Бо дії-революції не 

було аж поки спалахнула Лютнева та 
Жовтнева революція в Росії. Аж то

ді український народ взявся до зброї. 
Але не для того, щоб робити револю
цію, а щоб в огні російської револю
ції визволитися з-під російського поне
волення і забезпечити собі самостійне, 
вільне від чужого чобота життя. Цей 
період Москва називає громадянською 

війною. Ми відкидаємо це окреслення. 

Бо якщо це й була війна, то не стіль
ки громадянська, як визвольна війна 

українського народу проти чужозем

ця чи чужозем1~ів. А громадянською 

війною ми називаємо збройну бороть
бу окремих частин одного і тоі-о ж на
роду за· ту чи іншу форму режиму. 

Такою громадянською ві~11юю була-
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бороп,Gа між білими, червоними та 
інших мастей російськими генерала
ми, арміями. Але тому, що й україн
ців Москва завжди уважала за "тоже 
русскіх", вона окреслювала й бороть
бу українських національних сил за 
свою незалежність громадянською вій
ною в межах Рщ:ії. 

Отже, через комплікацію всіх цих 
понять і окреслень, наша історія про 
період 1917 -20 років говорить не як 
про революцію чи вій11у, а· Визвольні 

Змагання У країни. То нощо с~..оrодні 
говорити про якусь українську та ще 

й велику революцію!? Такої не було, 

бо й чужого (в той час царського) ре
жиму в Україні не було, не кажучи 

про свій власний український режим, 

проти якого б повстала Україна. 1917 
рік - це початок українських Виз

вольних Змагань за свою державу, на 

терені якої палала ще 1-ша світова вій

на, а в Московщині революція. 

Але, зрештою, і не в самих назвах 

справа. Справа в самих подіях. Чи по

дії 1917 року можна вважати за варті 
спеціяльного відзначення, більшого 

відзначення, ніж події 1918 року? Сум-
ніваємось. Бо в 1917 році був проголо-
шений 3-ій Універсал: "Не одділя

ючись від республіки Російської і збе
рігаючи єдність. П, ми твердо станемо 

на нашій землі, щоб силами нашими 
помагати всій Росіі, щоб ус.я РеспублІ

ка стала "федерацією" рівних і віль
них народів". 

Не хочу обвинувачувати тодішніх 
шшшх провідників, бо, може, й справ
ді такі були умовшш тоді, що кращо

го не можна було вибороти, як тільки 
федерацію з Росісю. Але бодай мовчі
мо і не робімо великого шуму навко
ло тих Іfаших "здобутків" 1917 року! 
Адже ми має.мо 1·рохи кращий Універ

ср, 4-ий, про який так багато пише
мо й 1·оuоримо кожною 22 січня і 

який був проголошений не в 1917, а в 
1918 році. Адже ним ми протягом 

довгих літ "просвіщасмо" чужинців. І 
ось рантом - 50-літти Великої Укра

~~нської Революції!" Невже і справді 
здобутки Жовтня нас так запоморо
чили, що ми готові навіть роковини 

тих ":щобутків" святкувати!?· Чому ж І 
ми не святкували десять літ тому 40 І 

роковини, а двадцять літ тому - 30 
роковини революції? І як жалюгідно 
буде виглядати· 50-ліття проголошен
ня Української Самостійности 4-им 
Універса.rІом (що припадас на 1968 р.), 
якщо ми вже в 1967 році паралеш.но 
з московськими великими святкуван

нями Жовтневої Революції помпою 
відсвяткусмо наш З-ііі: Універсал! Це 
буде справді корисне Москві допов
нення святкувань. Бачите, - скажуть у 
Москві, - навіть на чужині українці 

гідно відзначають це дату якоїсь тамі 
"сепаративної, самостійиицької", полі
тики буржуазних націоналістів з 1918 
року, а федеративний соціялістичний 
акт з 1917 року. 

З приводу цієї проблеми святку
вань "50-ліття.Великої Української Ре
волюції" варто пригадати також теле
граму Президента УНР в екзилі п. Ми
коли Лівицького ДО п рез. Де r оля за 
тижденL перед поїздкою останнього в 

СССР. У телеграмі пишеться дослівно 
так: "В 1917 році український нqрід 
зміz здійснити свої праzнення, ство
ривши Українську Народню Республі
ку". Про 1918 рік і проголошення Са
мостійности - ні слова. Отже, вихо

дить, що й п. Президент уважає по
дію 1917 року за найбільшу, бо "ухра
їнський нарід зміг здійснити свої праг
нення". Які ж тоді прагнення мав той 
бідний український нарід? Створити 
Українську Народню Республіку і ... 
"не одділяючись від республіки Росій- І 
ської і зберігаючи єдність її"... "си-і 
лами нашими помагати всій Росії"? 

Якщо так мало прагнень мав україн
ський народ і якщо ті прагнення здій
снилися в 1917 році, то пощо було да
лі боротися? Пощо було· боротися за 
СамостШність, проголошувати її 4-им 
Універсалом? Щоб півстоліття після/ 
того святкувати "здобутки Жовтня", 

залишаючи здобутки 1918 року десь/ 
~цу? і 

Ні, щось не в порядку з нашими І 
святкува1111ями. Сваримося між собою 

11pu в;.~ртість і справжню дату 11poro- r 

лоше1111и Української Державности чн 
Ії від1юuпе1111я (одні за 22 січня, інш( 



за 29 квітня) в роках Визвольних Зма
ган~, стоерджусмо або зf,lперечуємо 

вартіст~ акту відновлення Держ<tвно
сти 30 червня в роках 2-ої світової вій
ни. Але дивна мовчанка преси і полі
тиків, коли затівається відзначення то
го, чого взагалі не було - Української 
Великої Революції 1917 року. Зате ве
ликий шум рQблять навколо "50-ти
ліття" ті, що хочуть обов'язково від
значити його в 1967 ррці. Це свідчить 
ще раз про те, що пеена частина· укра
їнської еміrрації потребус оздоровлен-

ня, щоб позбутися соціялістнчно-роже-
вих ідей російської революції 1917 ро
ку. Ці1<аво, яку ж дату з 1917 року бу
дуть kідзнача'J"Н наші "великі револю-
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ціонери"? Бож Gот,шеuикн, сuяткую
ч~ свою революцію, ві1\:111ачають 11і;щ
м1 дати як не Лruпrевої, так Жо1::1т11с
uої Рсоолruції. А м11? 

Чи ІІе uідrювіюrіше Gуло G обіііт11· 
ся Gез від::111ачt:1111я й сояткувань "Ве-

ликої Україпсь1юї. Революції" з 1917 
року, зате відповідно підготовитися до 
50-ліття подій з 1918 року, що Припа
дає на 1968 рік? Бож 1917 рік був ли
ше початком наших Визвольних Зма

пшь, які осягли кульмінаційного рін
ня о 1918 році проголошенням Само
стійrнх:ти, а в 19J 9-му іі СоGоrтости 
\1'1:р~ї1111. 

НЕ МОВОІО ЄДИНОІО ••• 
На початку було слоцо . . . Рідна 

мова - душа народу . . . Мова народу 
- це його найдорожчий скарб . . . Рід· 
не слово - рідна мати ... 

Ніхто не в сщ:~;і . заперечити цих іс
п~н. Особливо ми, україцці, яких Мос
ква прот~гом століть ~амагається "а~ 
реварити в своєму общєму котєл
ку", вироавши з нашої душі оте най

дорожче, найрідніще - рідне слово, 
рід.ну мову, - особливо м.и хочемо бу
ти відпорні проти ворожої отрути. То
му в наших газетах, журналах, на .на

ших зборах, конференціях, у допові

дя' і проповідях ми так багато при
св,ичусмо уваги питанню збереження 
нашої мови на чужині. Турбуємось та

кож справою збереження рідної мови 

на нашій поневоленій батьківщині. 
Прuтестуємо проти русифікаційної по
літики червоної Москви в Україні. На
магаємось, скільки і де можемо, впли

вати на світову опінію, апелюючи до 

рі:юих установ і організацій у справі 
збереження прав українського наро

ду в Украіні на свою рідну мову .. Ко
ротко кажучи, боремось за рідну ук
раїнську мову тут, щt чужині, і там, 
на поневоленій рідній землі. 

Але в нашому захопленні однією 
проблемою ми часто буваємо надзви
чайно однобічні і занедбуємо інші 

проблеми, не менш важливі й життє
ві. Пригляньмося до наших газет на 

чужині! Вони переповнені статтями й 
матеріялами про мову, про її збере
ження в У країні, про русифікаційну 
політику Москви, про загрозу повно

го зrублення рідної мови нашим наро

дом і т. д. і т. п. Якщо всі ці матерія
ли в наших газетах порівняти з мате

ріялами про поневолення нашого ца

роду в інших сферах життя, то скла
дається переконання в читача на емі
rрації, що досить урятувати українсь

ку мову в Україні, досить домопися 

вживання української мови в урядо 

вих установах, школах і публічних міс
цях, і справа визволення нашої бать
ківщини з неволі вже майже rаранто

вана ... 
Ясна річ, Москва, біла колись, а 

червона тепер, завжди намагалася, на

магається і буде намагатися русифіку
вати наш народ. Ясна річ, навіть на

укові центральні установи Києва ко

ристуються здебільшого російською 

мовою. Ось переді мною свіжий папі
рець Центральної наукової бібліотеки 
Академії Наук УССР, ориrінал з під
писом керівника відділу чужоземного 

.комплектування. Папірець адресова
ний Каліфорнійському університету в 
Лос Анджелесі. Це - супрuнідний дu-
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кумент, що надсилається з книжками, 

що їх замовляють . чужоземні універ
ситети. Каліфорнійський університет 
замовив 2 прим. українського фізич
ного журналу видання 1966 р. rx наді
слано за Списком ч. 446. На всьому то
му офіційному папірці лише три слова 
написані по-українському: назва жур

налу, що надсилається. Решта - дру

кований формуляр, заrоловки і підза
rоловки в ньому - все по-російському. 

І це ж - з Академії Наук Української 
ССР! Отже, похід Москви проти Укра

їни "з метою її, Україну, ::наблизити" 
до общепонятного язика - незапе
речний, і проти ньоrо треба боротися. 
Ми ~усимо турбуватися справою рід
ної мови. Але все ж таки людина жи

ве і мусить жити не лише мовою. "Не 
хлібом єдин~м", - написано мхдри
ми людьми. І не мовою єдиною', -
вар-rо нам додати у с~оr9днішній си
туації. 

Особливо баrато зверт~ється уваrи 
на мовну пр.облему в таких органах 
нашої преси на чужині, ~ яких дуже 
мало викривається суть комуністично

rо uчL"ЩІЯ та мало звертається vваги 

на руїнницьку світову змову, в лабе
ти якої потрапила не тільки Україна, 

а й баrато інших країн і народів, де 
проблеми утримання рідної мови зов

сім не існує. Цим не хочемо сказати, 

що та проблема не є важливою для 

нас, українців, але хочемо підкресли
ти, що вона - не найrо.тіовніша в Ук
раїні. Бо саме збереження рідної мови 
не rарантує ані самостійности, ані во
лі в майбутній Україні. Те й друге за
лежить лише від національної свідо
мости нашого народу. А національна 
свідомість не приходить автоматично 

з рідною мовою. Баrато, дуже баrато 
дечого треба докласти до рідної мови, 
щоб той, хто її знає, нею володіє, став 
націонал.ьно свідомим українцем. До

казом цієї істини є хоч би й великий 
відсоток переконщщх націонал - кому
ністів серед нашого народу. Це муси
мо признати, якщо хочемо дивитися 

правді в очі. А ще кращим доказом 

цієї істини с також великий відсоток 
хахлів на еміграції, які рідну мову зна
ють, нею навіть користуються, але де? 
В російських парафіях! А тут же вія-

кої русифікації збоку держав вільно
rо світу нема. 

На жаль, наша боротьба тут за пра
во українськоrо народу на свою рідну 
мову в поневоленій Україні rолосні
ша, ніж боротьба за визволення Ук
раїни з-під пануванн$1 червоного. дия

вола взаrалі, а московськоrо зокрема. 

Пам'ятаю, як кілька років тому при
була з України одна жінка, яка побу
вала і в тюрмах, і в концтаборах. Про 
свої переживання во11а оповідала аме

риканським українцям. Я занотував, 

яких с~ме питань найбільше бу ло по
ставлено тій жінці. І що ·ж? Найбіль
ше ситих, вільних і задоволених укра

їнців в Америці цікавило таке: "А 
.якою мовою говорив на допитах слід
чий?", "Якою мовою написані нащ1си 
на концтаборових приміщеннях?", 
"Чи давали вам читати :І'акож україн
ською мовою написані книжки?" і т. п. 

Питається, чи тій жінці-страдниці 
·було б легше від тоrо, що допити бу
ли в українській мові? Чи в'язням у 
концтаборі було б веселіше, якби на
писи на бараках були рідною мовою? 

Ні, не ~овою ~диною живе укра

їнець в Україні. Система, в якіА опи
нилася сьогоднішня Україна, не зник

не навіть тоді, якщо всі до одного ме

шканці України володітимуть рідною 
мовою, якщо всі томи Маркса-Леніна 

й їм подібних будуть перекладені на 
українську мову, а в усіх школах Ук
раїни перейдуть ·на навчання лише в 

українській мові. За мову треба боро
тирr, але ще більше треба боротися за 
те, що робить людину національно сві

домою, допомогти поневоленим пізна

ти .не тільки зовнішньоrо ворога, а й 
внутрішнього - отого "українського" 
комуніста, без якого ніяка Москва не 

принесла б тієї недолі, що її Україна 
має сьоrодні. Хахли на еміrрації ви
дають навіть часописи українською 
мовою, інколи навіть кращою україн

ською мовою, ніж це робимо ми. І все 
ж вони тягнуть своїх читачів до Мос

кви. 

У процесі боротьби за збереження 
рідної мови і за право української мо

ви в Україні ми часто навіть осмішу
ємо себе перед чужинцями,· орудую-



чи сумніnними фактами. Ось, для при
кладу, хоч би й справа пожежі в біб
ліотеці Академії Наук у Києві. Майже 
всі наші газети на чужині, як тільки 
почули про подію, схарактеризували її 
як .,ціло рук москалів, мовляв, бібліо
теку спалили з наказу згори, щоб зни
щити українські книжки, бо, мовляв, 

чому саме згоріла та частина, де най
більше було української літратури? 
Пuс1111шш1.~ь 11ротест11, мсмuра~щумн і 
заяви від українських устаноn і орга
нізацій до відповідних уста~ юв світо
вого значення з проханням засудити 

провоковану совєтською владою по

дію. 

А тим часом хай буде мені вільно 
висловити свій великий сумнів У прав
дивості тієї інтерпретації пожежі. Хто 
знає комуністичну систему зблизька, 
а не з радіоповідомлень, книжок і п~
реказів, той не може так легко поВl

рити в те, що комуністична Москва 
аж така дурна, щоб затівала пожежу 

лише на те, щоб знищити книжки пе

ред очима всього світу. Ми інколи пе
реоцінюємо силу і спритність черво
них головорізів, а інколи таки недо

цінюємо їхньої рафінованости. Пощо 
Москві треба було аж тільки ризику
вати щодо публічної опінії на Заході, 
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пощо робити собі фінансові збитки, 
наражуючи себе на великі неприємно
сті з пожежою, яка могла знищити та
кож все інше, а не тільки український 
відділ? Пощо робити все·так відкрито 
і голосно, коли можна було все зни

щ1пи пtхо і без риску? Мільйони шо
дсіі стріляли в потилицю, і ніхто 11е чув 

і не бачив, а коли треба було б зни
щити 1шиж1<и - не змогли б?! Чи, мо
же, в Україні вже така "лібераліза

ція", така "відлига", та1се "переро

дження" комунізму, що. аж така без
сильна влада стала, що не може дати 

собі ради з українськими книжками?" 
Не думаю, що справжні знавці відно

син на нашій батьківщині (а серед 
американців їх також не бракує!) прий-

11яли поважно наші протести і мемо

рандуми в справі пожежі. 

Бережімо рідну мову на чужині, 
передаваймо н нашим дітям і внукам, 

борімося :за право нашого народу на 

батьківщині на рідну мооу, протестуй

мо й аляр.\1уймо, коли треба! Але не 
забуваймо, що предметом наших тур

бот мусить бути як мова, так і духово
національнс обличчя українця. Одно
часно. Ра.зам. Бо хоч друге без першо

го майже не можливе, п~рше без дру

гого - нічого не варте. 
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