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ЗВЕРНЕННЯ 
ДО УКРАУНСЬКОУ СПVІЬНОТИ У ВVІЬНОМУ 
СВГГІ В 50-ті РОКОВИНИ ~-СОБОРН<>СТИ 

22 СІЧНЯ 1919_ РОКУ 
Украінці і Українки! 

22 січня 1969 року минає 
5О років від дня, коли в Ки
єві сnільним· Актом Урядів 

Українськоі Народної Рес

публіки і Західкьо - Україн

ськоі Народ1:ої Ресnубліки 

nроголошено об'єднання всіх 

українських земель в одній 
Соборвій Українській Дер
жаві-Українській Народній 
Ресnубліці. Цим Актои з 22 
січня 1919 року, на осиові і 
силою якого Українська На

родна Ресnубліка і Західньо
Украінська Народна Респуб
ліка зіллялись в одву дер
жаву украінського народу, 

nокінчено з територіяльвим 
поділо:и Украіни, що тривав 

ще від упадку Украінської 
Держави за княжих часів. 
У цьому Акті "Читаємо: 

"Віднині воєдино злива-
ються століттями відірвані 

одна від одної частини єди
ної Украіни, Західкьо • Ук
раїнська Народна Республі

ка (Галичина, ·Буковина і 
Угорська Русь) і Наддні

прянська Велика Україна. 
Здійснилися віковічні мрії, 

лежність та соборвість і то- ности. Цей режим ня мага-
~у Україна знову опинилась сrься загальмуn!lти приро,1-

nід пануваННЯМ окупаНТіВ, а• НИЙ розnиток і ріСТ украіНСЬ· 
r висліді другої світової вій- кого народу, руйнуючи ук-
ни стала жертвою тотальної раїнські Церкви - правос-

. Ькуnаціі совстською росі й- лавну, католицьку і протес-
ською імперісю у формі ес- тантські, його ку.1ьтуру, на-І 
СР. уку і економіку. Всі нама-

22 січня 1919 року україн- гання найкращих синів і до-
~ький народ у вільному во- чак УкраіНІІ добитись .:tля 
левиявленні дав вислів сво- свого наро;tу належних йо-

єму незла:иному nрагнеивю му прав цей режим здавл.юс 

бути об'єднаним в одній не- брутальною силою. 

залежній і суверенній дер- Від:\'Іічаючи в цьому році 

жаві, самостійність якої бу- всі наші великі націовальні 
ла nроголошена Актом 22 роковини, ми вrrсловлюсмо 
січня 1918 року. В обороні наш глибоки,ї подив усім 
са:иостійности і соборности тим борцп:и, які у найваж-

України український народ чих умовах тоталітарного 

nролив :иоре крови в роки nоневолення nродоnжують 

визвольної 6 о р о тьби на боротьбу за привернення Ук-

фронтах боїв з наїзниками. раїні їі сnраведливих nрав і 
а відтак у безуnинному зма- державної н е з алежиости. 

ганні в усіх ділянках націо- Ми рівночасно з nієтиз:ио:и 
нального життя, а зокре:иа згадує~ю всіх тих, які вnра-

в nідnільному революційно- довж останніх 50-ти років. 
визво.тrьно:иу з:иагу :иіж дво- віддали свій труд і своє жит-

ма світови:ии війиа:ии та у тя для визволення Украіни. 
•збройній боротьбі Украівсь- У ці велякі роковини ми, 
кої Повставської Армії у ро- Світовий Конrрес Вільних 

'ки другої світової війни і ni- Українців закликас:-.rо всю 
еля ії закінчення. Ця важка українську сnільноту в кра-
'боротьба, що коштує Укря.і- ів9.Х вільного світу до збіль-якими жили і за які вмпра-

ли кращі сини Украіни. Від- ні гекатомби .жертв, ве при- шення зусиль, до rіосиленоі 
.Інні є єдина, незалежна Ук- nвви.цася по сьогодні. Вона і скоординованої праці в до-

. раівська Народна Ресnублі- продовжується і буде про- nомагу нашому народові ., 
ка. Відвині украікський ва- довжуватвся, nоки украівсь- Украіні і його боротьбі за 
род, звільнений иогучвм по- кі землі ве будуть звільнені волю і незалежність, бо тіль-
риво:и своіх власвих сил, від чужого поневолення. ки в українській незалежній 
має змогу з'єднати всі зма- 50-ліття Акту 22 січня соборній державі буде віль-
ганвя свt>іх синів для утво- 1919 року - це не тільки ний розвиток українських 
рення нероздільної, незалеж- історична подія чи ще одне Церков, науки, культури і 
вої Украінської Держави на націовальне свято. Як мину- госnодарства. 
'добро і щастя робоЧого лю- лорічве 50-річчя Проголо- Хай згадка про АКТІJ 22 
ду". ·шення Українськоі Саиос- січня буде для нас сти:'tІулом 
• Від цього пропам'ятиого тійвости, так і 50-ліття Укра- і заохотою для того, щоб ми, 
двJr мвває теnер 50-ть років. інської Собориости це для єднаючи всі наші сили і всі 
Відновлева Актом 22 січня нас усіх велика пригадка і засоби, витривало И вепо-
украівська Самостійна і Со- nоклик до nоновлення зу- хитна йщли шляхом, що йо-
борна Держава не встояла- силь і діял~оности, щоб при- го 50 років тому намітили 
·ея. У важкій кількалітній вервутн те, nочаток чому ти- творці Актів Українськоі 
боротьбі з червовими і біли- ми Актами nокладева 50 ро- Самостійности і Соборноств. 
)ІВ російськими та польська- ків тому. Украівсько:'t!у в а родові, 
ми імперіялістами уі<раівсь- На украікських землях який У важких умовинах 
кий народ засвідчив ва сьогодві існує московсько- nоневолення в СССР ці Вс-
фронтах своіх Армій · веnо- совєтська окупація, що для лвкі Роковини може відзна-
хвтну BOJUO бути соборвою обману прийняла назву Ук- читп тільки в катако:wбах 
самостійною державвою ва- раїнеької ССР, яка є отією своіх душ, шлемо гарячий 
Цією. Українському вародо- фікцією українськоі держав- привіт і вислови вашої nов-
~і, внаслідОк · везрозуШввя ности. Московсько - совєтсь- вої солідарвости з його виз-
західвіми: державами важлв- кий режим докладає всіх зу- вольними змаганнями. 

ВОСТИ ВИЗВОЛЬВОЇ боротьби СИЛЬ ДЛЯ '!'ОГО, Щоб ЗВИЩИТИ Секретаріат 
Украіни, ве ПОщаСТВJІо зак- в душі украінського народу Світовоrо Ковrрееу ВіJІЬІПІХ 
})іпитв свою державну веза- стремління до сnравжньої У~араівцІв 

~ державвої соборвої суверен- 22 січня 1969. року 
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Від НІНі ВО ЕДІНО ! 
~~~~~~~~~~, 

УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРП , 

УКР АІНСЬКОІ НАРОДНО! РЕСПУБЛІКИ 
ПРО З'81НАНИЯ ВСІХ УКР ЛІНСЬКdХ ЗЕМЕЛЬ 

ІJІІенв• У~tраінсьн:оі Нарпдноі Рику6лік.; Дuре_~-

І 
!_,l 

rорія ~СІЄ Народ У~tраінсьІСиі& 7Іро ееІШІСУ ко.:lІЮ 
в icr~ Землі на-шоі У t:раІнсьІСоі. 

3-zo січня 1919 року в .-. Сrанислагові У чюінсь
н.а НацfоН4Льна Рада Зажідньоі Украінської Pef)'ny6- І 
ліки, ІІІС аразниІС валі всіж у~tраінців бувшої Австр': 
УzО,сі.моі t.кnept,Ї і •" Іf.Оіівищvй їхній законодавчи~. ~ , 
чинки.Іt, n)ржєственко npnzoлoruлa злуку З~дньсп 

1 
Українськоі Народної Ресnубліки з Нп;ждІшарянсь- · 
кою На,Юдкою РеСJІублікою - в о.1ноцільну суве-
ренку Ни:родку РеСJ&у6ліку._ _ . _ 

Віtrоючи а велиІСОю рад&етю ЦЄ!& ІСТйрuЧНЦІ& KJIOI' 

;saziднi:J; ~rів H/JШUZ1 ДиреІСторія УкраіКСЬІСО~ Н~=
родкоі РеСJІу6ліІСи ужвалUЛІJ тую 3ЛУ"У nр1&НЯ':"' а з~аи 
снити ка , .. 08/JЖ, .ІИЇ ЗІJЗкаЧЄНЇ fl _ІІ0С70~081 ~Д.,. 
кьоІ УкрсИнеької НІІродкоі Ресnублаки вtд 3-zo ettt-

ВеІІНкнn державвий герб Української на: 
poABLoi Ресnу6.~їки. нриАаятнn Jt. Ра~оІD -

НJІ 1919 року. . . . 
. Од нuмі во єдино злuваІоrься столtттL•и oJl~PeaNІ 
одка eiJL._ORНOi часn&Ні' ЄДJtної Украіни - Зажідн~ 

315 .dт тему 
YICJНIЇIU'i"iul Вародка Ресnубліка (Гали'fика, Вуко
вuна і Уjорсьм Русь) і НаддніtарянсьІСа ВелиІСа У~-

~діісІР&JШСь eUcoeittкi '.мріі, яdАІU жили і за ІІІСі і ... З/18 Сі'ПОІ lЩ РоК)" }(3 ri.>toщf В украtнСJ.коху 10~ 
ц~~і·, 'вtдбупас~ у прв_~оСті h!'ri.Xau йоrдава 
~ого із ~~вою І поелів кос~овеького цараІ 
по~. що дlct'aJra J tcroplr вазву ,,Переяслuсіькоі рвдв". 
~.~оВі Тієї "pa_.,t. царська Росів_- :Московщ-а, а 'І'е~~р 
~ :PoeiJr мають ;~to ·УкраІни "и.-торв_ч:вt ПJІЄТОСП", 
ІІОІІJUІв, укрвІвський варо,ц сам ваnросІІІtСа "nід pyxf рус
ского цара" 

y.-upanti "ращі еин" У~tраіни. _ 
. ~-. ~ aer'~.J'~~ и~ 
fecn~- · _ 

ОІі 1аині Hfi'JIOд УІСраінсьК1'іі, вІfзволекии .мozyr- 1 

. ,~ ж стал_ось васпра.ді? Висважеивй ЗІеспріЧ!ІJQОІ 
JCpiiВ8JIIUUI . ~JОПІ DPO'J'IJ . Щ'арбІUІЦІ.КОІ ЦLr.ІіЬщі, ·ren.u. 
ІЮ~. ~~~ ~Ув акушевиА, особ..ОUІО пісм зк-· 
ди tа:rарського союзника, шукати деСІ .щn-рвІІІі:Іі ,.,
д,ат.шоі боротьби за збережеІІІІJІ·УкраівсЬJСОі Геть11811сько-

н•АС ~ом оеоіж .-лоснмж сt&Л, JІUJє з.мЬzу об'єдка
н1UІІ& д,J,жнU. зyca.trлJLIIU всіж своі,:х ~нів будувати 
нероздІльну оtІАІостііку ДtlpJIUJ8y УІС~ансьІСу ка бла- ' 

ео і щасоr• іі люду. 

!! СЇЧН11 1919 року, у м. Києві 

~J. Де,р~•J:. в~ з!Иtрв;rвсь до ц~р·. ·~9вcwcoro tl.-==;;;;;;;;;-.....-~=====--=------===---
~ Ьfю~ по~тв }Украіві · вІйе~>ко&у доuокоrу,: бUr»-
ЧІІСЬ ва тому, ЩО JІа~а ук:рвJиського ІІiLceJre.RВJI G JJPUOC• 

~і віри і хаса васе.леИ.я Росіі - mож uравоспавВ:оІ, 
..-тОй ~ас як Польща хатолвцька країна. У Москві, що в 
І'і чаев ві;:tзнаqалась особлиІ!ІОІО веnоворgткістю, і тупоух
еnок. довго відтJІГ&JШ, .ве знаючи, ва яку С"Ж&.ТВ. Та І зро- , 
sуміло: коvу хотілось воюваm за івшвй народ'! Але пере
моrла та частвва бояр, котрі побачІUІв в Vкраіві вовd 
ласвй ПlJІ&ток длЯ іхперіялістіtчвоі Московії: в Украіву 
пспал:в пос.ців, повезлв ~рую(в козацькіА <."1'8ppDJUUi, а
віть булаву ДJ1Я гетькаиа ХJіІепь1"ицЬJ<,оrо .. віба вів ве маа 
влаС'ІІОі. . . На "ПереаСJІ&.ВСькІй раді" прочвта.nв· "ухаа" 
московського цаRJІ про з~оду допом:огrв Україві, а про самі 
уковв допохоnі - ка:.пи д.оковвтвсь у наступні дві. Тут 
ВІІJІВВВСJІ спрвт м~ковськвх послів: украінці ва рвді "за- • 
твердили" те, про що кали домовпвтвсь зrодок! Кві:всJоКа 
,,Jdo.лo)U. Украівв'' з 18 січи.я ц. р. також підтверДІUІІ.: 
"ПІІТВИви .прС) статус Укре.іи:в в складі Росіі розв'азувалвс.s 
Jl ваступиі дві'". 

Що дав Украіві таtmй тиvчасоввй, ввкуmеиві восв-
8111 соЮ'З·іЗ Москомцввt>ю -·ві..Цомо кожвокj. Росія узур. 
~а всі права укреhr.ськоі нації ,.а продовжує приrві
'Ііуиатв Украіау й Тепер, првкрвваюЧ1ісь комувізмо•. але. 
~Чвсі. ... ва царемсі поставовв. Український народ 
·~іКОЛВ Ве ПОГОДжув&вtJt З Т&КІПІ КОЛОВіJІJІЬВІDІ СТ&ВОХ і 
~Іколв ва нього ие rіоrоднться. 
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J> І J~ .~і () r. '1. т. 

І. 
8ВИААННЯ 

Хnnстюи, П~вло: У К Р А l 11 С Ь К А Р F.: :~ О .11 l·:J Ц І ~І. ЗАМТТКП І HA
T~PT~WK ~о ІсторіІ Уиря!нсьиоl Реполюnіі .. 1917 - 1920 рр. РозАі~ии і 
~•атер 1,я.Іw.. КнJІJжи я перш я. Том. І. JJ ідень, 192 І. Унр я ін сьиRН Сон і олог і ч
J:!"r. т~uт~т. ФОТОТJІІ'П і Чllf.f ~ nerн~.цp.v•< ДJІЯ студ і". ВJІJ.ЦЯ RHТfJ1T RO Чартори"
СЬИJfХ, Ню їори, 1969., 3 НЯГОДJІІ' 50-ліття с"ьоnноСТR' Уиряіни I9I9-I9n9. 
Стоnін том.v nenmoгo 152\ Форм~т ІІх7 інч1в,(тRеnдя оп~ява,золоті ві.ж•"'! 
тпск" тлтульного няnпсуJ 

ХрпстІои,ПавJІо: пе сяме, Кнrtгя друга, том 2. С~орін т~ксту 2-і к.204. 
Христюи,П~вло: це сяме, Кнпrа третя, том 3., Сторін теисту З-і и.ІбО. 
ХрRстюи,Павло: це саме, Кнлгя четв, том 4. Сторін теисту 4-і и.І92. 
Ціня цілости (лwще в тnерді)\ оnр::~ві} до ЗІ. :J. J!Jfi9 n-~25., я noтtv ~зо. 

2. -JCПJUEHEJНH1 ІС.\дЕН,~АРЕЦЬ НА 19•·9 РІК G 0/.н:~. Ук~я ін сьие IJtf~ я АЮlПТ RO 'Го 
веnля', Ню ;:оnк, !969, сторін J2, (У :>0-.. lТТ'Г'; COJ:ІJ.i1 1:ІJC"'I' Т9І!J-І~н.;~ nn.) 

з.ГЯАР"JІJОН, в .. : ТІНЬ І ~IAfi,I.PIJ~J:T•I\. Асопіnпі~ ,Іінчі~ Унря'і~СЬJ<(),Ї І·~.уJІЬТ.VР" 
Ііпдяння Оr>г::~ні:зяпії 0f)o'10HR' 1 in~''f?ЬO'< Cno~~~·\Yup~IH'f,IIю r:onи, [~n9.року 
Ре.ло !3яч.,І::tІ3''.ЛРНип. ()f)кл~д''"н~ 1 l.ЛЮСТ'1~ІІ1Т J'-.1~Ня .~1асовсьиt)ГО(поезtf •• ) 
Сторін 105 +7 непяtіноАянцх. 

4о-КАЛЕР.'ТАР A . .IJ>~IAJiAX '~ІГГ.JlА' ня ~~nJ ріи •. вr,.жяя~;пт~о IO.'IifiH~ С~редяка,Б. 
А"рРс, T~fi8, стоnін 127+1 неп. lJ,IHЯ пnттмР1Н"кя T.:JO. 

5. !<'edorovj_ch, Nichola ч, Іtev. : WY CIJL J{C н 1• N t) МУ l•'AI rн. l"kre inifln OrthOІ)OX Church of 
l.~.A. (-), 1969. !-'р. 40. (Illuяtrвtet). 1-'rice S;l.-

h. rя.лян, Т10JІt)ДJBfТfp: БАТЕРІ~І С~ІJ:РТП. І~JfДЯВН'РІТnО 'Червона Кя.л"на' {Ню П-и) 
I9t;8. Сторін 23n+2 неп. nлІос МЯТІ''• 1•r< ВJ.\.'І~.ЛИ~ ·ДО ннrtжки. 

7.,Грwневrtч .~ipt)C.JIЯB: КАТРН ГP"Jl.t;J'!'IF.BA .. Б(()Г'Т)~r',ічнтfі~ нярпс. ПттдявнттпТRО 
'ГО~f]Н Укf)ЯЇІР''' rronoнтo, T:Jf}8, CTO!')lH !)f'o 

8 Б ···л, Ір Н J' І(. Br,G'1r~нi поезії .J~пдяннн ІІІі Порськпї Груптт ~• яркя, ''ЯС"-"": .. 
Ню і'оnк, T9n8. Сторін .:іОТ+7 неп. 

VMHPI TECR, МОЛІ ТЕСЬ БОГУ 
І ЗГАДУЙТЕ ОДИН ДРУГОГО, 
СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ. 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

ЛЮБІТЬ ЇЇ,БО BPEMR ЛЮТЕ 
В ОСТАННЮ Т8•&УЮ MIHYfY 
З А НЕЇ ГОСПОдА ІІОЛІ ТЬІ 

50-РІЧЧЯ CDБDPНDCТtl 
У'ИРА .. rн·е"І,frИ.І ЗЕМЕnь 



<''/tpuci.ftчyю .~і:.'?У.І nрацю унраінаьхt:J.t Віт~··ша.л! 
'1а mo:i і еей :fit: ,;rc::pn.Jш 

:• r ... cn нт. 
'"t:W V<>R&. N. У. І-3 

а Д!'7К ... Р1І1 С'J'АИРОШПИ!'.L.r,лt'u l~'t "l'IIT)'"'J·.A 
IJI.I'; 781'~'101& ... CQJI;t••.a.':A.. 

МарІйка ПІдr1рянка. 

Серед ~елевих гір та буІtпоі верховиисько~ прп· 
роди, n ce.ni Бі.пі Ослави, у . падвІрия:иськоиу повіті, 
двя 25 марта 1881 р. приRmла ва свІт дитина, uaдt
neиa великиип здібиостиии: висnівати :q.. пІсиях усі 
радощі n болі та вестп рtдвІІR варо.'J; до красmої бу· 
дучнос·rи. 

_ Ма.11а Марtйкn до 11 рову житrя перебувала. по-
стІnпо у свого дІду«'.и о. Микол11 . Но.ІІОШJВ&, що /\ув 
парожоw у ce,IJI 8ap['if коло НадвірвоІ. 

Ді.дусь щчив свою· mбу внученьку чптатІt n пи
сати. Від тепер H11Ua вова аапопадJІИВо ЧІІТ&ТИ все, 
що ті.1ьки попuо П пІд руки. Оrа.ревькпn дІдусь буг. 
реввюt. украІвсьвви патріоток і тому СRравсяrВВІО· 
nrи я тоху дІ~І свою виучку. На творах Ш6чев:ва, 
Федьковича, Ш~евича t Устіяновича учив П JІD
бити рідпив кpRR і иарод. 

По см:ерти свого Дідуня: верrае Ма~8ка до бать
ків у село Уторопи, в коеІвськІх повІті. Тут пtд впu
вои прегариоІІірськоІ прироДІJ, та t~apy иародиІs: пІсеn 
.І пектури, n.очииав вона смвдаrи своІ першІ працІ, 
якІ посипв до .,Літ. Наук. Вtстиика• 1 "ДШа" у Львові. 

Свор об разовапил адобуваnа вона В.ІІасв:ими си • 
пахи; без иІuвт поиочи, без учите.пьс!!кого проводу
бо д.о Ш:КОJІИ родичі П Ие ПОСПШІJІИ. 

}і р. 1898 3ЛОSПJІ8. іспит 8 4:·IUІRCOBOI, ВИДІJІОВО~ 
ІІІКО.J[И n Коnохиї, а в р. 1900 Іспит арІпости в д•р· 
жавнім дівочім семивари у .Пьвояі. 

В осоИ1І того евиого року R вже воиR учптель"о" 
в Уторопах. 

Перша іІ праця п. :t. ., О n· и е в а м в ~>а n да в а 1 
sо~вти•. поеІШасл nt~ псевяовІІНІ!оt "Maptnкa Ш.r~ri. 

Уваги для пr.сдtт~"лення. 

о n и с к ост ю м 1 в. 

rожа. Рожеnа кnр.неаь!:о ..:пі;ІDВЧК&, ЩО СК.1адапьсн a)r•s• 1114ов 
червОВОЇ І<р:lt;ІІВ, U ЛІ)ДОІ')і WІRТКІА ЦВІту роаІ, 8 Д01188Ї 
ОВL"lЬПО ur:ryтo DDH[IOІRI. Ві.ц ІІО!ІСg& ЗІІКСRІОТЬ 8081'1 

тороu: (ПІІ.1ІІІ<В). СтавиІС аробnеиай з та~<в.х сашх ІІвс-rаів 

TIU:, ЩО иід ~Ї ДО ставу CIL'IВRID'I'L .Ц.. UC711d 

(•·дпи а nepe")·, друrай а з~д.V) і обrоr.та.юn.. I'I'J'AIIY 
н:tt·n:y, а nu OJ.R''иy 11ід mиі лз ру:•п І nopii'I'L р,._... 
fіІд \Ul!Ї D 011pyr C'i"ill!J' 3DВСАІ:Ітr. ;!'')8ТЇ торох., ЩО ІІаСІІі-
1\,VЮТL ПИ."іRІСВ. fi" П&ИТофе.1ІоКІІ.JІ: »ІОRТОЇ Bp&ed NfW( ро& 
ІІ&U'ІЇШМІі ;)$.16Пі. • 

ЛеnІ•. Бі.-!JІ. СJМоикu. мірво расва. ВІиов fв ;~міІ ЧеревІf'ІRІІ 
GW, прп1:р~шеuІ всовтв.10: стрІ•rнаvп . 

• Дзь1ІІ«очок. ІІІтанці c11w, широ-ві, короткі д;о вo.-..tu, дСUІоu Jl11paai. 
Se:teLI u;ш•ІІн;JаІ і тn~І сан.цмвв. Поверх cиutli ІІІJrІ&І.:• 
'ІUR. JI.OJІC 1"еІІUОЇ І<рnrІ;ІJ1 ШІІрОНИіt і;; ;)111\І:ІІЮЧІrVК 'і'Ор<>ІШ"ІІfІ, 
ІІ'і НRИХ НА>О,'\ІІГЬС:!І ІІрИврfП'ІЄП( ;1. .u;J:ОЧКП. 'l.'aKO:JIII 8& py
U3.38X Л&П1ИDІLЕТЬІ'ІІ д;ЗnЇJІО'І/UІ. 

4rі:шка. fіоротени•а суІ<QНО'Іка фJо.петuоУ кpac1ur. ПаачJаuш баf. 
,І,О·ЗЕ'."ІСІІ\. ']еf•Е'ІІ:!'!/<И Т6МВо-:'18ІІРІІЇ Dp8•<p&DІ8вf tfaa&•и. 
Вінои іа Фі•ІіІОІІ 1111. го;ІuІІі. 

Jipatчuк. Жовті коротекr.х.:і штnпці. Те.ІоUІо·с-11 ІВупа11 . ~ .... 
Ш&ПО'ІІШ 3 »>OD,IILI ДUО:ІІ. 3JІ8~a.IOЧJtit НОН8ЦІо ..-а ІІрDрі· 
114еиаІ брат'Іавох. Зе:ІеІІі ПОІІ•ІІІІtии t черt~І-к• ПJ1881'8• 
1881d братuкам•. 

СинІЧКR І (до Ctttpщиlitr). 
Тепер перед тобою виповім вину мою 

Ве.пику д_у:же: ' 
Я тебе B!tcмfвaJJa, твої скрипки стоптала 

Сверщик. 
Чн nростІ4ш, друже? · 

Ра.1.о тобі nрощаю, на родині ВІ-паю 
І твердо вірю, 

Шо не будеш блудити і ло чужих ходити 
В чужому nірю! 

Смничма І. 

Hi~om1 вже, нікотt' Orc~. по оо.'Іьнін во . 
Ba.'t. nр&Ісяt·аю; JtІ 

В ч!Jvil<i не ni~tY ~-мr:. бо радkт, .. шастя, доля -
t·ш с Р1.1КІм 1\раю ~ 

Нвіти ~ ~:с; ,ropo.w:, 
,.,.,.... Jlttш в Рідні.\І Краю! 
......,щмк. 

ФіІІАМR. 

Іратчмк. 

Тепер, коли минула 
Нцобрая година, 
Копи дп нас вер11ула 
ЗаблуІСёШа дитина 
Всі ра•ом засп/аа~мо 
Спіааночку - весаІнку 
Весело nогуля~ІW:о ' 
8 ПрО.\\ЇНJІХ ЯСНИХ pattK)'! 

f f'mpufm• rІІ]ІІІІІА·и 1. 

Всі !"<ном зacninan.,10 
Соїваночку --- веснянtr~·-

Е$есело ІtОГ)'ЛаІІмо 
В Г!ро.ІМЇНР.Х SІС:НІІХ rаІІК}' .. 



СІІсрщик. ТеuUІІІі, обт•с..1віІ (),).JІГ і v:н.:1а •орна mauo"'L 8 ue· 
реду пranoтtr:n ;~;r~ ;[.()НІ'і чn1•і пера, що :tа8с:ають ва nраво 

і :~tво (иага.цують в_успк"). В рукІ\Х скг•ш:в. " ІіОрІІ н.uо 
дnщечБи, с:.rруии ,. трави, с:~о~nк із ІІl•:VТИКІL t трави. 

СнІІИЧКіІ І Яв ФоnтІ~о~ Q;J;&ry ШL'Ііп:тєпо R беалоридну рІ;кво

"'tі:~р:пІс .. trrt. Танаж саІоІІ\ mоно•н;::~ ua •·o:~oul UіJ:Іл iwln·eJ І.
<:"11 очJ3ІІ!;с.иn uапІ·Г.У· 

СнІІМ'ІІ<а IJ, 0.1.;'11' ~роб.ІепоіІ і"' стрлпо~> nаперу, що нас:Іі;tуютІ. 

уfі~<рн Н!nІІІІ !'ІШD'ІІш. TR11:111 ТІ[>U'Іен<еиі крваhІ~ІІ і wallo'ІR.a, 

1\тер. Стрііі в~рховnвсьяuІі (І·уцу:~r.с~>киіі;. Спиі mтaRJІ, обmс:~і, 
БОПТар 1 НИШВRВВ& СОроЧЬ'81 ІUІІ:рОКІІіЇ ПОRС1 ІЕСТ~1 r;рІІ

С&ВІІ 11 пераюt п цвІто)Іц, тоuір'Іпи. а-оовто-u.1о.китиІ vотu-

:тnчІ І<рв.'Іа, при бl.гу it тавцю ШІtрОJ:•:> розnро<--rерті 

НІ•· Допrt, темuофіо:Іетві mn.ти, аа uоІ"ах ч:->рнІ ·~аадn.UІв н~ 
І'О<Іоаі зQ,1.oralt серп )JlrR.Цs:, від ииоrо спІід&.в ;~;ооJ•иіі 'е
·lІдииов•Й воапь, а&\і.nвиіі зо::~отв.~о~и ваіа,ІІ.ІUІU. А ру11ах 
.а,е~ верttтеацІ', а <J& nоис-.ок uae вуде.110 іа аопотою 

І"Т'ІІJІІІЮ, 

.1Ь 

ІІтІJ. ЗаrраІt:иам, СверІd.Іу, nІсню 
А ми всІ аа тобою, 
НаА ro.noc ОJІіsветьсt 
За пісом. за горою ... 
НаІІі:в цІnІм свІті знают~~о, 
Що· зеМJІі сеї діти : 
Дпя Неі виростають, 
ДJІJІ Неі хочуть жити ! 

(~r щик, 11iikse АІDІU BimpJ, строіть m_І•жп r:"І'":''"•н. 
tr ІrO~U mo/l ІrЇН'ІІІМ., liJap!N ІІОІІІС/1..1& tJІІOpiJo.v. r IJO'IІUCtJ~f.гpamІІ 

і всt жороJІ tmiІІtt1МfiЬ). 

р.,_,..., .... ~н всі юані 
В JІ&JDilt враскllі ,:~;omrвt. 

Геіі, re!t, гои-rа ... 
ll ul\mili кpacnHt ,цОJІІПtІ. 

ВІ·rрnк ,цуе, ry.u:e, 
Rаітаа в тuець ОІСІ[8UІ. 

ГеІ, 1'fli, roa-1'& ... 

К•Ітu 11 таиець cta.'IвR&I. 

Сиf'рщик гра• т• гуде, 

1~1111 лІ· о т•n бу А•· 
ГtІі 1 reil 1 ГО/1•1'& ... 

І\;''" :ri~··• тмt: Gy11,e • 

()оице а aet'ia.~ сіае, 
ТеІШОХ uclx: uа.цtп.в•. 

ГеІі, reii, roи·t•a ... 
. Teп:tov всіх :нnцІлпІ 

А та ріДІІа.-аеv;tеJІ.ь!(а 

Гор•е всІх р;о серденька. 

Ге І, rel1 ro.и-ra ... 
Гор•е •сlж .цо сердеиьаа. 

JIJI ПрІІЛЮІfІ ІІІ ДО ПІоОУ, 
До рі,циоСсвпа·9У, 

ГеІ, rel, roa~ra .. 
До Jlfi'JІOY, с•ІІ'І'О~. 

. 'JJD60111D 81118peJJC8U 

1 дaJJ: себе вбере•І'w. 
І'І'ІІt, rel, roa-re, 

1 .а.н• себІ аІJеrе-м! 

3 А 11 А. 8 l С А. 

3арі'І6ВО, .WtJII 1fl2fi. 

,t1. І Т О "І А 8 1 8 J1 І О Т 8 К А. 
Книжс .. ка 26. 

~=-c:c...:;-.or .. ::-; --~---· ----- -\.9 

Марійка ПfдrfрJІнка. 

в ЧУЖІМ nтrю. 
СцснічtІО ((8рПІІtІІ на 3 ді1 І танu.ІІJІІІІ І СПІ88М11; 

Jl Ь 1:> IIS. 192 •. 
~..t..KЛ.AJI.CIM 11Jl1J,АІШИЦТІ.1: "~ІІ.lОД.А. УК~А-18.!.~ 

llt.t't:I~IIJ.\HO l'OTO.ll'~ 1\()'1. І . h І 



д І Є В І О С О Б И: 

С""и•ак8 І -- дівчинка 12 ро~в І птички. 
Синичка 11 - .в.івчинка 13 рОКІВ ~ 
Gаерщик -- хлопчик 10 років 
rожа --· nівчинка 12 років j 
nenlи - .n.івчина.:а 10 роасів u в і т и •. 
даа1ночок - хлопчик 10. роасів 
ФІн.nка - дівчинка 7 рОКІВ } 
Братчик ·- хлопчик 7 Р?ків 
Вітер - хлопчик 12 рокІв. 
Юч -- .п,ІВЧІ1НК8 13 роКіВ. 

І 

Річ дієтьсtt у· приреnі - у велмкому ropeJІ.i, 
що зоветьсt..: У к р а і н а. 

Аавіночок. 
Нема нігде красше, ніr.п.е вeceninwe, 
Бе нігде не гріє соt:ечко мил:іІІше; 
Ніг...п.е не шумить так біпu берізка, 
Не журчить потічок чистенькиА, як слі3ка! 
Як би мене взяли в далеку чужину 
Зівчв би я, ~ни.п.Ів, з туги там загинув. 

&ратчмн. 

АІАіІІ. 

І я так І 

І я так! 

. Я сього не знаю, 
Чому на"миліІІше всім у РіднІм КраЮ? · 

АІІІНІ'ІОК. 

......... 

Не аиаєш? Чи пісню вже тую забула, 
Що вчера під вечір від Сверщика чула? 

О, я І тепер ще можу заспівати, 
Лиш ~r.усін би Сверщик голос приru.ати. 

І я так! 

І я так! 

, А де Сверщик .аівся? 
Вже сонечко встало, він ще не иаивси! ... . 

Я Сверщика люблю; він скрипак наІІпершиН, 
Спіааноч~~:и· знає і складає верші. 

АІІІІІОЧОІL. 
Певне заховався між буІІніі трави 

І там над потічком скрипку свою прааит ... 
Але я задзвоню дрібними давінками, 
Те 38PU ІІИТІtСЧ і Сверщик між іfІІІ'И, 

е-ЦІІ 11. 

Сверщмк. 

Д.ІуІО JІУ•е, 
Дtкую всім вам, а тобі, дру•е 
ВІтре; наІІперше І 

011, бо є за що. 
А хто би думав: ВІтрик nenaщo. 

ВІтер (жартуюІІи). 

Саерщми. 

Хто так думає, зараз nрилечу 
І ІІому скрипку пІрву, розмечу! 

Не руш ти скрипки. Хто буде грати, 
Як тобі схочесь потанuювати? 

СІІІОІЦІІ 11 (с.tужа•). 
Тихше, тихше. .. 
ХТОСЬ Над ПОТОЧКОМ КВИЛИТЬ, 
Аж цвІт головку ХИJІИТЬ 
До вемпі близше. .. 

СверЩІІК (fepe c•PUІ&IlY .Ю мzу). 

Тихше ... 
КвІТІІІІ (Всі шenomo.•). 

Тихше ... 
вtтер (сІtJІада.fІ Іtpu.ta). 

'смнкчка 11 (noJapae 1tІL'І&Ни • дtІ.t6). 
Хтось до нас бІжить бистро, 
Аж нив кпонитьс1 копос. 

Тихше .. 

(Чути ~ Ж.ІІІІІСІМНА ІІІ WJAUQAll). 

Пізнаю сестри голос ... 
011, сестро! 

(Bi:нtum6 на empi•iJ с«:мрі; м •оромаІ xвu.tal ••tЮиwи 
П ofU.uю•u і lfl.tfi0'88). 

з з 

(lJІОІtОВЇ~НО до САЇfІ Іtі~ні, IIIONBif6 lliJe ІnО pAiJO.,.ti.JШ, то 
в круг вtнжо.с, мо moвrr nараJСІІ. Ilpu с.ІоtІаз: : .РаnуRтеся 
на J! ри" п.ищу/116 таниююосі nари в дв.tоні. Від мів: 
"Нуже, квітки, пиш жваво" - .може nоtІmарІІmІІсІІ Іnо· 
lltЦЬ двіч.а il mpatUL RoAu fJa.lfllfІ скін•umьсІІ, 11Cl квіпtІtІІ 
смаюмь ШJ своf Jeicц.t. Віпир •JІtІНІІЄСІІ квіmІи.v, а nomrІ.tІ-'f 

Сверщикови). 
ВІ··вр. 

Дякую 
.;верщІІк. 

ВІтер. 

Рожа. 

Ска•и нам тепер, ВІтрику ми.hи~. 
Чоrо ти нинІ так радиІІ, веселиn 

Бо нині можу сказати сміло, 
Що своє добре докІнчкв дІло. 
Так, так, квІточки, ви всі вже спали, 
ЛИСТКИ стуnили і СПОЧИІ8JІИ. 
Я тоді крила свої розкинув 
ТаА uiny нІчку в чужиІІ краІІ линув. 
До того краю петtв я бистро, 
Де пІщла птичка убрана пестро • 

Ти був там. ВІтре? Бачив Синицю ? 
СверЩІІк. 

Ти бачив тую педвчу п111вю і' 
ВІтер. 

і(•к, Сверщку, птичка ледача була, 
А оли на рІдниІІ fBIA краІІ забула; 

1 
ле теnер вже рІдню згадала 

СверІІ&Іf«. 
повернути тут забажала. 

ІІтер. 

~к так, тоді в•е иншеє діпо 
ії сестричцІ ее буде мило ... 

Що воиа робить ? . 

' 



С.ММ І. .Сестричко пюбІ, мила\ 
Прости, а пвинилаІ 

ЄІнІІаіа 11. 
Давно я вже прос:тила; що вечера стелила 

Гніздо мягенько; . 
Що ранІtу виг .. адаnа і ось тебе д.аждuа, 
Моє серденько. 

СмІІІ'ІКІ І (ІІІуАum&еА iJo сеспари). 

о, добра ти беамІрно І 
с..... и (ofit.fш іі). 

Во люблю тебе вірно. 

см--. 1 (""'">· 
А 1 що учинила? ... 
Вірне серце зранила. .. 

С........ 11 (.иІідно). 

С..ЧМІ. 

Тихо •••· тихо . .-.· 
Давнк люта. JІИХО 
Треба забути ... 
Спо•ІІНеш у гніuочку 
У милім ХОJІОАОЧІС)', 
По довrІА пути. 

Але наАперше мушу 
СовІс:ть свою і .u.ушу 
ВІд гріха амити. 

(Н.ІІАІfМ І 18pOCII8ІUatl pJifU tJo •віІfІІіа). 
Сльоаами землю рошу 
І вас: прощеанІ прошу, 
РІдиІі КвітИ І . 

llltn («:Ї рtиОАІ). 
Прощаємо провину, 

ПриІмаємо в гостину 
В нашу ДОJІИНу. 

~~ ТІ•ко с:умус, 
· 1 іі авуку ніхто не Іfує. 
Он там, сама вже вона надхсщить ... 
Гnнь, ІК сумненька травою бродить ... 

(/І-JІJ lfOptfia аижодШfІ6 еуАІШІ і JtJІWJifІJI&IJ Стиика 11 ) 

ВІтер . 
. ОА rи Синичко, ти щебетушко, 

Веселу вісТку шепну на ушко. 

с:..н 11. єш 
Вітрику, братику, ти все пус:ту 
Чи 8 тою вІсткою ти не жартуєш ? 

ВІтер. Та де посмІв би • -'ртувати 
Іа твого ГОРІ та насмtватись. 
я тобІ правду rоаорю щиру: 
Hul ще ввидиw сестричку милу. 

СІІІщІІ 11. . .. ? 
о, пІОбмІІ вітре, чи JІ.Oupe чую 
НинІ обіІІму ще 11 nоцІлую... . 
1 приrоJІУбто до серЦІ евоrо І ? 

Cnpllf,IIК. твоя с:естрич•а не варта того! 
Кltn (ld). 

Не варта! 
С81ц1111. 

Знаю •· пюбІ, знаю, 
ЗrрІwипа ТІЖ,О суnроти І€раю, 
Супроти вс1х· вас. Т! ви забудьте 
1 мипосерднІ дпІ неt будьте. 

~ За таІ)r IPIJIY забути ТЯЖІЮ; 
Ane АJІІ teбtt вчиним ее, nташко І 

Кltn (всі рtиО.а). ' 
Вчиним ее рцо І 

р.ІПІR&" :в р.190! иа сторів~u .,ДІ.па". Ло сьоrо верmвка 
у.п03ШВ о. Киmакеви~ музику і йort довrий час сnІВ&ІІИ 
ва всяних ваціова.пьвих торжествu, як бовВJІn гиu. 

вtд тоrо часу появпяються пtо раз "ІастіОmе її праці 
у всІ:z: видавиицтво в Гапичині і ва УкраІні. 

В 1906 р. вийm.па зам:уж аа вародвьоrо учите.uя 
Ав(устива Домбровськоrо, ЩО 3 ВВІІ ПОЗВаІЮМИ.ПІСІІ 
ва перmих Загаm.вих Зборах укр. народнього rщ· 
'ІUЬСТВ& у Львові в 1904: р. · 

ПершавбІркаП поевІй п. а. "Відгуки душі• 
ВІ[Йm.па вамадом: У11ИтельскоІ орr'авІаацІІ "Вз. По-
Jdч• у Львові 1908 р. 

В ~асі вtйви витерпШ:а п. Докбровська д1•е 
квоrо. Хотяй оста.па сака в дрібІUDПІ дІтоЧХ&ІІи (do 
куж був весь ~ас при війську) - в mкoJd і в варод-
вІй pQбort бу.па все приvtрок д.11.11 других. . 

Від року 1919 перевеспася п. Докброво..-.а ва 8&
карпатську УкраТву, де учm'8.1[1)8 дотепер 1 .-1 ЗарІ-
~еві, у перечивськІм: окрузі. · 

Н пос.підви:z: ~aca:z: працюв ва по.пі діТО~(ІІ D!'e· 
ратури як співробітІІІПІЯ: .в і в о~ к а• в Yzropoдl 
і .,Ові та Ди ти ви" у ЛьвовІ. 

()врекИІП RJDІИІR8.КИ вdшmІ досі !'Ud И праці : 
,.Відrуви душі" -у JhвЩІі 1808• 
.М:алий Васвuьво•,- в rllfв,Цil916; 
.,Оо в ва М:оrиuі"- у Ввввици 1118; 
.,Гостииа св. 1Іииоп:ав ва ПІ.ц:карпатс•вІІ 

Рус в"' - в УжгородІ 199); 
"'Вертеп" - в У:авrоJІОді 1991· 
"}[в.ти-Страдипцк- -у ФЬ.д.u+а 1822; 
.,В "І у Ж ІІІ П 1 р » 8 - (у ДІІОZ BIIД8IIDZ ріІІВО'ІАСИО) В .,. __ 

rороді І у Іlьвовf 192і. 
Під прибраво ваависькок .мар і а в а Під r 1· 

р явка" - криється П в.паствве ваввиско: 
Карія з Лсвертt:в Докбро.:воь•а. 
78U'Q)IQ~ ...... 18111. 

в.Ім , .......... 

Перша дtи. 

•енеда над ру"І&ІІІ ІІ&сіJІна цвіта"•· - На ·переді сце .. cТQ4D 
цвіти пІвко.:~.еt:ок : иа сере.цвиі Р о z а; по боках, пpuopJ'I 
Ле.л Іn І ДавІво"Іои, півору"І: Фівuиа.І Вра,•ив.-

Rавок. - ЦІп:а п:еведа купаетьсІІ у соивmио:ку uевІ. 

Рожа. 

.leAIR. 

Квіточки - с:естричкІt, шо ·.-о аа новина, 
· Що сумна вся наша _прекрасна. ДОJІИИІ? 
Сумують всі пташки. пісень не !=Півают•, 
Не знаєте, сес:три, що за журбу маюn? 

Як я умивалась на аорях росою, 
Синички ка!Іали помежи собою, 
Що оnна синичка від них OJІ.peUaCJІ, 
Звергла своє піря, в чуже ЗOJUІrJІaca 
І своє гнізJІ.очко залишити хоче, 
В чужину летіти, nесь у свІт за очи. 

О, я би ні !Соли того не зробила; 
РІдної ЗемлицІ и би не ЛІїшила І 

6ратчм. 

ФІІWІL 

Aulll 

І и нІІ 

І и н_іІ 

Я таасож аа свІт иІ! 
tteмa нігде крас~е, ак в Pl.:~,ttil Краіиі І 
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АОВІ·дНИК 

20-річчя "Гомону У країни" 
Cave пром~нуло 20-річчя ш~роковідомого укр~інського ти~нев~к~ 'Го~ін 

Укра Ін"', як~~ полеляється щот"хня у Торонто, 1\:нr::.д~, · АJІ<е noAн"N ~О ро
ків. 

Час, ви~::.вялося б ще не так~tі: дялРк~:;, ~ле rteH _vкря їнсьІщН тпжневтук, 
це о~11н 3 першJrх, якJrtt пocтnnrtв C()ni :зявд:шнл не JІ''"'е '''''ТНП" nр~вдутро 
УкраІну, але " акт~•но поборювяти ворогів укря~нсько~ няuі~ в сеіті, і 
те зав~ання 'Гомін Укр~Ун"' в"копувяв з усnіхом! 

Di~ самого початку появ~ А~ ло сьог()дні - 'Гом1н Уцря~н"' в"соко не
се прапор боротьби _укрА Інського нярnду з~ cnor. в~:зАО.ІJР.ння; він обо!)онпє 
з~орові поз~ціІ украінського оргянізовЯН()ГО нпцtонялtзму, пошчрюс іде~, 
в також всец1ло пі~~ержує кожну акцію унр~їнців у світі, nня веде . до 
набл"хення ~ня врлі для українського н::.nоду. 

Стіffкість, прлkоліні»нtсть, n~зкомnпочісовість суnрот" nо~огів УкраІ
ни - це "'СА!)::ІІНТер~стика політичної лін і 1 тrього з::.сл.vж~нnго _vІfрЯЇІІськnго 
т~жневwна у вільному св1ті. 
Щаети, Боzе! 

1'rr · ••к "Постуn" занінч• ...
nерше 1 О-річчя 

УкрАЇНСЬКRft KBTO.IJRilbiOYH T"JtHP.A"'< 'llocт,vn' ,що ПОЛВJІНЄТЬСЛ у ІНнніпеrу, 
Канада, з кінцем 1968 року, закінч"в т~кож споє деснтпріччя на nості 
С..ІІVZбw-tн~rорм:щії ,__яку nодає. своїм ччтnчам nnRH1f"< ТО рокіR. 

,. Постуn' видає н"дявнпчя Спілкя з оnJ.І~:ІІСеною поrукnІо у Вінн іпеrу. Га
зету редагує колегія, лну очолює. о.Семен Іжtfк,лн ГО.ІJ()RН"н nедяктор,що є 
во..s;ночас антивнпм nрацівнJJко·м .У перконні ;~ тя с.vсnільні!І .JІіJІлнкях серед 
ук~аfнців к~на..s;п. 

Щасти, Roxe! 
--------·------------------------------·------------------

1919 22 СІЧНЯ 1969 

аито-сО+ІЬСЬКИИ СОВОР У КИЄаІ. ;дО liA иоr·о МАНДАЮ Н СІЧНЯ 1918 РОКУ 
ПFОГОЛОСИЛА УКР ЛІНСЬКА ЦЕНТР АЛЬ НА РАДА ЧЕТВЕРТИМ УНІВЕРСАЛОМ УКР АІНСЬ 
КУ ~ОДНУ РЕСП'УВJІІЮ" НЕЗАЛЕЖНОЮ ДЕРЖАВОЮ. НА ЦЬОМУ МдRДАНІ 21 СІЧИЯ 
1919 РОКУ ДИРЕКТОРІЯ УКРАІНСЬКОІ НАРОДН:ОІ РЕСПУБЛІКИ МАНІФЕСТОМ СОВОРНО 
crR ПРОГОЛОСНЛА З'ЄДНАННR З:АХІДНЬО·УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОk РЕСПУІmКИ В 
ОДНУ СУВЕРЕННУ НАРОДНУ РЕСПУ1іЛІКУ: ' ІІД НИНІ ВО ЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСR СІ'ОЛІТ 
ТJІМИ ВІДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДИОІ ЧАСТИЖ ЄДИНОІ УКРАІНИ". 
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Я. РудJtuцький · МОВНІ ПРАВА І ЛІНrБІцид 

(Резюме) 

В :JВ'язку з проrолошЄІІИJІІІ Генеральною Асамблt:сю vu сднаних Націй 
1968 року Міжнародним Роком: Людських nрав різні народи, організаціІ, та 
окремі одиниці nіддають ревізії чи доnовнюють Унівсr"са.nьну Дек..:t.ярацію 

Людських Прав, nрийняту Об'єдн~ними Націнми n l!H?. році. В зв'язку з 

цим Проф. Яр. Рудницький зорганізував окремий сКе:.11тет для сnрав .,інr

віциду» й оnрацював меморандум npo мовні nрава ,...d. .;~ікrві.ц.ид. Автор ви

суває nриродні (індиві.дуа.nьні) мовні nрава, що їх н~ можна обмежув'ти 

ніякими законами. Від індивідуальних 1\ІОВНИХ 1Ірі:ІВ вік відрізняє груnові, 

що їх устійнюється, реrулюсться й за(,,.·нн.:Ч:f(;ТІ.t::Я конституційними або 

інститутційно-адміністративними засобами в '4Иrr·рних державах. Він наво

дить багато nрикладів із конституцій рі>них ,;(,ржав, що забе·зnечують вжи

вання різних мов світу. Він nодас теж nриклади інститутційних гарантій 

різних мов. Крім мовних nрав історія людства знає виnадки заборони різ

них мов, як наnриклад, Валуєвський чи Емський укази. Є теж виnадки 

створення невідрадних соціо-культурних у;у~ов для розвитку даноі етно

мовної груnи, відмова матеріялької чи моральної nі;иержки в її мовно

культурних змаганнях, що в висліді веде до nовільного завмирання :о.юви. 

Професор Рудницький окреслює такі й тим nодібні виnадки, як ",інrвіцид. 

чи лінrвіцидні заходи. Він дає точну дефініцію лінrвіциду в n'ятьох точ

ках і вимагає, щоб у 1968 р. nроголошено на міжнародному фору;у~і ОН крім 
свободи мовлення, теж і свободу мов, що вияв",ялася б у :.tайбу-mьому lJ 

свобо і й забезnеченні етномовних груn від усяких родів .,інrвіциду. 

OHfzmJa TfOHЦR ПOKA4tiЬ1fMiR - .. . . . ' 
СГ1 ЕАГОН3ВОАН НСПА~ liHTHlBO ... - . . .. а-~----~~, '~~ІІОЧРКВL ~ p413ЛHVttuмнкttиr4t ми 

.. L"o.//...,~r-a.~ 11 (ali~'I:BLA3ЬBL~JEr ~ _.лrо В f'rl 
wн НЕМLJр4нимиrіі~аrю,r~~ь . - -ftІОЕВЬІК'• ЧРКВІ.1 np~~ttucтw~ 

~~~~~~~~jкнйr~,rp'tJLp.i~ii ttAwн~ '•3Jii 
Ір ІІМL ~p~i~ML іІГІІрАІіСКWJLУЁАЬ• {61а3'1: 
виов•n nom'lrwtttiiмь стrо,r.J.t,йлЮЕсвіюкLЕЖ 
твttЬІМ ч;>кв•м · iitt•nйc41Ж сіюІ.ffіЕсіісttиюкнІіrиwс 
мorAatWKia• ВЬЙСПАt.' "кnіЕСАdВОСАОВЇЮТ picAttvrtJr . "" . ... .. .. -
OBJ.E~HitCTB~ ПОКЛІІ"LіЕМ4ГО_.ЖСТВА•МАІОЖЕЮІ1ІЕ 

RCiaBJp.icтKьtE нет 4рЇЕ. vr:тоfЧІіЙ ЙАНВLСПіfВ4ЮЦJЕіі 
йлипІіwvЦІЕАІОЕВЕ~іtрА.І,Ніtспр•uктн .ttАсжЕоусь 
f~nEПOTiЦJABШRJCEitACЇE~1-AOEACBAЬITH • ~dWEOH 
IAAs'tqJE5iq.tЇI3tt1rOЖfBLC~ Сіі4ІНМЖЕВLСА· СТГО.J.і4 
WttHMЖfBiaC~ ·J~ft: OfAИYHMMACTL 'І' dМОЖЕ сіН СВ 'І 
'І' ОМ W3.ipldMCf "JмitL n OBEA'tniІM rii.wнrЮ,rN 
ЧLfІІОівнКW .ЇJьіvр~ЕьсЦііrtnІіttОкьмJкАріІ, 'сfко 
~EЛHC.t.r сі(. nрй BCEcucipirtttOM МИТ f0П9АНТЕ 3Е'І'С 
ІСОМКУf ІLІВуАЕ• BLA'IT0~4 ~~rci\ttч, А •АІІ!І~ і:. 
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U К R..Д І N І А N М U S Е U М- С l Е V Е L А N D. О . 
Люр~с .. ка Мати Sожа, захнщu Украіну ! 

ЛIOPД-LOURDES 

ПоJІвн Преса. БoropoJUщi 

11. moтoro - 25. березна 1858 
Берн~еті Субіру 

!* 7. І . 1844, t 16. 4. 1879, 
канонізована І. 12. 1933) 
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Вкпуа '1. 15 .Клівленд - Пюрд 
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. 

11 . nютоrо 1968 

Се~<тор філателії "У~<раінсь~о го М~зею" у .Кл івленд ; в Огай о (ЗСА ) 

ПершодкіР><а з Пюрду 

P u blished b;v t he U k rainian Museнm in Cleveland . Ohico - U .S .A . 

P rirrted in Clevelan1, Ohio - U .S .A . 

Ч. І. 



Ч. І. 

nроф.А. 8ахІUІИ8И 

ВІВЛОС 

"ПРОСВІТА"- МАТИ ТОВАРИСТВ 

1868 - 8.грудня - 1968 
Сто роRів служіння 

уRраЇнсьRому народові 
на рідній землі і в діясnорі 

Р R О S V І Т А - world-w1de 
Soc1ety for Enl1ghtenment ot л~овlв, Рвво11 1о 
Ukra1n1an people, founded 1n 

Lv1v, eap1tal ot Weatern Ukra1ne 
on DecemЬer 8, 1868. CENTENNIAL. 

qgpEЗ ОСВІТУ ДО ВОЛ~ НАРОДУ! 

Кл1влеид-Буеиос АИре~-Льв1в 

Випусх ч.l~ 8. гр~дня 1968 
Рис. wистцq Володимира Каплуна. 

Сектор ф1nАтел1Ї "Укр~Їнського 
Музею• у К~1влевд1, сг~йо ( ЗСА) 

PQbl. Ьу the Ukra1n1a~ Мuseum 
Cleтelaud, Oh1o - u.s.A. 

ст.ІІS 



У Н СОЮЗ-В 75-РІЧЧЯ 
У ПОШАНІ ДО ПІОНЕРІВ - /ІИЦЕМ ДО МОЛОДІ! 

ІІРОГОЛОШЕІПІИ І ЗАКЛИК ГОЛОСНОГО t~І~ЗtЖУТИВІІОГО К.Оl\ІІТЕТУ 
УКРАПІСЬКОГО ІІАРОДНОГО СОЮЗУ 

Ц.Ого Року Божого 1069-го, • День БатЬІ~ З'цнаннх Стейrів Ам~ІІки ЮрІи Ba.DIIIIП"ro · 
на 22-ГО .lЮТОГО, СПО8НJІЄТhСJІ 75 років 3 ТОГО Часу, ЯК 3' R~T.'Ielroll~ ПеИСІL'ІЬІWиійСЬКОМ)' мJ. 
стєчку ШамокІ.ні створено таке .,всеиарод.Іtс об'Gдиаини, .10 якого кожиrd )"Краінськпй пересе
JІенецJ., звідки вЬ1 не nоходив би і .1с б 11ін не ЖІІВ, 1'Ііг на.1ежати" - Український На.родии11 
СоІ03. ЗасІQ·ва.lІІ цю nсрш~· в Ново)!~· Світі крайов~· ~'lіраінськ)· аабе;шеченево·J1ОПомоr·ову r.t. 
с~·спіJп"ио-гроха..1ськ)· устанОRJ наші смщснІtкн-піонсрн та горстка свідомих робітинків-пе~

Сf'.lNІІUВ 3 ГO.lORHOIO )ff'ТOIO: 30pгaиi;J~li.RTII nci Н:\ІІІі .liO,lChKi "3'XORi і МатеріИ.'ІЬНЇ ]JЄС)'рсІІ на ДО· 

nомогу С&МІІМ собі в HoRO)f)' Світі та СВ()(;:\1)' р;раїиськом3· наро,1ові на Pi,l.Jiiй ЗемJІі в його 3Ма_
гаІІИJІ.х до ВОJІі І не3а.1ежности. 

ПовІDІХ 75 років ВІrконує УкраїнськІІЇІ Нn:юдиші Стоз це свос 3ав;щнни, ставпm )'ГО.'ІЬ· 
ипм каменем, на иКОМ)' здвигнено 73· ВСJІІІ'ІJІ) будів.•Ію, що її назнвасмо }'краінською Cni.lь· 

нотою в З'єдна.ІІКХ Оrе1ітах Америхи і в Канаді. За.вдикtІ .започаткованій створениим }'краін

ськоrо Народного Сою;~~· зорга.нЬованістІ та сІІі..'ІЬНИМІІ з3·си.1.1JІии Північно-Американський 

коІІТІІИеІІТ ві,1 Арктики в Канаді по Мехіканськ3· заток3· на півднІ, від Ат~uнтику ва cxo;d по 
Пацифік на :Jаході поRрІІRСJІ Г)'СТою мережею 3·краін<~ьких парафій і громад, у~ськнх цер

ков, uod..1r І народввх домів. а ТR<Ірчий )"М і тр~·,lJІщі Р3'КІІ кL1ькох українських rенерацІй ство· 
pи..lR неоцІ.неннІ духові й матеріи~1ьні вартості. іULІІІ 38Міткий ~1ад ~· багатобічну розбудов~· 
своіх прибранІІХ батькJвщдн, З'Gднаних СТf'іІтіs Америки і канади, внесли пова.жввй вклад ~· 

ЗІ'І&ганни )'Краінського народу на РідНій Землі. · 

У першом~· повідом.1евні п~ю СТRОрt'ИИИ У краінського Народиого СоюЗ)' ска38.JІо, що "ва
Ж.1ІИвнй крок ароблено, Український Наро,1НІІІЇ Союз уже створено, украівсwс.вй нарід ІІОСКрес 

в Америці". ІсторіJІ.потверджуG ці ('J)Ова.. Ttt.iW тз й 75-JІітнііІ ювL"Іей Украінського Н~дногс 

Соаооу G рівночасно і юRi.:Je(;M орІ'8.ИЇ3&1,іЇ Америкаи~ькоі і Канадійської Украівн. Мавпш це ва 

yвut та оrr;нм прогодош)·ючи 1969-нй І•ік 

ЮВІЛЕИНИМ РОКОМ УКРАїНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ, 
3&ICJIII.IC8QIO його баn.тотwсичие ч.'Іf'RСТВО Rід;wиачнтп цей Ювілей згідво з вайкращими тра

~-аmоі устаноц додаТЕ08ІDІН і збLІІьшекіІми 3)'СІІJІJІJІІІІІ АJІ•: 

• СкрІп.11е.RІUІ І дLlЬШоі ро3б)·дови нauntx ~·краіиських КаТОJJИЦЬКоі І Пр&ІІОС.Dа&оі Цt>р
КОІІ та Сва.иге.1ьських ЦеркоВИІІ.Х Згромаджень; 

• Дa.U.Woi розб)·дови і росту наших центра.льюп ~~айових репре;~евтацій, Украївськоt·о 
Конrресового КомітеТ)· ЛvерикІt і КомітеТ)' УкраіІD~в КавадІІ та. створевої недавно ввдб3·довtt 

- Саітового Конrресу Вільних )''країІЩів, ик і всіх на.шІІХ народних, профссІйвІІх, наукоВІІХ. 
С)'СпL1ЬИо-громадСЬКІІХ, ЖЇНОЧІІХ, еКОНОМЇЧНІІХ, харІІТВТІІВІОІХ Й іІІШJІХ )"СТ&RОВ і оргаІІіЗ&ЦЇЇf, 
а зокреиа орrа.иіааІЩ\ нашої моJІоді і нашого ш~і.lьtощтва; 

• Закріn.1еІDІR Д)'ХОвого зв'и3К)' з нашим ;\·країнсьюrм народом на Рідній Землі та. ще 
бідьшоі і ВІІ.датніmоі допомоПІ в і'tого І'ероічннх 3Магаиних до волі і неза..1ежности! 

У СВОЄМ)' пt"ршому аак."Іику до ство.)Єнни ~-краінського Народного Сою33' його основопо

.'ІОЖІІИКJІ ВНСJІОВІLПІ надію, ЩО KO.lll .,І,R Д)'МІіа та ШІСJІЬ ВТЇ.'ІІІТЬСR В ді:tо, ТО rpJІJQ·Чi ПОКО.lЇН· 
ни, икі народит.си на вLlЬІІій зем.1і, будуть дик )'RВТІІ і ТІ~, не.'Іук&І'ІНМ с.ІJовом згадуиати вас, 

і ИаПІЇ !'ІІОІ'Н:Ш 3аКвіТЧаІОТЬ квітаИІІ, ПО•lІІТІОІІІ (,.'JЬОJ&МІІ радОСТИ і ВДJІЧНОСТН". 

З ваго1lН теперіІІІНЬОго ЮвіJJею 75-річчи 11111 віддамо наЙХра.DQ' і вaJiбL1wuy 11оmану нашим 

Jrіоиерам-освоВОПОJІОЖІІИ&аМ, JI•K ДОІ ... l&ДеИО JIOBIL'\: З)'СИ.rІЬ .1-lJI здіІ)СВ6ІІВJІ ЇХІІІооГО 3&1108ЇТ~·: . і 
об'GДІІJLНИJІ всіх )"КраінцІв Нового Світу, 3ВіДКІІ .ВОВИ Не ПОХОДІІ.J'ПІ б і де б ВОІІВ JIC ЖILDI, 8 орга- .,..· 
нізацІ:йинх рида.х Украінського Народного СоЮ3)', цієї справжньої Украінської Заморської Таер-
ДІщі! 

НашІ осиовопо.1ожники стао}Н.'DІ Украінсм•ий НароДJІІІJЇ Со1о3 3 JQ"'IККIO про мвііб~'ТJІ(,, 
про ті rеиераціі, що прІІЙJQ"'І"Ь по RІІХ. Тож і ІІШ, RQ3начаючrt 75-JІітиій Юа~іі цkі 3·стаиови. 
вда.йио всю ПОІІІВ.ІQ' іі піовера.l'І-основопоJІо~~ИJІка:\І та звериЬІось mmeи до вашоі мо.-Jоді. на· 

uюго майб)"ТІІЬОГО! 

3ак..'І.ІПС8.С1ІІо аеі .8іддітІ Украівського Народиого Сою33· в ЗСА І в Каваді та всі іхвІ ОІсруа.
ні Коміте111, щоб під цим ІV...'Іом: У ПОШАНІ ДО-ШОНЕРШ- ЛИЦЕМ ДО МОЛОДІ! -
вже тепер заіиІціІОІІL1JІІ, с.mт.во 3 усімІІ інumми місцеВІІМИ уkраіисьКІІМІІ органЬа.цuuш і ~·cra.· 
нова.ІІІІ':,t підготову до відповідного вд3118 чеюUІ цього Ве.lІt:кого ЮвІ.1ею Л"~Єрнканськоі І Кана· 

дііtськоі Украінк вnродовж цього ювіJІеііиого роК)'! 

Лжер31 Ситі, 11. Дж .• 2-го січНJІ 1969-го рt•ку. 

ГОЛОВНИП ЕКЗЕКУТІІВВИІІ КОІ\ПТЕТ 
УКРАUІСЬІ~ГО НАРОДНОГО СОІО3У 
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