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ОБЕЗПЕЧУЙТЕСЬ У ВЗАЇМНІЙ ПОМОЧІ
Гей, украінче, розум май,
Взагмну Поміч потирай,
Взаїмна Поміч, наше славне товариство, 
Там е но,дія і любов!

(Мелодія: “Гей, там на горі Січ іде” ).

•  НАЙНИЖЧІ ПРЕМІЇ
•  НАИНІИРНІИЙ ВИБІР АСЕКУРАЦІЙНИХ ПЛЯНІВ
•  ГАРАНТОВАНІ ПОЛІСИ ДЛЯ ДІТЕЙ І СТАРШИХ
•  ДОПОМОГА НА ВИПАДОК СТАРОСТИ
•  ВИСОКІ ДИВІДЕНДИ КОЖНОГО РОКУ
•  МІСЯЧНИЙ ДОХІД (ПЕНСІЯ) НА СТАРШІ РОКИ
•  ВИБІР СПОСОБУ ВИПЛАТИ ОСТАНШХ БЕНЕФІСІВ
•  НАЙДЕШ ЕВШ Е р е ч е н ц е в е  о б е з п е ч е н н я
•  НАРОДНІ ДИВІДЕНДИ
•  ПОЧУТТЯ СШВВЛАСНОСТИ
•  ГОЛОС У ГОСПОДАРЮВАННІ МАЙНОМ
•  ПОЧУТТЯ с п о к ій н о ї  с о в іс т и .

Все це дає своїм членам

Українське Товариство Взаїмної Помочі в Канаді,

яке вже понад 40 років солідно і чесно обслуговує 
тисячі й тисячі своїх членів.

ПОЩО іти до чужих? ВЗАЇМНА ПОМІЧ має всі дані 

до того, щоб найкраще обслужити всіх українців у Канаді 

в ділянці ЖИТТЄВОГО ОБЕЗПЕЧЕННЯ.

U K R A IN IA N  F R A T E R N A L  S O C IE T Y  
O F  C A N A D A

BOX 3512, STA. B, WINNIPEG 4, MANITOBA, CANADA.
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Володимир Сосюра

СРІБНИЙ ВЕРШНИК
Рік новий летпть крізь сяйва зливу, 
ждуть його і праця і борня.
Підіймає вітер білу грпву 

в золотокопптого коня.

Срібний вершник юності і сили, 

наче море, повен погляд твій.
І пливуть хвилини бистрокрило, 
як сніжинок мерехтливий р ій . . .

Срібнії вершник райдугами грає 
у своїй звитяжливій красі.
І йому дорогу уступає 
рік старий в старому кожусі.

Зі]) його но всім прощально лине. . .  
Де, о, де ви, сили МОЛОДІ?
І сіяють сльози, як перлини, 
на його кошлатій бороді. . .



СІЧЕНЬ J A N U A R Y
- к

31 днів

----  ' .......
JH. Ст. Дні Старого Стилю „ Нового Стилю

1 19 С Грудень, 1963. Боніфатія мч. Нов. Рік, Обр. ГНІХ., Вас. Вел.
2 20 Ч Ігнатія Богон. свщм. Сильвестра папи
3 21 П Юліяни мч. Малахія прор.
4 22 С Аиастазії мч. Собор 70 Апост.

5 23 Н Н. перед Різдвом, 10 мч. у  Кр. Н. перед Богоявл., Навеч. Бог
6 24 П Навеч. Різдва, Євгенії мч. <5 Богоявлення ГНІХ.
7 25 В Рідзво Христове Собор Ів. Хрестителя

_ 8 26 С Собор Пресв. Богородиці і Обр. Ю рія прп.
9 27 Ч Степана первмч. П олієвкта мч.

10 28 П Муч. у Нікодимії Григорія Ніс.
11 29 С Дітей убитих у  Вифлеємі f  Теодосія прп.

12 ЗО Н Нед. по Різдві, Анісії мч. Нед. по Богоявл., Татіяни прп.
13 31 п Меланії прп. Єрмила й Стратил., мч.
14 1 В Нов. Рік 1964. Обр. Вас. Вел. Отців у Сипаї убитих
15 2 С Сильвестра папи Павла Тив., Івана Кущника
16 3 Ч Малахія прор. Поклін оковам Ап. Петра
17 4 11 Собор 70 Апостолів ф Антонія Вел. прп.
18 5 С Навеч. Богоявл., Теопемпта прп. Атаназія і Кирила св.

19 6 Н Богоявлення Господнє Нед. Митаря і фарисея
20 7 П Собор Ів. Хр. ф Євтимія вел.
21 8 В Ю рія й Еміліяна прп. Максима ісп.
22 9 С Полієвкта прп. 3 Тимотея ап., Анастасія
23 10 Ч Григорія Ніс. Климента Анкир. сщмч.
24 11 П f  Теодосія прп. Ксенії прп.
25 12 С Татіянм прп. •[•Григорія Бог.

26 13 Н Нед. по Богоявл., Єрмипа і Стр. Н. Блуди. С., Ксенофонта прп
27 14 П Отців в Синаі убитих фПерен. мощів Ів. Зол.
28 15 В Павла Тив. й Івана Кущ. © Єфрема прп.
29 16 С Поклін оковам ап. Петра Перен. м. Ігнатії Богон.
ЗО 17 Ч f  Антонія Вел. прп. Трьох Святителів
31 18 П Атанасія й Кирила св. Кира й Івана беср. 

---------------------------- -— ... -у

Яка краса: відродження країни!
Ще рік, ще день назад тут чувся плач рабів, 
Мовчали десь святі під попелом руїни,
І журно дзвін старий по мертвому гудів.



ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р
1. 1. 1586. Патріярша грамота про 

затвердження Львівсько
го Православного Брат
ства, залож. 1463 р.

1. 1. 1647. f  Петро Могила, митропо
лит Київський.

1. 1. 1919. Закон УНР про Автокефа
лію Української Право
славної Церкви.

1. 1. 1928. Вийшло в Празі перше 
число "Розбудови Нації” , 
органу Проводу Україн
ських Націоналістів.

3. 1. 1919. Народня Рада ЗУНР ухва- 
-....... ....... --лила в Станиславові при

лучити Галичину до УНР.. 
3. 1. 1868. Народився поет Микола 

Чернявський.
3. 1. 1871. Народився український 

вчений Агатанґел Крим
ський.

5. 1. 1585. Закладено Ставропігій
ське Братство у Львові.

5. 1. 1935. Від руки ката НКВД заги
нув поет Олекса Близько.

6. 1. 1742. f  гетьман Пилип Орлик.
6. 1. 1846. У Києві засновано Кири- 

ло-Методіївське Братство.
6. І. 1834. Народився поет Степан

Руданський.
7. 1. 1675. Запорожці, під проводом

Сірка, погромили турків 
під Січчю.

8. 1. 1953. f  актор і режисер Воло
димир Блавацький.

11. 1. 1888. у співець Буковини Осип 
Юрій Федькович.

11. 1.1916. у письменник - сатирик 
Лесь Мартович.

13. 1. 1906. Перший український що
денник у Києві "Громад
ська Думка".

14. 1. 1649. Тріюмфальний в'їзд геть
мана Богдана Хмельниць
кого до Києва після пере
моги над поляками.

14. 1. 1616. Засновано Київське Брат
ство.

18 1. 1654. Переяславська умова Бог
дана Хмельницького з 
Московщиною.

19. 1. 1944. f  Полк. Роман Сушко, Кр.
командант УВО на ЗУЗ.

20. 1. 1962. Вмер у Києві Іван Іжаке-
вич, один з найвизначні
ших українських маля- 
рів, проживши 98 років. 
Нар. 20. І. 1864.

21. 1. 1919. Карпатська Україна схва
лила прилучитися до У- 
країнської Народньої Рес
публіки.

22. 1. 1918. У Києві Центральна Рада
проголосила IV Універсал 
про самостійну і незалеж
ну Українську Народню 
Республіку.

22. 1. 1919. Директорія УНР проголо
сила об'єднання всіх у- 
країнських земель.

22. 1. 1920. f  письменниця Наталія
Кобринська.

23. 1. 1667. Андрусівська умова. По
діл України між Поль
щею і Московщиною.

23. 1. 1928. У Вінніпегу створено У- 
країнську Стрілецьку Гро
маду.

23. 1. 1921. Від руки скритовбивця за
гинув композитор Мико
ла Дмитрович Леонтович.

27. 1. 1790. Народився письменник
Петро Гулак - Артемовс-

28. 1. 1920. f  письменник Панас Мир
ний.

28. 1. 1929. Перший Конгрес Україн
ських Націоналістів у  Від
ні.

29. 1. 1633. f  Архиєпископ Мелетій
Смотрицький.

29. 1. 1918. Бій під Крутами.
30. 1. 1111. Похід на половців.

Коли відкільсь взялася міць шалена,
Як буря, все живе схопила, пройняла, —
І ось, — дивись, в руках замаяли знамена,
І гімн повід співа невільна сторона.

О. Олесь
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л ю т и й FEBRUARY
*

29 днів

/2-------------
Н. Ст. Дні Старого С т и л ю

------------ -------------------------- ----.Л

Нового Стилю

1 19 С Макарія прп. Трифона мч.

2 20 Н ЗО нед. по Сош. f  Євтнмія веп. Н. М'ясопусна, Стріт. Госп.
3 21 П Максима прп. Симеона й Анни прор.
4 22 В Тимотея ап. Ісидар прп.
5 23 С Климента сщмч. 0 Агафії мч.
6 24 Ч Ксенії прп. Вукола прп.
7 25 П -J- Григорія Богосл. Партенія й Луки прп.
8 26 С Ксенофонта й інш. прп. Теодора Стр.

9 27 Н 31 нед. по Сош. f  Пер. м. Ів. Зол. Нед. Сиропусна, Никифора мч.
10 28 П Єфрема прп. Харалампія мч.
11 29 В . Перен. м. Ігнатія Бог. Власія свщмч.
12 ЗО G Трьох Святителів Мелетія св.
із  з і  ч Кира й Івана беср. © Мартиніяна прп.
14 1 П Лютий, Трифона мч. Авксентія прп. f  Кирила Кат.
15 2 G Стрітення Господнє Онисима ап

16 3 н 32 нед. по Сош., Симеона й Аннн 1. нед. Посту, Памфила мч.
17 4 11 Ісидора прп. Теодора Тирона прп.
18 5 В Агафії прп. Льва папи
19 6 С Вукола прп. Архипа ап.
20 7 Ч Партенія і Луки прп. Льва еп. Кат.
21 8 П Теодора Стр. мч. Тимотея прп., Євстахія св.
22 9 С Никифора мч. Найд. м. мч. в Євгенії

23 10 Н Митаря й фарисея, Харалампія 2. нед. Посту, Полікарпа сщмч.
24 11 П Власія свщмч. 7  1 і 2 найд. Гол. Івана Хр.
25 12 В Мелетія св. Тарасія св.
26 13 С Мартиніяна прп. _ Порфірія прп.
27 14 Ч Авксентія прп. Пер. Кирила 0 Прокопія прп.
28 15 П Онисима ап. Василія прп. ісп.
29 16 С 

Vi

Памфіла мч. й інших Касіяна прп.

------------------------------------------- )j

Хто зберіг любов до краю 
І не зрікся роду,
Той ім’ям не вмре ніколи 
В спогадах народу.

Хто поїв, як струмінь, край свій 
І не згинув в морі,
Ой не раз того згадають 
Влітку квіти-зорі.

8



2. 2. 1936.

3. 2. 1929.

3. 2. 1864.

4. 2. 1793.

7. 2. 1933.

7. 2. 1942.

8. 2. 1918.

8. 2. 1940.

9. 2. 1918.

2. 2. 1812.

9. 2. 1942. 

10. 2. 1900.

ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р
Народився байкар Євген 
Гребінка.
ф на Соловках поет Євген 
Плужник.
Конгрес Українських На
ціоналістів створив Орга
нізацію Українських На
ціоналістів (ОУН). 
Народився поет-сатирик 
Володимир Самійленко. 
Другий поділ Польщі (Во
линь і Поділля забрала Ро
сія).
■j* артист Микола Садов- 
ський.
І. Собор Єпископів УАПІД 
в Пінську організує УПЦ 
на визволених україн
ських землях.
Центральні держави ви
знали незалежність Укра
їнської Народньої Респуб
ліки.
ф на чужині письменник 
Спиридон Черкосенко.
У Бересті представники 
чотирьох держав — Ні
меччини, Австро-Угорщи
ни, Болгарії й Туреччини 
підписали мирний дого
вір з представниками У- 
країнської Центральної 
Ради. Українська Народ- 
ня Республіка вперше ви
знана як самостійна дер
жава важливим мі?кнарод- 
нім актом.
Гестапо заареш тувало в 
Києві сотні української 
інтелігенції.
Засновано з ініціятиви 
М и к о л и  Міхновського

10. 2. 1918. 

10. 2. 1852. 

12. 2. 1939. 

12. 2. 1871. 

12. 2. 1924.

14. 2. 1897.
20. 2. 1054.

21. 2. 1942.

22. 2. 1860. 

24. 2. 1574.

24. 2. 1608.

24. 2. 1342.

25. 2. 1871.

26. 2. 1886.

26. 2. 1942.

27. 2. 1664.

28. 2. 1772.

першу політичну партію 
в Україні (Р. У. П.). 
Початок походу УСС про
ти большевицьких військ, 
у Микола Гоголь, автор 
"Тараса Бульби".
Перші вибори до Сойму 
Карпатської України. 
Народився письменник 
Лесь Мартович.
Поляки замучили членку 
УВО Ольгу Басараб.
7  Пантелеймон Куліш, 
ф великий князь київський 
Ярослав Мудрий.
Німці розстріляли в Києві 
письменницю Олену Те- 
лігу, членку ОУН. 
Народилась артистка Ма
рія Заньковецька.
Вийшла в світ в Україні 
перша друкована книжка 
"Апостол".
ф князь Константин Ос
трозький, покровитель у- 
країнської культури. 
Народився Юліян Роман
ський і політичний га" 
лицький діяч. Умер 22. 4. 
1932 у Львові. 

Народилася поетка Леся 
Українка.
Народився графік Юрій 
Нарбут.
ф письменник Микола 
Чирський.
Поляки під Новгород - Сі- 
верським розстріляли пол
ковника Івана Богуна. 
Мученицька смерть ми
трополита Арсенія Маці- 
євича в Ревельському ка
зематі.

Хто угледів в час безщастя 
Сонне крізь тумани,
Той для люду рідним, батьком 
І пророком стане.

Хто зберіг любов до краю 
І не зрікся роду,
Тільки той віддав всю душу, 
Все, одо зміг, народу.

О. Олесь
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БЕРЕЗЕНЬ M A R C H

ЗІ днів

г,----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 17 Н Н. Блудн. сина, Теодора Тир. мч. 3. н. П. Христопокл. Євд. прмч.
2 18 П Льва папи Теодора свмч.
3 19 В Архипа ап. Евтропа свмч.
4 20 С Льва єп. Кат. Гарасима прп.
5 21 Ч Тимотея прп. Конона мч.
6 22 П Найд. мощ. мч. у Євгенії f f 42 мч. в Аморії
7 23 С Полікарпа свщм. Василія сшмч.

8 24 Н Н. М'ясопісна, 'j‘ 1 і 2 найд. Г. Ів.Хр 4. н. Посту, Тєофілякта ісп.
9 25 П Тарасія св. f  40 муч. у Севастії

10 26 В Порфірія св. Кондрата й івш.
11 27 С Прокопія прп. ісп. Софронія патр. єр. (Поклони)
12 28 Ч Василія прп. ісп. Теофана ісп.
13 29 П Касіяна прп. Пер. мощ. св. Никифора
14 1 G Березень. Євдокії прмч. @ ' Венедикта прп.
15 2 Н Н. Сиропусна, Теодота свщмч. 5. н. Посту, Агапія й інш.
16 3 П Євтропія прп. Савина й Папи мч.
17 4 В Гарасима прп. Алексія прп.
18 5 С Кокона мч. Кирила єп.
19 6 Ч 42 мч. в Аморії Хризанта і Дарії мч.
20 7 П' Василія й інш. 'ф ОО. убитих в обит. Сави
21 8 G Теофілакта ісп. Якова ісп.

22 9 Н 1 зі. Посту, у 40 муч. у Сезастії Квітна Нед., Василія свмч*
23 10 П Кондрата й інш. мч. Никона прмч. й інш.
24 11 В Софронія патр. Захарії і Якова
25 12 С Теофана ісп. Благовіщення Пр. Діви.
26 13 Ч Перзн. мощів св. Никифора Собоо св. Арх. Гавриїла
27 14 П Венедикта прп. Вел. П'ятниця
28 15 С Агапія й інш. (0) Іларіона й Стефана прп.

26 16 Н 2 нед. Посту, Савина й Папи мч. Воскресання ГНІХ.
ЗО 17 П Алексія прп. Св. Понеділок
31 18 В Кирила єрус. Св. Вівторок

------------------------------------------- -J

Поклін Тобі, великий наш Тарасе! 
Повік Твоє ім’я благословенне

[будь!

Що нас покорену, роздерту ;темну
[масу

Від Товтрів до дрімучого Кавказу

10



історичний календар

1. 3. 1918 Війська Української Цен 16. 3. 1896.
тральної Ради зайняли
Київ. 16. 3. 1664.

2. 3. 1861. Скасовано в Україні крі
пацтво.

3. 3. 1827. Народився байкар Леонід 17. 3. J 0 1 O

Іванович Глібів.
3. 3. 1947. f  проф. Філарет Колесса,

учений, композитор, етно 18. 3. 1921.
граф.

3. 3. 1947. f  поетка Уляна Кравчен
ко. 18. 3. 1913.

4. 3. 1750. Кирила Розумовського об
рано гетьманом. 19. 3. 1864.

5. 3. 1950. Загинув Головний Коман
дир УПА, ген. хор. Тарас 19. 3. 1895.
Чупринка (Роман Шухе-
вич). 19. 3. 1918.

7. 3. 1899. Народився письменник
Аркадій Любченко.

;7. 3. 1917. Українські полки Волин 19. 3. 1939.
і 1 ський, Преображенський
j ■ та Ізмаїльський розпоча 20. 3. 1917.

і і
ли революцію в Петер
бургу. 20. 3. 1632.

•. 8. 3. 1169. Суздальський князь Ан
дрій Боголюбський зруй 21. 3. 1942.
нував Київ.

9. 3. 1814. Народився поет Тарас
Шевченко. 22. 3. 1842.

10. 3. 1861. у Тарас Шевченко.
13. 3. 1923. •j- письм. Дніпрова Чайка.
14. 3. 1822. Перша вистава україн 26. 3. 1908.

ською мовою в Київсько
му театрі.

14. 3. 1923. Рада Амбасадорів у Па 26. 3. 1909.

рижі віддала Зах. Укра
їну Польщі. 31. 3. 1653.

15. 3. 1939. Проголошено самостій -
ність Карпатської Укра- 31. 3. 1858.
їни.

•j* письменник і компози
тор Петро Ніщинський. 
Розстріляно гетьмана Іва
на Виговського під Оль- 
хівцем.
Мирова конференція в 
Парижі признала Закар
паття ЧСР.
Підписання Ризького до
говору між РСФСР і Поль
щею. — - - --
У Львові основуючі Збори 
Т-ва "УСС".
Народився митрополит 
Василь Липківський. 
Народився поет Максим 
Рильський.
Похорон у Києві поляг- 
лих під Крутами героїз. 
Мадяри розстріляли Мих. 
Колодзінського-Гузара. 
Створено Українську Цен
тральну Раду в Києві. 
Народився гетьман Іван 
Мазепа.
у Ольга Кобилянська, ви
датна українська пись
менниця.
РІародився композитор 
Микола Віталієвич Лисен- 
ко.
у історик Володимир Ан
тонович.
у історик і композитор 
Микола Аркас.
Перемога І. Богуна над 
поляками під Вінницею. 
Народився письменник 
Адріян Кащенко.

Зцілив, з’єднав і показав нам путь. 
Поклін Тобі від мертвих і живущих 
І ненароджених грядучих

[поколінь,

Всіх — в Україні й поза нею сущих 
За світлий дар, за приклад

[невмирущий 
Глибока шана, тихий наш поклін!

"До Тараса" — Кость Вагилевич
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KBITTLEHb APRIL

ЗО днів

H. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю
1 19 С Хризанта й Дарії мч. Марії Єгипетської прп.
2 20 Ч ОО. убитих в обителі Сави Тита прп.
3 21 П Якова ісп. Никити прп. ісп.
4 22 С Василія свщмч. Йосифа й Георгія прп.

5 23 Н 3. н. Посту, Христопоклінна @ И. Томина, Теодула й лдр. мч.
6 24 П Захарії і Якова при. Євтихія св. -J- Прест. Методія
7 25 В Благовіщення Пр. Д. М. Георгія Мел. прп.
8 26 С Собор Арх. Гавриїла Іродіона й інш. ап.
9 27 Ч Матрони мч. Євпсихія мч.

10 28 П Іларіона й Степана прп. Терентія й інш. мч.
11 29 С Марка й Кирила свщмч. Антипи евмч.

12 ЗО Н 4. нед. Посту, Івана Ліст. 0 Н. Мироносиць, Василі» ісп.
13 31 П Іпатія прп. Артемона свщмч.
14 1 В Квітень. Марії Єгипет, прп. Мартина папи
15 2 С Тита прп. (Поклони). Аристарха й інш.
16 3 Ч Никити прп. ісп. Агапії мч.
17 4 П Йосифа й Георгія прп. Симеона й Акакії прп.
18 5 С Теодула мч. Івана прп.
19 6 Н 5. н. П., Єетіш ія . -j' Методів св. Н. Розслабл., Івана Староп.
20 7 П Георгія Мел. прп. Теодора Тріх.
21 8 В Іоодіона й інш. Януаріч й інш. мч.
22 9 С Євпсихія мч. Теодора Сикеота прп.
23 10 Ч Терентія мч. Георгія вмч. (н. н.)
24 11 П Антипа свщмч. Сави Страт.
25 12 С Василія ісп. f  Марка Ап. Єв.

26 13 Н Квітна Нед., Артемона евмч. (0) Нед. Самарянки, Василів евмч.
27 14 П Мартина й Антонія Симеона свщмч.
28 15 В Архистратига й інш. Ап. Ясона й Сосіпатра ап.
29 16 С Агапії мч. 9 муч. у Кізиці
ЗО 17 Ч Симеона й Акакія прп. •(' Якова апсст.

Ой Wі квітни, весно. — мій но.род з кайданах. 
Мій народ в задумі,
Очі його в стумі,
Серце його в ранах,

А життя в туманах.
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1. 4. 1917.

2. 4. 1111. 

7. 4. 1340. 

9. 4. 1864. 

10. 4. 1932.

12. 4. 1596.

14. 4. 1768.

15. 4. 1918. 

15. 4. 1893.

18. 4. 1862.

19. 4. 1848.

19. 4. 1885.
19. 4. 1917.

20. 4. 1622.

ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р
Українська Центральна 
Рада організувала в Києві 
маніфестаційний похід, 
оголосивши це с в я т о  
"Першим Днем Свободи" 
України.
Перемога над половцями 
під Сольницею.
Помер Ю рій II., останній 
князь у галицькій Україні. 
Народився поет Павло 
Грабовський.
Хиротонія Архимандрита 
Полікарпа Сікорського 
( п і з н і ш е  Митрополита 
УАПЦ) на єпископа. 
Перемога Наливайка на 
Білому Камені.
Повстання Гайдамаків під 
проводом Максима Залі
зняка.
•j* український повістяр 
Іван Нечуй-Левицький. 
ф поет і видатний етно
граф Іван Манджура. 
Народилася поетка Уляна 
Кравченко.
Початок відродження га
лицької України і засну
вання у  Львові "Головної 
Руської. Ради", 
ф Микола Костомарів. 
Почався в Києві Всеукра
їнський Національний 
Конгрес.
ф Гетьман Петро Кона- 
шевич-Сагайдачний.

20. 4. 1922. 

21 4. 1785.

22. 4. 1910.

22. 4. 1920.

23. 4. 1185.

24. 4. 1824.

25. 4. 1927.

25. 4. 1913.

26. 4. 1648.

26. 4. 1945.

26. 4. 1890.

27. 4. 1904.

28. 4. 1915.
28. 4. 1932.

29. 4. 1648. 

29. 4. 1918.

•j' композитор Кирило Сте- 
ценко.
Катерина II. узаконила 
кріпацький устрій в Укра
їні.
ф Марко Кропивницький, 
"батько українського теа
тру".
Варшавський договір от. 
С. Петлюри.
Похід князя Ігоря на по
ловців.
Народився поет Яків Що- 
голів.
ф письменник Марко Че
ремшина (Іван Семанюк). 
ф письменник Михайло 
Коцюбинський.
Гетьман Богдан Хмель
ницький здобуває тверди
ню Кодак.
ф гетьман Павло Скоро
падський.
Народився поет і літера
турознавець Микола Зе- 
ров.
•(* поет Михайло Стариць- 
кий.
Бої УСС на Маківці, 
у Голояд і Пришляк, чле
ни УВО.
Б. Хмельницького вибра
ли гетьманом України. 
Проголошення П. Скоро
падського гетьманом У- 
країни. Фльота на Чорно
му морі підняла україн
ський прапор.

Ой не квітки. весно. пишними квітками 
Бо народ мій встане,
Розіб’є кайдани,
Вкриє світ димами,
А поля тілами.

Ой не квітни, весно, глянь — надходять хмари,
Тугою чорніють,
Гнівом червоніють . . .
Ой ті хмари-кари . . .
Смерть вам, яничари!

"Літо на чужині" — О. Олесь
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ГПРАВЕНЬ M A Y

31 днів

Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 18 П Вел. П'ятниця Єремії прор.
2 19 С Івана Староп. прп. Анастасія Вел. патр.

3 20 Н Воскресення ГНЇХ. Н. Сліпонародж., f  Теод. Печ.
4 21 П Світлий Понеділок @ Пелагії прмч.
5 22 В Світлий Вівторок Ірини муч.
6 23 С Георгія вмч. (н. н.) Йова Мног.
7 24 Ч Сави Стр. мч. Вознесіння ГНІХ.
8 25 П ■[• Марка Ап. Івана БОГОСЛАВА (н. н.)
9 26 С Василія свмч. f  Перен. м. св. Миколая

10 27 Н Н, Томина, Іпаріона і Степ. прп. Св. Отців, •]• Симона Зил. ап.
11 28 П Ясона й інш. @ f  Кирила й Методія
12 29 В 9 муч. у  Кизиці Єпіфанія й Германа св.
13 ЗО С f  Якова Зав. Глікерії мч.
14 1 Ч Травень. Єремії прор. Ісидора мч.
15 2 П Атанасія Вел. патр. Пахомія Вел. прп.
16 3 С f  Теодосія Печ. прп. Теодора Освщ. прп.

17 4 Н Нед. Мироносиць, Пелагії прп. Сошествіе Св. Духа.
18 5 П Ірини М Ч . ЗІР Пон. Св. Духа, Пресв. Тройці
19 6 В Нова Многостр. Патрикія св. м.
20 7 С Явл. Ч. Хреста Талалея мч.
21 8 4 ІВАНА БОГОСЛОВА (н. .н) f  Константина й Олени
22 9 П f  Перен. м. св. Миколая Василіска мч.
23 10 С f  Симона Зил. ап. Михаїла Син. ісп.
24 11 Н Н. Розслабл., Мокія, Кир. і  М. Н. Всіх Святих, Симеона прп
25 12 П Єпіфанія і Германа св. f  3. найд. г. Ів. Хр.
26 13 В Гликерії мч. @ Карпа ап.
27 14 С Ісидора мч. Терапонта свмч.
28 15 Ч Пахомія Вел. прп. Пресв. Євх. (н. н.) Никити прп.
29 16 П Теодора Освщ. Теодосії прп.
ЗО 17 С Андроніка ап. Ісаакія прп.
31 18 Н Нед. Самарянки, Теодота ми. 2. нед. по Сош., Єрмія ап.--------------- --------------------------- у

Зелений ліс, і май, і сонце.
І солов’ї в кущах.
А в нас, в нас сльози на очах . . .  
О сонце! ..



ІСТОРИЧНИ РІ К А Л ЕН Д А Р

2. 5. 1848.

3. 5. 1074. 

3. 5. 1924.

5. 5. 1836.

6. 5. 1910.

2. 5. 1648. Початок повстання Богда
на Хмельницького.
У Галичині створено пер
ше українське політ. Т-во 
"Головна Руська Рада”. 
Упокоєння Преп. Феодо
сія Печерського.
Загинув Микола Міхнов- 
ський, основоположник у- 
країнського організовано
го націоналізму. 
Народився письменник і 
композитор Сидір Вороб- 
кевич.
*j- письменник і громад
ський діяч Борис Грінчен- 
ко.

7. 5. 1840. Народився М. Л. Кропив- 
ницький.

9. 5. 1922. •(• український історик і 
письменник Орест Ле- 
вицький.

11. 5. 1907. Засновано Українське Нат
кове Т-во в Києві.

12. 5. 1947. VI. С о б о р  Єпископів
УАПЦ у  Мюнхені.

13. 5. 1849. Народився письменник
Панас Мирний.

j 3. 5. 1933. Самогубство письменни
ка Миколи Хвильового.

14. 5. 1871. Народився письменник
Василь Стефаник.

14. 5. 1856. Народився письменник
Андрій Чайківський.

15. - 5. 1848. У Галичині скасовано пан
щину.

16. 5. 1648. Перемога під Жовтими 
Водами.

16. 5. 1817. Народився видатний істо
рик Микола Костомарів.

16. 5. 1851. Народився письменник і 
визн. етнограф Іван Ман- 
джура.

18. 5. 1917. У Києві розпочався Пер
ший Всеукраїнський Вій
ськовий З'їзд.

18. 5. 1902. На засланні помер пись
менник Павло Грабов- 
ський.

20. 3. 1932. у письменник Степан Ва- 
сильченко.

22. 5. 1861. Похорон Т. Шевченка на 
Чернечій Горі під Кане- 
вом.

22. 5. 1920. Поляки замучили компо
зитора Остапа Нижанків- 
ського.

23. 5. 1920. -]' український графік
Ю рій Нарбут.

23. 5. 1938. Згинув з большевицької
руки в Ротердамі полк. 
Євген Коновалець, На
чальний Командант УВО 
та Голова Проведу Укра
їнських Націоналістів.

24. 5. 1125. f  князь Володимир Моно
мах.

24. 5. 1918. Представники україн ■
ських партій створили У- 
країнський Національний 
Союз.

25. 5. 1926. Загинув Головний Отаман
Військ Української Народ- 
ньої Республіки Симон 
Петлюра.

26. 5. 1659. Перемога гетьмана І. Ви-
говського над москалями 
під Конотопом.

28. 5. 1916. f  поет Іван Франко.
30. 5. 1876. Заборона українського

слова царським урядом.
31. 5. 1223. Перша зустріч України з

татарами в бою над річ
кою Калкою.

Чи висушиш ти сльози наші, сонце, 
На сліпучих очах?
Як сушиш роси на квітках,
О сонце!?

Чи вгледім ми і ліс, і май, і сонце 
В коханому краю,
Де душу кинули свою . . .
О сонце!

О. Олесь
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ЧЕРВЕНЬ JU N E

ЗО днів

------------------------------------------------------------
Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 19 П Патрикія свщмч. Юстина мч.
2 20 В Талалея мч. Никифора патр.
3 21 С 1' Кон. і Олени Лукіліяна мч. й інпі.
4 22 Ч Василіска мч. Митрофана патр.
5 23 П Михаїла ісп. Христа Чол. н.н., Доротея свмч
6 24 С Симеона при. Висаріона прп. Состр. Пр. Бог.

7 25 Н Нед. Сліпородженого, 3. Н. г. 3. нед. по Сош. Теодора Анк.
8 26 П Карпа ап. Теодора Стр.
9 27 В Терапонта свмч. Кирила Алекс. св.

10 28 С Микити при. (§> Тимотея свмч.
11 29 Ч ВОЗНЕСЕННЯ Господнє f  Вартоломея і Варнави
12 ЗО П Ісаакія прп. Онуфрія прп.
13 31 С Єрмія ап. Акилини мч.

14 1 Н Червень. Н. св. Отців, Юстина. 4. н. по Сош., Єл. пр. Мет. патр.
15 2 П Никифора патр. Амоса прор.
16 3 В Лукиліяна мч. Тихона св.
17 4 С Митрофана прп. Мануїла й інш. мч.
18 5 4  Доротея свщмч. Леонтія мч.
19 6 П Висаріона прп. f  Юди Тадея ап.
20 7 С Теодота Анкир. свмч. Методія свмч.

21 8 Н Сошествіє Св. Дула. 5. н. по Сош., Юліяна Tape.
22 9 П Пресв. Тройці. Євсевія свщмч.
23 10 В Тимотея свщмч. Аґрипіни мч.
24 11 С f  Вартоломея і Варнави ап. Різдво Івана Хр.

~25 12 Ч Онуфрія прп. © Февронії прп.
26 13 П Акилини мч. Давида прп.
27 14 С Єлисея прор. Самсона прп.

28 15 Н Нед. Всіх Святих, Амоса. 6. н. по Сош., Пер. м. Кира н Ів
29 16 П Тихона св. Петра й Павла Ап.
ЗО 17 В Мануїла мч. Собор 12 Апост.

---------------------- -------------------- fj

Дайте руки, юні други, 
Серце к серцю хай припаде,

16

Най щезають тяжкі туги — 
Ум, охота най засяде!



ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р

І. 6. 1630. "Тарасова ніч", розгром 
поляків.

1. 6. 1933. День пам'яті замучених
голодом 1933 року.

2. 6. 1936. ф письменник Андрій
Чайківський.

2. 6. 1886. Народився письменник
Кость Буревій.

3. 6. 1930. у член Академії Наук П.
Тутківський.

3. 6. 1863. Народився д-р Євген Пе- 
трушевич, видатний га
лицько-український полі
тик, президент і диктатор 
Західньої Української На 
ротньої Республіки. Вмер
29. 3. 1940 в Берліні.

5. 6. 1648. Богдан Хмельницький роз
бив під Корсунем поль
ське військо.

?. 6. 1708. Договір гетьмана Івана 
Мазепи з шведським ко
ролем Карпом XII. про 
спільну війну з Москов
щиною.

6. 6. 1224. Татари розбили україн
ське княже військо над 
Калкою.

6 6. 1927. f  П. Д. Демуцький, укра
їнській музикант - етно
граф (нар. 1860 р.).

6. 6. 1927. ф Данило Щербаківський,
мистецтвознавець (н а р. 
1877).

7. 6. 1843. ф поет Маркіян Шашке-
вич.

7. 6. 1930. ф Петро Холодний, видат
ний маляр.

8. 6. 1652. Перемога Богдана Хмель
ницького над поляками 
під Батогом.

8. 6. 1919. УГА почала офензиву під
Чортковим.

9. 6. 1898. ф поет Яків Щоголів.
10. 6. 1917. Перший Всеукраїнський 

Селянський З’їзд у  Києві.

11. 6. 1931. 

14. 6. 1891.

15. 6. 1775. 

15. 6. 1944.

18. 6. 1569. 
18. 6. 1709.

20. 6. 1895. 
20. 6. 1768.

20. 6. 1920. 
20. 6. 1948.

22. 6. 1929.
22. 6. 1941.

23. 6. 1870. 

23. 6. 1917.

25. 6. 1205.

27. 6. 1918. 

29. 6. 1812.

29. 6. 1849. 

29. 6. 1918. 

29. 6. 1933.

ф історик і політик В. Ли- 
пинський.
Народився Євген Конова- 
лець, Нач. Командант УВО 
і перший голова Проводу 
Українських Націоналі
стів.
Друге зруйнування Січі 
Запорізької.
Німці закатували О. Оль- 
жича (Олега Кандибу), за 
ступника Голови ПУН, 
вченого і поета. 
Люблинська Унія.
Перше зруйнування мос
калями Січі, 
ф Михайло Драгоманів. 
Залізняк і Ґонта здобули 
Умань.
ф графік Ю рій Нарбут.
В Авґсбруґу створено У- 
країнську Національну 
Раду.
ф Євген Чикаленко. 
Початок совєтсько-німець- 
кої війни.
ф поет Амвросій Метлин- 
ський.
Перший Універсал Укра
їнської Центральної Ради 
в Києві.
В бою з поляками під За- 
вихостом згинув князь Ро
ман Галицький.
Загинув у  Полтаві пись
менник Іван Стешенко. 
Архиєпископа Варлаама 
Шишацького живцем за
муровано в Новгород-Сі- 
верському манастирі. 
Народилася письменниця 
Олена Пчілка. 
ф Хведір Вовк, світової 
слави вчений антрополог. 
Помер генерал Мирон 
Тарнавський, Начальний 
Вождь УГА.

Разом, -разом! Хто сил має, 
Гоніть з Гуси мраки тьмаві, 
Зависть най вас не спиняє,

Разом к світу, други жваві!
Маркіян Шашкевич 

("Русалка Дністрова")
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ЛИПЕНЬ J U L Y

31 днів

Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 18 С Леонтія мч. Косми й Дам'яна бер.
2 19 Ч Пр. Євх. (н.н.) f  Юди Тадея an. g f  Пол. Ризи П. Богородиці
3 20 ІТ Методія свмч. Якинта мч.
4 21 С Ю ліяна Tape. мч. Андрія Кр. св. Марти прп.

5 22 Н 2 нед. по Сош., Євсевія свмч. 7. нед. по Сош., Атанасія
6 23 II Агрипіни мч. Сісоя Вел.
7 24 В Різдво Ів. Хр. Томи й Акакія прп.
8 25 С Февронії пр. Прокопія влмч.
9 26 Ч Давида прп. (Ц Панкратія свмч.

10 27 П Христа Чол. (н.н.) Самсона прп. •J* Антонія Печ. прп.
11 28 С Пери. м. Кирила й Івана Євфимії й Ольги кн. Укр.

12 29 Н 3 н. по Сош., Петра й Павла Ап. 8. н. по Сош., Прокля й Ілар.мч
13 ЗО П f  Собор 12 Апостолів Собор Арх. Гавриїла
14 1 В Липень. Косми й Дам'яна беср. Акили ап.
15 2 С + Пол. Ризи ПД. f  Володимира В. кн. України
16 3 Ч Якинта мч. Зв) Атиногена мч.
17 4 П Андрія Крит. Марини дів.
18 5 С f  Атанасія Атон. прп. Якинта й Еміліяна мч.

19 6 Н 4 нед. по Сош., Сисоя вел. 9. н. по Сош., Макр. пр. Дія прп
20 7 П Томи й Акакія прп. Ілії прор. (н. н.)
21 8 В Прокопія свмч. Симеоиа й Івана прп.
22 9 С Панкратія свмч. Марії Магд.
23 10 Ч f  Антонія печ. прп. Трофима й інш. мч.
24 11 П Євфимії й Ольги кн. Укр. @ f  Бориса й Гліба мч.
25 12 С Прокла й Іларія мч. •(■ Успіння св. Анни

26 13 Н 5. нед. по Сош., Соб. Арх. Гавр. 10. н. по Сош., Єрмопая й інш.
27 14 П Акила ап. f  Пантелеймона вмч.
28 15 В f  Володимира Вел. кн. Укр. Прохора й інш.
29 16 С Атиногена свмч. Калініка мч.
ЗО 17 Ч Марини прп. Сили й інш. ап.
31 18 П Якинта й Еміліяна мч.

о ----- . - ...
Євдокима прп.

Літо. Свято. В місті тиша — 
Наче вимерло в цю ніч. 
Думна втишена, ясніша, 
Серце, нерви спокійніш.

З міста виїхали люди 
На річки, е поля, в ліси, 
Щоб надихалися груди, 
Щоб набралися краси.
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ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р

1. 7. 1910. 

1. 7. 1918.

7. 7. 1709.

8. 7. 1919.

8. 7. 1659.

9. 7. 1651. 
9. 7. 1961

10. 7. 1073.

11. 1. 969.
15. 7. 1015.

15. 7. 1928.

15. 7. 1834.

15. 7 1943.

16. 7. 1917.

В боротьбі за український 
університет у Львові зги
нув студент Адам Коцко. 
Засновано Український 
Державний Університет у 
Кам'янці Под.
Нещасливий для України 
бій під Полтавою.
В літунській катастрофі 
згинув полк. Дмитро Ві- 
товськнй, організатор зри
ву 1 Листопада і військо
вий міністер.
Гетьман Виговський роз
бив москалів під Коно
топом.
Бій під Берестечком. 

Величаве відкриття паг 
м'ятника Т. Шевченкові 
у Вінніпегу перед леґі- 
слятурою провінції Ма* 
нітоба в Канаді і всена
родній зцвиг українців 
Північної Америки, 
чук, визначний громад- 

Упокоєння Преп. Антонія 
Печерського.
Померла княгиня Ольга, 
ф вел. князь Володимир 
Великий.
f  Марія Грінченкова (Ма
рія Загірна).
Народився Анатоль Свид- 
ницький.
Погром Гестапо УАПЦ в 
Луцьку.
Проголошено II. Універ
сал Української Централь
ної Ради.

17. 7. 1932.

18. 7. 1863.

21. 7. 1907.

21. 7. 1941.

21. 7. 1948.

22. 7. 1944.

25. 7. 1874.

26. 7. 1880.

27. 7. 1147.

27. 7. 1649. 

27. 7. 1657. 

27. 7. 1672.

27. 7. 1834. 

30. 7. 1649.

Постало в Едмонтоні У- 
країнське Н а ц і о н альне 
Об'єднання (УНО). 
Таємний наказ Валуєва 
цензурі не випускати 
друком жадної україн
ської книжки.
В Петербургу народилась 
Олена Шовгенівна (Телі- 
га), членка ОУН, поетеса, 
ф письменник Богдан Леп- 
кий.
Проголошено створення 
Української Національної 
Ради (в Західній Німеч
чині).
ф співець відродження У- 
країни — Олександер 
Олесь (Кандиба). 
Народився письменник 
Марко Черемшина. 
Народився письменник В. 
К. Винниченко.
Клима Смолятича обрано 
на митрополичий престол 
у Києві.
Перемога гетьм. Б. Хмель
ницького під Збаражем, 
ф гетьман Богдан Хмель
ницький.
Гетьман П. Дорошенко 
розбив поляків к. Четвер- 
тинівки.
Засновано Київський уні
верситет св. Володимира, 
ф нак. гетьман Михайло 
Кричевський у бою під 
Лоєвом.

І враз . . .  як ніж отруйний, гострий в груди. . .
Ах, це ж  — могила, це — труна!
Життя десь там, де рух, де люди,
Де рідна сторона!!

Там, там лигає духу вернулась би сила,
Там, там лише вгору летів би він знов,
А тут він волочить скривавлені крила,
Як ранений лицар свою хоругов . . .

О. Олесь
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СЕРПЕНЬ
*

AUGUST
%

31 днів

Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 19 С Макрини прп. Проісх. Ч. Хр., 7 бр. Макавеїв

2 20 Н 6 нед. по Сош. Ілії прор. 11. н. по Сош.,. Пер. м. св. Стеф.
3 21 П Симеона й Ів. прп. Ісаакія й інш. мч.
4 22 В Марії Магд. 7 мол. в Єфезі
5 23 С Трофима і інш. Євсигнія ісп.
6 24 Ч f Бориса й Гліба мч. Преображення ГНІХ.
7 25 П f  Успення МБ. св. Анни @ Дометія прп.
8 26 С Єрмолая й інш. Еміліяна ісп.

9 27 Н 7 нед. по Сош., -j- Пантелеймона 12. н. по Сош., f  Матія ап.
10 28 П Прохора ап. Лаврентія мч.
11 29 В Калиніна мч. Евпла мч.
12 ЗО С Сили й інш. Фотія мч.
13 31 Ч Євдокима прп. Максима ісп.
14 1 П Серпень. Проісх. Ч. X., Макавеїв ■ [•Пер. м. Теодосія печ.
15 2 С Пери. м. св. Степана ЗИ Успіння МБ.

16 3 Н 8 нед. по Сош., Ісаакія н інш. 13. н. по Сош., Пер. нерук. Обр
17 4 П 7 мол. у  Єфезі Мирона мч
18 5 В Євсигнія ісп. Флора й Лавра мч.
19 6 С Преображення Г. Андрея Страт.
20 7 4  Дометія прп. Самуїла прор.
21 8 П Еміліяна ісп. Тадея ап.
22 9 С |  Матія Ап. Агатоніка мч.

23 10 Н 9 н. по Сош. Лаврентія мч. @ 14. н. до Сош., Лупа мч.
24 11 П Євпла мч. Євтиха свмч.
25 12 В Фотія й Анікіти мч. Возвр. м. Вартоломея
26 13 С Максима ісп. Адріяна й Наталії
27 14 Ч f n e p .  м. Теодосія Печ. Пімена прп.
28 15 П Успіння МБ. Мойсея Мур.
29 16 С Перен. Нерук. Образа. УСІКНОВЕННЯ г. Ів. Хр. (н. н.)
ЗО І7..Н 10. н. по Сош., Мирона мч. @ 15 н. по Сош., Олександра й ін.
31 18 П Флора й Лавра мч. Положення пояса Пр. Б.

-------------------------------------------

. .  всі ми вірили, що своїми руками 
Розіб’ємо скалу, роздробимо ґраніт;
Що кров’ю власною і власними кістками 
Твердий змуруємо гостинець — і за  нами
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ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р

1. 8. 1913. ■ f Леся Українка, славет 70. 8. 1649.
на українська поетка.

4-; 8. 1687. Обрано Івана М а з е п у  
гетьманом України. 20. 8. 1843.

4. 8. 1914. Засновано у  Львові "С о
юз Визволення України". 20. 8. 1921.

5. 8. 1911. •]- письменниця Ганна Бар
вінок. 20. 8. 1875.

6. 8. 1657. •[• гетьман Богдан Хмель
ницький.

21. 8. 1627.

8. 8. 1819. Народився письменник 
Пантелеймон Куліш.

8. 8. 1834. Народився поет О с и п  
Ю рій Федькович.

10. 8. 1867. Народився письменник 
Осип Маковей.

10. 8. 1907. f  письменниця Марко 
Вовчок.

12. 8. 1942. f  Микола Бурачек, мис- 
тець-маляр.

12. 8. 1925. поет Володимир Самій - 
ленко.

14. 8. 988. Хрещення України-Русі.
14. 8. 1581. Перша друкована Біблія

церковно-слов'ян. мовою 
("Острозька Біблія").

’ З. 8. 1628. Український П равослав
ний Собор у Києві.

15. 8. 1856. Народився Іван Франко.
16. 8. 1649. Перемога г е т ь м а н а  Б.

Хмельницького під Збо
ровом.

17. 8. 1245. Перемога короля Данила
над мадярами.

17. 8. 1772. Прилучення Галичини до
Австро-У горщини.

18. 8. 1836. Народився письменник О-
лександер Кониський.

на Х м е л ь н и ц ь к о г о  з 
Польщею.
f  письменник К вітка-О с
нов'яненко.
Помер письменник Ад- 
ріян Кащенко.
Народився артист-маляр 
О. Мурашко.
Вийшов у Києві один із 
перших словників україн
ської мови " Л е к с и к о н  
Памви Беринди".

21. 8. 1925. f  поет і письменник Осип 
Маковей.

25. 8. 1698. у гетьман Петро Дорошен
ко в московській неволі.

27. 8. 1923. Згинула Маруся Тарасен-
ко разом з 60 повстанця
ми.

28. 8. 1921. Большевики розстріляли у
Києві поета Григорія Чуп
ринку.

29. 8. 1845. Народився драматург Іван
Тобілевич (Карпенко - К а
рий).

29. 8. 1875. Народилась письм. Люд
мила Старицька-Черняхів- 
ська.

30. 8. 1673. Великий похід на Крим
кошового Івана Сірка.

30. 8. 1941. Смерть членів Проводу
Українських Націоналі - 
стів Ом. Сеника-Грибів- 
ського і М. Сціборського.

31. 8.1919. Злучені українські армії
(УНР і УГА) ввійшли в 
Київ.

31. 8. 1945. Загинув письменник Ю. 
Липа.

Прийде нове життя, добро нове у світ” . . .
“І так, ми всі йдемо, в одну громаду скуті 
Святою думкою, а молоти в руках.
Нехай прокляті ми і світом позабуті, —
Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі,
А щастя всіх прийде по наших аж кістках!”

"Каменярі" — Іван Франко
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ВЕРЕСЕНЬ

Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю
1 19 В Андрія Стр. ф Поч. черк, року, Симеона пр
2 20 С Самуїла прор. Маманта мч.
3 21 Ч Тадея Ап. Антима мч.
4 22 П Агатоніка мч. Бавили свмч.
5 23 С Лупа ап. Захарії й Єлисавети

6 24 Н 11. н. по Сош., Євтиха свмч. 0 16. н. по С., Чудо св. Арх. М.
7 25 П Возвр. м. Вартоломея ап. Созонта мч.
8 26 В Адріяна й Наталії Різдво Пр. Б.
9 27 С Пімена прп. Йоакима й Анни

10 28 Ч Мойсея мур. Минодоои й інш.
11 29 П УСІКНОВЕННЯ Гол. Ів. Хр. (н. н.) Теодори прп.
12 ЗО С Олександра й інш. патр. Автонома свмч.

13 31 Н 12. н. по Сош., -[• П. пояса ПДМ 17. н. по С., Віднова Храму, К.
14 1 П Вересень, ф Почат. ц. р.( Симеона Воздвиження Ч. Хреста
15 2 В Маманта мч. Никити мч.
16 3 С Антима свмч. Євфимії вмч
17 4 Ч Бавили свмч. Софії і її дітей
18 5 П Захарії й Єлисавети ' Євменія вмч.
19 6 С Чудо Арх. Михаїла Трофима й інш. мч.

20 7 Н 13 нед. по Сош-, Созонта мч. 18. н. по Сош., Євтихія вмч.
21 8 П Різдво Пр. Б, (5?) Кондрата ап.
22 9 В Йоакима й Анни Фоки свмч.
23 10 С Минодори й інш. Зач. Ів. Хр.
24 12 Ч Теодори прп. Теклі првмч.
25 12 П Автонома свмч. Євфросима прп.
26 13 С Відн. храму, Корнилія мч. Пред. Івана Бог. (н. н.)

27 14 Н 14 нед. по Сош. Воздвиження Ч.Х. 19. н. по Сош., Калистрата мч.
28 15 П Никити вмч. ig ф Харитона г<рп.
29 16 В Євфимії вмч. Киріяка отш, прп.
ЗО 17 С Софії і її діт. 

------------------------------------------------ — ---

Григорія смч.

—
'» і»'- ь

“Де общеє добро в упадку, 
Забудь отця, забудь і матку, 
Лети повинність ісправлять” . . .

“Любов к отчизнг де герогть, 
Там вража сила не устоїть,
Там грудь сильніша від г а р м а т ..

Іван Котляревський
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ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р

1. 9. 1722. Народився філісоф Гри
горій Сковорода.

1. 9. 1939. Початок другої світової
війни.

2. 9. 1709. f  гетьман Іван Мазепа.
4. 9. 1938. В Ужгороді заложено У-

країнську Національну О- 
борону.

5. 9. 1864. Народився письменник
Михайло Коцюбинський. 

5; 9. 911. Договір князя Олега з
греками в Царгороді.

7. 9. 1805. Народився письменник О- 
лекса Стороженко.

7. 9. 1921. Згинула Віра Бабенко ра
зом з 62 повстанцями.

7. 9. 1962. Вмер на еміграції в ЗДА 
Тодось Осьмачка визнач
ний письменник і поет. 
Нар. 3. 5. 1895.

9 9. 1769. Народився Іван Котлярев
ський, батько нового у- 
країнського письменства.

9. 9. 1915. Перший бій УСС з моска
лями під Сянками.

;0. 9. 1659. Договір гетьмана Івана 
Виговського з Польщею в 
Гадячі.

! 2. 9. 1875. Народився Олександер 
Кошиць композитор і ди
ригент.

)2. 9. 1903. У Полтаві відкрито па
м'ятник Іванові Котлярев
ському.

14. 9. 1867. f  етнограф Опанас М ар
кевич.

15. 9. 1907. f  драматург і артист Іван
Тобілевич.

16. 9. 1658. Гадяцька умова: Україна
— самостійна держава в 
союзі з Польщею.

16. 9. 1939. Перше збройне повстан
ня відділів УПА в м. Сте- 
пань.

18. 9. 1640. Собор у Києві приймає і 
о д о б р ю є  "Ісповідання 
Православної Віри" митр. 
Петра Могили.

18. 9. 1940. f  артист Саксаганський 
(Опанас Карпович Тобіле
вич).

18. 9. 1841. Народився Михайло Дра-
гоманів.

19. 9. 1903. •[• буковинський поет Си
дір Воробкевич.

21. 9. 1944. f  Олександер Кошиць.
22. 9. 1918. Відкрито в Києві україн

ський університет.
23. 9. 1648. Розгром поляків під Пи-

лявцями.
25. 9. 1921. Атентат на Й. Пілсуд- 

ського й польського во
єводу Ґрабовського вико
наний членом УВО Сте
паном Федаком (Смоком).

29. 9. 1866. Народився славний істо
рик М и х а й л о  Грушев- 
ський.

30. 9. 1930. Смерть Юліяна Голсвін-
ського, Крайового Комен
данта УВО, з рук поль
ської поліції.

“Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть; 
Той направо, той наліво,
А все — браття, тото диво!

Не маги любви, не маги згоди 
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоювали.”

Іван Мазепа
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ж о в т е н ь

31 днів

O C T O B E R
*

г,----—-----------------------------------------------------
Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 18 Ч Євменія прп. ПОКРОВ Пр. Б. (н. н.)
2 19 П Трофима вмч. Кипріяна свмч.
3 20 С Євстахія вмч. Дионізія свмч.

4 21 Н 15 нед. по Com., Кондрата ап. 20. н. по Сош., Єротея свмч.
5 22 П Фоки свмч. @ Харитини мч.
6 23 В Зач. Івана Хр. f  Томи Ап.

~ 7 24 С Теклі мч. Сергія і Вакха
8 25 Ч Євфросини прп. Пелагії й Таісії
9 26 П ІВАНА БОГОСЛОВА (н. н.) f  Якова Ап.

10 27 С Калістрата мч. Євлампія і Євлампії мч.

11 28 Н 16 нед. по Com., f  Харнтона прп. 21. н. по Сош., Филипа ап.
12 29 П Киріяна прп. Прова й ін. мч.
13 ЗО В Григорія свмч. ЗІІ) Карпа й інш. мч.
14 1 С Жовтень. Покров Пресв. Бог. н.н. Параскєвії прп.
15 2 4  Кипріяна свмч. Евтимія прп.
16 3 П Діонісія свмч. Лонгина мч
17 4 С Є.ротея свмч. Осії прор.

18 5 Н 17 нед. по Сош., Харитини мч. 22. н. по Сош,, f  Луки ап. і ев.
19 6 П f  Томиу Ап. Йоіля прор.
20 7 В Сергія і Вакха мч. Артемія вмч.
21 8 С Пелагії і Таісії прп. (о) Іларіона Бел
22 9 Ч І" Якова Ап. Аверкія св.
23 10 П Євлампія і Євлампії мч. Якова ап.
24 11 С Филипа ап. Арети мч.

25 12 Н 18 н. по Сош. X. Ц., Прова і інш. 23. н. п. С., Хр. Ц., Мари, і Март
26 13 П Карпа й інш. Димитрія вмч.
27 14 В Параскєвії прп. (JT Нестора мч.
28 15 С Евтимія прп. Параскеви мч.
29 16 Ч Лонгина мч. Анастазії прмч.
ЗО 17 П Осії прор. Зиновія і Зиновії мч.
31 18 С f  Пули Ап. Єв. Стахія й інш.

V -----------------------------------------------------------------------------------------------------V

Зажурився жовтень в золотій киреї, 
Гордий наче лицар, тихий, мов поет, 
Вдумався в минуле розісоші своєї, 
Хоч ще і сміється —  чує часу лет.
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ІСТОРИ ЧНИ М  К А Л ЕН Д А Р

1. 10. 1187. 

1. 10. 1665.

3. 10. 1930.

4. 10. 1891.

4. 10. 1930.

5. 10. 1657. 

5 10. 1941.

7. 10. 1926. 

7. 10. 1253.

Є. 10. 1942.

9. 10. 1596. 

9. 10. 1917.

10. 10. 1893.
11. 10. 1835.
12. 10. 1624.

12. 10. 1957.

13. 10. 1866.

Помер князь Ярослав Ос- 
момисл.
Вибір гетьмана Петра 
Дорошенка.
■f письменниця Олена 
Пчілка.
Народився поет Юрій 
Клен.
f  артистка Марія Зань- 
ковецька.
Вибір гетьмана Івана Ви- 
говського.
Заснувалася Українська 
Національна Рада в Ки
єві.
-j- В. Гнатюк, український 
етнограф.
Коронація князя Данила 
в Дорогичині на галиць

кого короля.
В Почаївській Лаврі під
писано акт поєднання У- 
країнських Церков А в
токефальної і Автоном
ної.
Проголошення Церков 
ної Унії в Бересті, 
f  мистець-маляр Сергій 
Васильківський.
-j- байкар Леонід Глібів. 
Згинув Устим Кармелюк. 
Запорожці здобули Цар- 
город.
Вбитий большев. аґентом 
д-р Лев Рєбет, публіцист 
і голова ОУНз. 
у письменник Петро Гу- 
лак-Артемовський.

14. 10. 1921.

15. 10. 1943.

15. 10. 1959.

18. 10. 1876. 

18. 10. 1918.

22. 10. 1898.

22. 10. 1953.

23. 10. 1921.

26. 10. 1922.

28. 10. 1894.

29. 10. 1794.

30. 10. 1947. 

ЗО. 10. 1930.

Почався в Києві перший 
Всеукраїнський Собор У- 
країнської Автокефальної 
Православної Церкви. 
Масові розстріли німець
кою окупаційною владою 
українського духівництва 
і православного населен
ня.
Вбитий большев. аґентом 
Степан Бандера, провід
ник 34  ОУН.
Народився Сергій Єфре- 
мов.
Скликано у Львові Укра
їнську Національну Ра- 
ДУ-
Народився поет Дмитро 
Фальківський.
•]• митрополит УАПЦ Пс.- 
лікарп Сікорський. 
Всеукраїнський Церков
ний Собор. Відродження 
Української Автокефаль
ної Православної Цер
кви.
f  письменник - історик 
Орест Левицький. 
у автор "Історії україн
ської літератури" О. О- 
гоновський.
І* мандрівний філософ 
Григорій Сковорода, 
у поет Юрій Клен (проф. 
Освальд Бурґгардт).
В Едмонтоні вийшло 1-е 
число "Нового Ш ляху” .

Вітерець повіє — порожніють віти,
Стелиться барвистий по траві і:илим,
Як листки спадають, мов багряні квіти. . .
Зажурився жовтень і я разом з ним.

Задивляюсь в далеч. . .  На небес основі 
Виткались узори мудрости буття.
У святочній тиші, в зародках обнови 
Спочиває в гілках молоде життя. . .

"Ж овтень"
Ол. Неприцький-Грановськин
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ЛИСІТЮПАД
- * ■

NOVEMBER

ЗО днів

Ґ.-------- -------------------------------------------------- --------------------------------------- -s
Н. Сх. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 19 Н 19. нед. по Сош., Йоїля пр. 24. н. по С., Космн і Дам'яна
2 20 П Артемія вмч. Акиндина й . інш. мч.
3 21 В Іларіона вмч. Акепсима й інш. мч.
4 22 С Аверкія св. @ Йоанікія вел.
5 23 Ч Якова ап. Галактіона мч.
6 24 П Арети мч. Павла св.
7 25 С Маркіяна й Мартирія мч. Єрона й інш. мч.

8 26 Н 20. нед. по Сош., Димитрія елмч. 25. н. по С. Собор Арх. Мих.
9 27 П Нестора мч. Онисифора мч.

10 28 В Параскеви вмч. Ераста й інш. мч.
11 29 С Анастасії Мини й інш.
12 ЗО Ч Зиновія й Зиновії мч. *3$ Йосафата свмч. Пол. (н. н.)
13 31 П Стахія й інш. ф Івана Зол. св.
14 1 С Листопад. Косми й Дам'яна ф Пилила ап.

15 2 Н 21. нед. по Сош., Акиндина, мч. 26. н. по С., Гурія н інш. мч.
16 3 П Акепсима й інш. ф Матая сп.
17 4 В Йоаніиія Вел. прп. Григорія чуд.
18 5 С Галактіона мч. Платона і Романа мч.
19 6 Ч Павла ап. (0) Авдія прор.
20 7 П Єрона й інш. Григорія П р П .

21 8 С Собор Ари. Мпхаїла Введення в храм  П. Д.

22 9 Н 22. нед. по Сош., Онисифора мч. 27. не. по С., Фнлимона й інш.
23 10 П Ераста ап. Амфілохія й Григорія
24 11 В Мини й інш. мч. Катерини вмч.
25 12 С Йосафата свмч. (н. н.) Климента папи
26 13 Ч ф Івана Зол. св. Алипія прп.
27 14 П f  Филипа па Якова перс.
28 15 С Гурія й інш. Стефана прмч.

29 16 Н 23. нед, по Сош., ф Матея ап. 28. н. по Сош., Парамона мч.
ЗО 17 П Григорія чуд. ф Андрія ап.

V----------------------------------— ------------------------------- ----------------------------------о

ЛИСТОПАД
Пожовкле листя, сіре небо, Ох, скільки споминів далеких
Осінній вітер, листопад. До нас вертається назад! . .
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1. 11. 1861. 

1. 11. 1889.

1. 11. 1918.

1. 11. 1944. 

3. 11. 1941.

3-7.11. 1927.

4. 11. 1921.

6. 11. 1912. 

6. 11. 1811.

7. 11. 1940. 

9. 11. 1872.

10. 11. 1708.

10. 11. 1833.
13. 11. 1923.
14. 10. 1918.

14. 11. 1918.

15. 11. 1918.

ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р

Народилася письменни
ця Дніпрова Чайка. 
Народився письменник 
Остап Вишня (Павло Гу- 
бенко).
Листопадовий зрив. У- 
країнські війська зайня
ли Львів.

у Львові митрополит 
Андрій Шептицький. 
Зруйновано вибухом Ве
лику Успенську Церкву 
Києво-Печерської Лаври. 
Перша Конференція У- 
країнських Націоналістів 
у Празі покликала до 
життя перший Провід 
Українських Націоналі
стів з полк. Є. Коноваль- 
цем на чолі.
Другий Зимовий Похід 
під ком. Ю. Тютюнника. 
Помер Микола Лисенко, 
музик і композитор. 
Народився поет Маркіян 
Шашкевич.
В Канаді постає "Комітет 
Українців Канади". 
Народився письменник 
Богдан Лепкий.
Москалі здобули і зруй
нували Батурин, тодіш
ню столицю України.
-J- Іван Котляревський.
•j* письменник Іван Липа. 
У Києві засновано Укра
їнську Академію Наук. 
Гетьман Павло Скоропад
ський проголосив феде
рацію України з Росією. 
Початок повстання про

15. 11. 1878.

15. 11. 1945.

16. 11. 1863.

17. 11. 1828.

19. 11. 1698.

20. 11. 1917.

21. 11. 1921. 

21. 11. 1943.

23. 11. 1873.

23. 11. 1919.

24. 11. 1934.

25. 11. 1838. 

25. 11. 1901. 

29. 11. 1778.

29. 11. 1899. 

99. 11. 1902.

30. 11. 1932.

ти гетьмана Скоропад
ського.
Народився поет Грицько 
Чупринка.
Була заснована в Авг- 
сбурґу Українська Віль
на Академія Наук. 
Народилася письменни
ця Ольга Кобилянська. 
Народилася письменни
ця Ганна Барвінок.

гетьман України Петро 
Дорошенко.
Третій Універсал Укра
їнської Центральної Ра
ди про самостійність У- 
країнської Дер?кави. 
Большевики розстріляли 
під Базаром 359 україн
ських вояків.
Засновано в Канаді "О- 
середок У к р а ї н с ь к о ї  
Культури й Освіти”, 
f  український учений 
Михайло Максимович.

видатний критик Ми
кола Євшан. 
f  помер історик Михай
ло Грушевський. 
Народився письменник 
Іван Нечуй-Левицький. 
Народився поет Михай
ло Орест.
Народився Григорій Квіт- 
ка-Основ'яненко. 
Народився письменник 
Григорій Косинка, 
j* український поет - ре
волюціонер Павло Гра- 
бовський.
у Старик і Березинський, 
бойовики ОУН.

і

Був час і вітряний і зимний,
І листя падало на шлях,
Та в душах нам світило сонце 
І квіти нам цвіли в серцях.

О, незабутній Листопаде! 
Пройдуть літа, пройдуть віки, 
А Ти стоятимеш над нами 
Як тінь Господньої руки.

Роман Купчинський
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ГРУДЕНЬ
v K -

DECEMBER

3 1  д н і в

ґ.:
Н. Ст. Дні Старого Стилю Нового Стилю

1 18 В Платона й Романа Наума прор.
2 19 С Авдія пр. Авакума прор.
3 20.Ч Григорія прп. Софонія прор.
4 21 П Введення в храм П. Д. ® Варвари вмч.
5 22 С Филимона ап. •]■ Сави Освщ.

6 23 И 24. нед. по Сош., Амфіпоха 29. н. по С., Св. Николая чуд.
7 24 П Катерини вмч Амврозія сз.
8 25 В Климента папи Патапія прп.
9 26 С Алипія Неп. Зач. П. Д.

10 27 Ч Якова перс. вмч. Мини Й  І Н Ш -

11 28 П Стефана мч. Даниїла Столп.
12 29 С ГІарамона мч. D Спиридона прп.

13 ЗО н 25. нед. по Соні. Андрея Ап. Нед. Праотців, f  Євстратія мч
14 1 п Грудень. Наума прор. Тирса й Левкія мч.
15 2 В Авакума прор. Елевтерія свмч.
16 3 С Софонія прор. Аггея прор.
17 4 Ч Варвари вмч. Даниїла прор.
18 5 П -[• Сави Освщ. прп. Севастіяиа й інш.
19 6 С Николая чуд. © Боніфатія мч.

20 7 Н 26. нед. по Сош., Амвросія Мед. Н. пер. Різдвом, Ігн. Б. свщмч
21 8 П Потапія прп. Юліянії мч.
22 9 В Непор. Зач. П. Д. Анастасії вмч.
23 10 С Мини я інших мч. 10 мч. у Креті
24 11 Ч Даниїла Столп. Нав. Різдва, Євгенії мч.
25 12 П Спиридона прп. © Різдво Христове
26 13 С f  Євстратія й інш. Собор П. Б. і св. Йосаф. Обр.

27 14 Н Нед. Праотців, Тирса мч. Нед. по Різдві і Первмч. Степ.
28 15 П Елевтерія свщм 20,000 муч. у Нікомидії
29 16 В Аггея прор. Дітей уб. у Вифлеємі
ЗО 17 С Даниїла Анисії мч.
31 

с___

18 Ч Сепастіяна й інш. Меланії прп.

—--------------------- о

Сніг в гаю . .. але весною 
Розів’ється гай . ..
. . .  Може долею ясною 
Зацвіте й мій край.

В небі мла, а сонце гляне, — 
Мла розтане вмить .. .
. .. Може й мій народ повстане, 
Морелі зашумить!
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ІСТО РИ Ч Н И Й  К А Л ЕН Д А Р

1. 12.

2 . 12 .

2 . 12 .

2 . 12 .

4. 12. 1803.

5 . 12.

5. 12.

7. 12.
8. 12.

11. 12. 

11. 12.

12. 12. 189Г

12. 12. 

12. 12 

14. 10

Г  12. 

12.

1893. Народився письменник 
Микола Хвильовий.

1874. f  письменник Олекса 
Петрович Стороженко.

1919. Початок Першого Зимо
вого Походу під ком. 
ген. Омельновича - Пав
ленка.

1938. Проголошено Карпат
ську Україну автоном
ною державою.
•f на Соловецьких остро
вах останній кошовий 
Запорізької Січі Петро 
Кальнишевський.

1878. Народився О. Олесь.
1917. Відкрито у Києві Укра

їнську Академію Мис - 
тецтв.

1936. f  Василь Стефаник.
1868. Засновано у Львові То 

вариство "Просвіта".
1840. Народився письменник 

Михайло Старицький 
f  О. Потебня, видатний 
український вчений лінг
віст.
Народився полк. Андрій 
Мельник, Голова Прово
ду Українських Націона
лістів.
f  письменник Анатоль 
Свидницький.

1900-f письменник Олександер 
Кониський.

1918. Війська Директорії. УНР 
і Січові Стрільці зайня
ли Київ. Скоропадський 
зрікся влади.

1848. f  письменник Євген Гре
бінка.

1934. Большевицький таємний 
суд засудив до страти 28 
українців, а між ними 
письменників: О. Влизь-

1891.

і Я71.

16. 12. 1637.

17. 12. 1939.

18. 12. 1856.

18. 12. 1871.

19. 12. 1240.

19. 12. 1918.

21. 12. 1764.

22. 12. 1834.

22. 12. 1932.

23. 12. 1873.

24. 12. 1653.

25. 12. 1848. 

29. 12. 1724.

31. 12. 1637.

ка, В. Мисика, Д. Фальків- 
ського, М. Терещенка, Гр. 
Косинку, Ів. Крушель- 
ницького, М. Лебединця, 
Костя Буревія, Романа 
Шевченка.
Бій козаків з поляками 
під Кумейками.
В копальнях Камчатки 
загинув поет і літерату
рознавець М. Драй-Хма- 
ра.
Народився артист Мико
ла Садовський. 
Народився поет Микола 
Вороний.
Татарський хан Батий 
зруйнував Київ і рушив 
на Галичину.
Директорія УНР в'їхала 
до Києва — відновилася 
УНР.
Москва скасувала геть
манщину.
Народилась письменни
ця Марко Вовчок. 
Героїчна смерть Біласа і 
Д а н и л и ш и н а ,  членів 
УВО - ОУН.
Засновано у Львові Ну- 
укове Т-во ім. Т. Шевчен 
ка.
Перемога гетьмана Б. 
Х м е л ь н и ц ь к о г о  під 
Жванцем.
У Львівському універси
теті засновано катедру 
української мови.
У Петропавловській в'яз
ниці помер наказний 
гетьман Павло Полубо
ток.
ф Павлюк, провідник ко
зацького повстання.

Як вулкан, стоїш ти, згаслий, 
Але чую я,
Що в душі твоїй прекрасній 
Море ще огня.

Вір’ю я, що обороне 
Сам себе мій край . . .
О мій велетню-Самсоне, 
Пута розривай!!

О. Олесь
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ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА 1964 РІК
1964 рік є переступним роком і має 

366 днів. У цьому році минає 382 
роки від заведення григоріянського 
("нового") календаря.

Це 976-ий від хрещення України, 
396-ий від Берестейської церковної 
унії.

ПАСХАЛІЯ
(За старим стилем, а дати за новим)

Кшоч граничний ЬІ.
Вруціліто до 14 березня 3. Від 14 

березня В.
Тріод починається 28 лютого.
Поклони — 15 квітня.

Благовіщення — 7 квітня.
Великдень — 3 травня.
Вознесіння Господнє — 11 червня.
Зіслання св. Духа — 21 червня.

ПОСТИ
1. У навечір'я Христвого Різдва, 

6 січня.
2. У навечір'я Богоявління, 18 січня
3. Сиропусний тиждень, 9- 15  бе

резня.
4. Великий Піст, 16 березня — 2 

травня.
5. Петрівка, 29 червня — 11 липня.
6. У день Усікновення Ч. Голови 

св. Івана Хрестителя, 11 вересня.
7. У день Воздвигкення Чесн. Хрест, 

27 вересня.
8. Пилипівка, 28 листопада — 6 

січня.
9. Кожної п'ятниці — крім загаль- 

ниць.

ЗАГАЛЬНИЦІ
1. Від Христового Різдва 7 січня до 

Богоявління 19 січня включно крім 
навечір'я Богоявління.

2. Між неділею Митаря й Фарисея 
і неділею Блудного Сина, 23 лютого 
— 1 березня.

3. Від Великодня до Томиної неділі, 
З - 9 травня.

4. Від Зіслання св. Духа до неділі 
Всіх Святих, 21 -27 червня.

ЗАБОРОНЕНІ ЧАСИ 
для весіль і забав із музикою

I. Для вінніпеґської архиєпархії, 
торонтської і саскатунської єпархій 
заказані часи є тільки в часі Пили
півки та Великого Посту.

II. В едмонтонській єпархії заказані 
часи треба держати таксамо як пе- 
редтим, це Є:

1. Всі п'ятниці, крім загальниць пе
ред Великим Постом і по Зелених 
Святах.

2. Від початку Пилипівки до Бого- 
явлення.

3. Від Сирного понеділка до Томи
ної неділі, 16 березня до 5 травня.

4. В Петрівку та Спасівку.
5. В день Усікновення Ч. Голови 

Івана Хрестителя.
6. У день Воздвиження Ч. Хреста.

ПАСХАЛІЯ
(за новим стилем)

Ключ граничний (пасх. буква) S. 
Вруціліто (недільна буква) до 1 бе

резня 1964 Г.
Тріод починається 19 січня.
Неділя м'ясопустна — 1 лютого. 
Поклони — 11 березня. 
Благовіщення — 25 березня.. 
Великдень 29 березня.
Вознесіння Господнє — 1 травня. 
Зіслання св. Духа 17 травня.

ЗО



СПИСОК СЛОВ’ЯНСЬКИХ ІМЕН
Богодар 9 листопада
Богомир 13 січня
Еогуслав 29 квітня

22 травня
Богухвал 18 березня
Богдан 19 березня
Богданна 6 лютня

17 липня
Богдар 27 травня
Богумил 13 квітня

5 листопада
Бойомир 6 січня
Божема 14 березня
Божеслава 31 травня
Болеслав 22 липня

19 серпня
Борис і Гліб 15 травня

6 серпня
Бронислав 16 жовтня
Бронислава 3 вересня
Будислав 1 бересня
Ванада 3 червня
Вислав 7 червня

9 грудня
Витослав 22 січня
Вірослав 27 лютня
Властимир 23 жовтня
Войтіх 23 квітня
Володимир 16 січня

9 квітня
28 липня

Володимира 9 січня
11 серпня

Володислав 3 квітня
25 вересня

Володиелава 13 грудня
Всеволод 6 листопада
В’ячеслав 15 червня

28 вересня
Годислав 22 березня
Годим ир 31 жовтня
Горислав 28 листопада
Гнівомир 8 лютня

Гримислав 12 жовтня
Держислав 16 липня
Добромир 4 січня

5 червня
Доброслав 10 січня
Довгослав 18 червня
Домослав 15 січня
Збіґнєв 17 березня
Збоїслав 28 червня
Здислав 29 січня
Здобислав ЗО липня
Земислав 13 жовтня
Зимовит 19 жовтня
Ігор 18 травня
Ізяслав 6 липня
Казимир 4 березня
Казимира 21 серпня
Квітослава 1 квітня
Красислав 17 квітня
Любомир 1 травня
Любомира 21 березня

24 березня
24 липня

Любослав 12 квітня
Людомир 10 листопада
Людослав ЗО листопада
Лютослав 26 жовтня
Мечислав 1 січня
Милослав 3 липня
Милош 25 січня
Мирослав 26 лютня
Мирослава 26 липня
Мстислав 8 січня
Мстислава 9 березня
Олег 7 серпня
Ольга 24 липня
Остромир 4 серпня
Пребиелав 22 жовтня
Предислав 22 лютня
Перемислав 13 квітня

ЗО жовтня
Радивой 10 липня



Радомир 16 листопада Судомир 2 квітня
28 січня Святополк 1 червня

Радослав 15 липня 25 вересня
Ратимир 19 січня Святослав 7 січня
Ратислав 2 червня Святош 12 березня
Родослав 2 березня 

8 квітня
Томир 27 листопада

Ростислав 17 січня Томира 24 травня
4 вересня Томислав 21 грудня

Славобій 25 лютня Чеслав 20 липня
Славомир 17 травня Ядвига 15 жовтня

5 листопада Яромир 11 квітня
Славомира 5 лютого 28 травня

8 травня Ярополк 18 січня
18 листопада Ярослав 21 січня

Станимир 2 жовтня 25 квітня

-----------о-----о-----о-----------

СМУГИ ЧАСУ В КАНАДІ
В Канаді заведено 5 основних смуг часу, з яких кожна має 15 

ступнів географічної довжини з різницею одної години між смугами.
Атлантійська ....................  від 60 до 75 геогр. довжини
Східня .................................  від 75 до 90 геогр. довжини
Середня ............................... від 90 до 105 геогр. довжини
Гірська .................................  від 105 до 120 геогр. довжини
Тихоокеанська ....................  від 120 і далі на захід.

Отже коли в Галифаксі 12 година, то в Оттаві 11, у Вінніпегу 10, 
в Едмонтоні 9, а у Ванкувері 8.

-----------о-----о-----о-----------

УРЯДОВІ СВЯТА В КАНАДІ
Новий Рік, Велика П’ятниця, Великодній Понеділок, День Вікто

рії, День Домінії (Держави) 1-го липня, День Праці — 1-ий понеділок 
у вересні, День Подяки, День Замирення — 11-го листопада, Різдво — 
25-го грудня.

У римо-католицькій провінції Квебек святкують ще й ці свята: 
Богоявлення, Попелева Середа, Вознесення, св. Івана Христителя, Всіх 
Святих, Непорочне Зачаття.
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ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Австралія 26 січня

Англія 7 червня

Арґентіна 25 травня
9 червня

Бельгія 21 липня

Бразілія 7 вересня

Гаїті 1 січня

Голландія ЗО квітня
5 травня

Греція 25 березня

Данія 11 березня

Домініканська Респ. 27 лютня

Індія 26 січня

Ірляндія 17 березня

Італія 4 листоп.

Китай 17 лютня
10 жовтня

Куба 20 травня

Мексіко 16 вересня

Нова Зеляндія 26 вересня

Норвегія 17 травня
Пакістан 14 серпня
Перу 28 липня
Південна Африка 31 травня
Польща 3 травня

22 липня
СССР 7 листоп.

5 грудня
Туреччина 29 жовтня
Франція 14 липня
Чехословаччина 28 жовтня
Чіле 18 вересня
Швайцарія 1 серпня
Швеція 6 червня
Юґославія 29 листоп.

В ЩИШХ КРАЇНАХ
День Австралії

День урод, корол. Єлисавети П.
Травнева Революція, 1810 
Декларація Незалежности, 1816
День Незалежности, 1831
День Незалежности, 1822

День Незалежности, 1804

День уродин Королевої Юліянни 
День Визволення, 1945
День Незалежности, 1821

День ур. Короля Фредерика IX.
День Незалежности, 1844
День Республіки, 1950

День св. Патрика

День Перемоги, 1918
Новий Рік
День Республіки, 1911 
День Незалежности, 1902 

День Незалежности, 1810 
День Домінії, 1907 
День Конституції, 1814 

День Пакістану, 1947 
День Незалежности, 1821 
День Унії, 1910
Конституція 3 травня, 1791 
День Визволення, 1944
Жовтнева Революція, 1917 
Сталінська Конституція, 1936
День Республіки, 1923 
Збурення Кастилії, 1789 
День Незалежности, 1918 
День Незалжености, 1810 
Національне Свято 
День Конституції, 1809 
Проголошення Нар. Республіки
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ПОШТОВА ТАРИФА

ЛИСТИ:

Місцеві листи — 4 ц. за першу унцію, по 2 ц. за  кожну дальшу 
унцію. Канада: 5 ц. за першу унцію, 3 ц. за кожну дальшу унцію.

З а  в в а г а : всі листи, надані в Канаді для доручення в Канаді, 
висипаються літунською поштою, якщо не перевищають 8 унцій. За 
надвишку тягару обов’язує тарифа літунської пошти.

Велика Брітанія і весь Бріт. Коммонвелт, ЗДА, всі американські 
країни, Франція й Еепанія — 5 ц. за першу унцію, 3 ц. за  кожну даль
шу унцію.

Інші країни — 6 ц. за  першу унцію, 4 ц. за  кожну дальшу унцію. 
Всі доплати рахуються подвійно від звич. тарифи, якщо посилка 

була не оплачено або недостаточно оплачена.

КАРТКИ:
Канада й усі країни світу — 4 ц.

СВЯТОЧШ ПОБАЖАННЯ:
В Канаді і до всіх країн світу в незаклеєнім конверті — 2 ц. 

ШТУНСЬКА ПОШТА:
1. Канада, ЗДА, Гаваї і всі країни Північної. Америки, не згадані 

в групі 3 — 7 ц. перша, 5 ц. кожна дальша унція.
.2. Велика Брітанія, Північна Ірландія, Республіка Ірландія і вся 

Европа — 15 ц. за кожну Уг унцію.
3. Бермуди, Центральна Америка, Куба, Мексіко, Західні Індії, Пів

денна Америка — 10 ц. за  кожну У> унцію.
4. Острови Ґвам і Філіппіни — 25 ц. за кожну 1 унцію.
5. Африка, Азія, Австралія й Океанія — 25 ц. за  кожну Уг унцію.

З а в в а г а :  Спеціяльні листи т. зв. “Кенада Ейр Леттерс” мож
на висилати літунською поштою за 15 ц. до Англії і всієї Европи. На 
літунських листах повинна бути наліпка "AIR MAIL" або такий са
мий надпис, найкраще червонилом.

ДРУКОВАНІ ПОСИЛКИ

Книжки й друки в Канаді та в цілому світі від 1 квітня, 1964,: 
З ц. за перші дві унції, 1 ц. за  кожні дальші дві унції.

Один пакет друкованих посилок не може перевищати в Канаді 
і заграницею — 6 фунтів і 9 унцій.

Часописи й ін. періодичні видання, газет і журналів видавані в Канада,
бо за  друки є інша оплата

а) в Канаді й до країн брит. спільноти народів, Франції, Еспанії, Півд. 
та Півн. Америки — 2 ц. за перші 4 унції, 1 ц. за кожні наступні 
4 унції.
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б) до всіх інших країн світу — 2 ц. за перші 2 унц. та 1 ц. за кож
ні наступні 2 унц.
Дозволена вага до 6 фунтів і 9 унцій.

СПЕЦІЯЛЬНІ ОПЛАТИ
Есі ці посилки можна висилати реґістровано (поручено) за допла

тою ЗО ц.
За посилки поспішні, “Special Delivery” доплата виносить 20 ц.

ВИСИЛКА ПАКЕТІВ
В кожнім випадку найкраще засягнути ближчих інформацій в 

поштовому уряді.
В Канаді можна висилати пакети не тяжчі, як 25 фунтів. Оплата 

різна, залежно від місця віддалення.
Пакети до Америки не можуть перевищити 15 фунтів, зате можна 

висилати багато пакетів нараз.
Пачки до Европи не можуть бути тяжчі, як 20 фунтів. Висота опла

ти залежить від країни, до якої висилається.

ТЕЛЕГРАМИ

Телеграми надаються через залізничні компанії СіПіаР або Сіе- 
НаР, (C.P.R., C.N.R.). Оплата різна до окремих провінцій, її висота 

залежить від віддалення місця призначення.

о----- о----- о-

ВІДДАЛЬ ВІД ТОРОНТА
(В милях)

Брендон, Ман. 1,340
Брантфорд, Онт. 64
Келґари, Алта 2,028
Шарлотетавн, Р. Е. І. 1,018
Чорчил, Ман. 2,185
Кобалт, Онт. 330
Кокран, Онт. 479
Едмонтон, Алта 2,008
Форт Віліям, Онт. 811
Фредеріктон, Н. Б. 788
Галифакс, Н. С. 1,081
Гемилтон, Онт. 39
Кенора, Онт. 1,105
Кінгстон, Онт. 161
Кіченер, Онт. 62
Лондон, Онт. 115
Монтреал, Кве. 334

Норт Бей, Онт. 228
Ошава, Онт. 33
Оттава, Онт. 247
Пітерборо, Онт. 77
Пр. Руперт, Б. К. 2,964
Квебек, Кве. 503
Реджайна, Саск. 1,562
Ст. Кетеринс, Онт. 71
Саскатун, Саск. 1,677
Шербрук, Кве. 435
Содбури, Онт. 260
Тимминс, Онт. 485
Ванкувер, Б. К. 2,670
Вікторія, Б. К. 2,755
Виндсор, Онт. 255
Вінніпег, Ман. 1,207
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М ІР И  И  В А Г И

I. МІРИ довжини
а) канадійські:

1 геогр. ступінь =  69% милі 
1. геогр. ступінь =  60 геогр. миль.
1 миля =  1,760 ярдів =  5,280 стіп.
1 сажень =  6 стіп.
1 ярд =  2 стопи =  36 цапів.
1 стопа =  12 цапів.

б) європейські:
f  морська миля —  1,852 метрів, 
і геогр. миля =  7,420 м.
1 кілометр =  1,000 м.
1 метр =  100 центиметрів.
1 центиметр =  10 міліметрів.

II. МІРИ ПОВЕРХНІ
а) канадійські

J миля =  640 ейкрів.
1 фарма =  160 ейкрів.
1 ейкер —  4,840 квадратних ярдів.
1 квадратний ярд — 9 квадратних 

стіп.
1 квадратна стопа =  144 квадратні 

цапі (інчі).

б) європейські
1 гектар =  10,000 квадратних метрів. 
1 морґ =  5,754.6 квадратних метрів.
1 квадратний метр =  1,000 квадрат

них центиметрів.
1 квадратний центиметр =  100 квад

ратних міліметрів.

б) в Европі:
1 тонна =  10 сотнарів.
1 сотнар =  100 кілограмів.
1 кілограм =  100 декаграмів.
1 декаграм =  100 грамів.

IV. МІРИ ОБ’ЄМУ 
а) в Канаді:

Дещо інакші тут міри плинних тіл, 
і  інакші міри на тіла сипкі.

Міри тіл плинних:
1 ґальон =  4 кварти.
1 кварта =  2 півкварти або пайнти.
1 пайнт =  4 джіл.
2 ложки =  1 унція. ■' '*■
1 ложка =  4 чаєві ложечки.

Міри тіл сипких:
1 бушель - 4 пеки.
1 пек =  2 ґальони.
1 ґальон =  4 кварти. .
1 кварта =  2 півкварти або пайнти.

б) в Европі:
І гектолітер == 100 літрів.
1 літра =  100 центилітрів.

А. МІРИ ЕВРОПЕЙСЬКІ & ПЕРЕМІНІ 
НА КАНАДІЙСЬКІ

МІРИ ДОВЖИНИ

1 міліметр =  .03937 цаля (інча).
І центиметр =  .3937 цаля.
1 дециметр =  3.937 цаля (інча).
1 метр =  39.3707 інча =  3.281 стопи 

(фут) =  1.0936 ярда.
1 кілометр =  1093.6 ярди.

МІРИ ПОВЕРХНІ

1 кв. міліметр =  .00155 кв. цаля (інча) 
1 центиметр кв. =  .155 кв. цаля (інча). 
1 кв. дециметр =  15.5 цаля (інча).
1 кв. метр =  1550 кв. цалям (інчам) 

=  10.764 кв. стопам (футам) =  1,196 
кв. ярдам.

1 ар =  100 кв. метрам =  119.6 кв. яр- 
дам. . ~v , . _

3 гектар == 2.471 акрів =  11.960 ярдів.

МІРИ ОБ'ЄМУ

1 куб. міліметр =  .000061 куб. цаля 
(інча). ■ ' *

і куб. центиметр = =  0.061025 куб. ца
ля (інча).

І куб. дециметр =  61.0254 куб. цаля 
(інча).

1 куб. метр =  61025 куб. цапів (інчів) 
' =  35.3156 куб. стопи (фут) =  1.308 
куб. ярд. j

І  літр =  1 куб дчци-'етр =  1.0567 
амер. кварти.

III. МІРИ ВАГИ 
а) в Канаді:

1 тонна =  2,240 фунтів.
1 тонна ам. =  2,000 фунтів. 
1 сотнар =  100 фунтів 
1 фунт =  16 унцій.
1 унція = 1 6  драм.
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МІРИ ВАГИ

1 міліграм =  01543 ґрейн 
1 грам =  15.432 ґрен ==  0.565 драм 
1 кілограм =  15432.3 ґрейн =  2.205 

фунта =  35.574 унції 
1 сотнар =  220.46 фунтів =  2.2046 

сот.
1 тонна =  2,204.6 фунтів =  22.046 

cv.'. =  1.102 тонни.

Б. МІРИ КАНАДІЙСЬКІ В ПЕРЕМІНІ
НА ЕВРОПЕЙСЬКІ

МІРИ ДОВЖИНИ

1 цаль (інч) =  2.54 центиметрів 
1 стопа =  30.48 центиметрів 
1 ярд =  91.44 центиметрів 
1 миля =  160933 центиметрів =  

1.60935 км.

МІРИ ПОВЕРХНІ

1 кв. цаль (інч) =  6.45 кв. цент.
1 кв. стопа (фут) =  929 кв. цент.

-----------О-----

МІРИ
Від найдавніших часів відчували 

люди потребу точних мір тепла і хо
лоду. Спершу тільки для вжитку в 
домашньому господарстві, а то й про
сто з цікавости, опісля з розвитком 
науки, теж і для дуже точних науко
вих помірів.

Для цієї цілі придумано окремий 
прилад, що зветься тепломіром, або 
з грецька термометром (по-грецьки: 
термос — тепло, метрос — міра). За 
підставу взято два пункти: пункт за
мерзання води і пункт кипіння води 
та переміни її в пару. Відстань по
між цими пунктами поділено на рів
ні часті, називаючи їх  ступенями теп
ла. І тут зазначилися різниці поміж 
окремими вченими, що чи то ви
найшли тепломір, чи то його вдоско
налювали.

Тепер у  світі вживаються три роди 
тепломірів: Цельзія, Реоміра і Фарен- 
гайта, названі так від імен учених, 
що їх винайшли, та означуються в

1 кв. ярд =  8361 кв. цент.
1 акр =  0.404 гектара =  0.703 мор

га =  4,047 м.
1 фарма =  64.75 гектара ==  111.37 

морґа.

МІРИ ОБ'ЄМУ

1 куб. інч =  16.39 куб. цент.
1 куб. стопа (фут) =  28316 куб. цент. 
1 куб. ярд =  764535 куб. цент.
1 імперіяльний ґальон =  4541 куб.
. цент.
1 америк. ґальон =  3787 куб. цент. 

(3,78 літри).

МІРИ ВАГИ Й МАСИ

1 драм =  1.77 грамів 
1 ґрейн =  .0648 грама 
1 унція =  28.35 грама 
1 фунт =  453.6 грама 
1 тонна =  907.185 кг. =  0.907 тонни 
1 сотнар =  45 359 кг.

З----- О-----------

ТЕПЛА
скороченні початковими буквами їх 
назв: "С ", "R ", "F " .

Цельзій поділив відстань між за
мерзанням і кипінням води на 100 
ступенів та означив пункт замерзан
ня, 0 ступенів, а пункт кипіння як 
100 ступенів. Цей тепломір ужива
ється переважно в Европі.

Реомір ту саму відстань поділив 
на 80 ступенів, даючи 0 ступенів на 
пункт замерзання і 80 на пункт ки
піння води. Цього тепломіра вжи
вають часто в Франції та в сферах 
французького політичного й еконо
мічного впливу.

В Канаді, Америці й Англії вжи
вають тепломіра Фаренгайта. Його 
ступені тепла значно менші, напр. 
при 0 ступенів Цельзія маємо +  32 
ступені Фаренгайта, а при +  100
маємо +  212 ступенів Фаренгайта. 
Отже на 100 ступенів Цельзія припа
дає 180 ступенів Фаренгайта.
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М ІР И  И  В А Г И
Міри довжини (з європейських на канадійські):

В и м і р Цаль (inch) Стопа (foot) 
12 цалів

Ярд (yard) Миля (mile) 
3 стопи 5280 стіп

1 міліметр 0.03937 — — —
1 центиметр 

10 мм. 0.3937 — — —•

1 метр 
100 цт. 39.3701 3.28084 1.09361 —

1 кілометр 
1000 м. — 3280.84 1093.61 0.62137

Міри довжини (з канадійських на європейські) :
В и м і р Міліметр Центиметр 

(10 мм.)
Метр 

(100 цт.)
Кілометр 
(1000 м.)

1 цаль (inch) 25.4 2.54 — —
1 стопа (foot) 

12 цалів 304.8 30.48 — . —

1 ярд (yard) 
3 стопи 914.4 91.44 0.9144 —

1 миля (mile) 
5280 стіп (1760 ярдів) — 1609.35 1.60935

Міри поверхні (з європейських на канадійські) :
В и м і р Кв. цаль 

(sq. in.)
Кв. стопа 

(sq. ft.)
Кв. ярд 
(sq. yd.)

Ейкер
(acre)

1 центиметр2 
100 мм2 0.155 — — —

1 метр2 
1000 цт.2 1550.016 10.764 1.196 — 4

1 морґ 
5754.6 м2 — 61942 6882.5 1.422

1 гектар 
10000 м2 — — 11960.0 2.471

Міри поверхні (з канадійських на європейські) :

В и м і р Кв. цент. Кв. метр Морґ Гектар
1 кв. цаль 6.45 — — —
1 кв. стопа 

144 кв. цалі 929.03 — — —

1 кв. ярд 
9 кв. стіп — 0.83613 — —

1 ейкер 
4840 кв. ярд — 4.047 0.703 0.404
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Ваги в Канаді (з європейських на канадійські):

В а г а Драм
(drams)

Унція
(ounce)

Фунт
(pound)

Сотнар
(cemer)

Тонна
(ton)

1 грам 0.565 — — — —
1 декаграм 
10 грамів 5.65 0.35574 — - —

1 кілограм 
100 декагр. — 35.574 2.2046 — —

1 сотнар 
100 кг. — — 220.46 2.2046 -

1 тонна 
10 сотн. — — 2204.6 22.046 1.102

Ваги в Канаді (з канадійських на європейські):

В а г а Грам Декагр. Кілогр. Сотн. Тонна
1 драм 1.77 — — — —

1 унц. (oz.) 
16 драм 28.35 2.835 — — —

1 ф. (pound) 
16 унцій — 45.359 0.45359 — —

1 сот. (cetner) 
100 фунтів — — 45.359 0.453 —

МЕРИ ОБ’ЄМУ В КАНАДІ (в порівнянні з  європейськими):
а) Плинні тіла:

1 півкварта (1 pint) .................... .
1 кварта (quart) — 2 півкварти 
1 ґальон (gallon) — 4 кварти ...

рівняється
11

11

0.56825 літри 
1.1365 ”
4.546

б) Сипні тіла:
1 півкварта (1 pint) .....................
1 кварта (quart) — 2 півкварти 
1 ґальон (gallon) — 4 кварти ...
1 пек (peck) ■— 2 ґальони .........
1 бушель (bushel) — 4 пеки .......

рівняється 0.56825 літри
» 1.1365 if
11 4.546 ft
11 9.092 ft
її 36.368 it

Збіжжя в Канаді міряють звичайно бушлями, в Европі натомість 
в більшості на вагу.

Для порівняння подаємо вагу бушля, і так:
1 бушель пшениці важить 60 фунтів канад., або кругло 27.21 кг.

if жита ІІ 58 it it 11 a 26.30 11
it ячменю it 48 19 tt tt It 21.77 11
a вівса It 34 it rt 11 15.42 11
tt гречки 19 50 it tt 11 11 22.67 11
a картоплі ІІ 60 11 It It 11 27.21 11
a гороху It 64 11 It tt 11 29.02 11
a цибулі tt 50 11 tt 11 11 22.67 11
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ПОРІВНЯННЯ СТУПНІВ МІРИ ТЕМПЕРАТУРИ ВСІХ ТРЬОХ СИСТЕМ 
ДАЄ НАМ ПОНИЖЧА ТАБЕЛЯ:

Реомір Цепьзін Фаренгайт

80° 100° 212° пункт кипіння води
76 95 203
72 90 194
68 85 185
63.1 79.9 174
60 75 167
56 70 158 пункт кипіння алькоголю
52 65 149
48 60 140
44 55 131
42.2 52.8 127
40 50 122
36 45 113
33.8 42.2 108
32 40 104
29.3 36.7 98 температура людської крови
28 35 95
25.3 32.2 90
24 ЗО 86
21.3 26.7 80 ........... .
20 25 77
16 20 68
12.4 15.3 60
10.2 12.8 55 - • ’
8 10 50
5.8 7.2 45
4 5 41
1.3 1.7 35
0 0 32 пункт замерзання води

— 0.9 — 1.1 ЗО
— 4 — 5 23
— 5.5 — 6.7 20
— 8 —10 14
— 9.8 — 12.2 10
—12 —15 5
—14.2 17.8 0
—16 —20 — 4
—20 —25 —13
—24 —ЗО —22
—28 —35 —32 •
—32 —40 —40
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ВИСОТА ЛЮДСЬКОГО РОСТУ В МЕТРАХ І КАНАДІЙСЬКИХ СТОПАХ.

метри канад. стопи метри канад. стопи

1.22 4’0" 1.60 5'2"

1.24 4'.1" 1.63 5'4"

1.27 4'2" 1.65 5'5"

1.30 4'3" 1.68 5'6’’

1.32 4'4" 1.70 5'7"

1.35 4'5" 1.73 5'8"

1.37 4'6" 1.75 5'9"

1.40 4'7" 1.78 5'Ю”

1.42 4'8" 1.80 5'11"

1.45 4'9" 1.83 6'0"

1.47 4'10" 1.85 6'1"

1.50 4'11" 1.88 6'2”

1.52 5'0" 1.91 6'3"

1.55 5'1" 1.91 6'4"

1.57 5'2" 1.96 6’5"

ПОРІВНЯННЯ МІР ДОВЖИНИ РІЗНИХ НАРОДІВ.

Англійська й американська миля має .................................  1,760 ярдів

Шотляндська миля ........................................................................  1,934 "

Ірландська миля ............................................................................  2,240 "

Німецька миля ...........................................................   8,106

Голландська миля ........................................................................ 6,480 "

Італійська миля ...............................   1,766 "

Ш вейцарська миля ........................................................................ 9,152 "

Ш ведська миля ............   7,341 "

Данська миля .................................................................   7,345 "

Арабська миля ............................................................................  2,143 "

Римська миля ....................    1,628 "

Турецька миля ........      1,826 "

Флямандська миля ........................................................................  6,869
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З А П О В І Т
Як умру, то поховайте 

Мене на могилі.

Серед стейу широкого,

На Вкраїні мплій:

Щоб лани широкополі

І Дніпро, і кручі

Було видно, —  було чути,

Як реве ревучий!

Як иоиесе з України 

У синєє море 

Кров ворожу... Отоді я 

І лани, і гори —

Все покину і полину 

До самого Бога 

Молитися... А до того 
Я не знаю Бога!

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою, злою кров’ю

Болю окропіте!
І мене в сім’ї великій,

В  сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом!

25. XII. 1845.
Переяслав



М. ї. МАНДРИКА

ДАР ГЕНІАЛЬНОСТІ У Ш1ІЧІША
По діброві вітер віє,
Гуляє по полю;
Край дороги гне тополю 
До самого долу . . .

( “Тополя” )
Такі прості і звичайні слова! 

А до Шевченка і після Шевченка 
ніхто не створив такого безконеч
но щирого, повного живого духу 
і вічної краси поетичного образу. 
І в народній словесності — пісні, 
хоч як цей твір до неї близький, 
не знайдемо такої завершеної е 
собі поетичної досконалості.

І скільки було так званих епі
гонів Шевченка, иаподоблювачів 
і переспівувачів, а всі їх зусилля 
були марними!

Читач чи слухач сприймає “То
полю” , неначе п’є чудесну живу 
воду, злучену з музикою, що на
повнює серце й душу незвичай
ними чарами. Я мав нагоду пере
вірити це на багатьох спостере
женнях у різних шарах україн
ського народу. І це відноситься не 
тільки до “Тополі” , яку я взяв 
лише як приклад.

Чим же пояснити цей чар ИІев- 
ченкової поезії?

Це є дар, рідкісний і надзви
чайний, поетичної геніяльності. Ге 
нії не виробляються наукою чи 
вправами — вони родяться. В ком
плексі біологічних чи генетичних 
законів людина з самого свого 
зародку дістає відмінні, сказати б 
— персональні елементи обдаро
вання (чи зовсім їх не дістає). 
У відповідних обставинах вони 
розвиваються і досягають свого 
розцвіту. В цей спосіб людство ді
стає геніальних філософів, музик,

малярів-артистів, науковців, пое
тів, письменників і т. п.

За цими геніями, яких небага
то, ідуть т а л а н т и  — великі, 
менші й малі. Вони не родилися 
геніями, але в народженні діста-. 
ли більші чи менші обдарован
ня, все ж не геніальність. А вже 
за цими виступають бездарні епі
гони, які наподоблюваннями чи 
штучними комбінаціями силку
ються здобувати ореол слави.

Геніяльність у Шевченка дала 
йому загострене відчуття краси 
слова і виявлення тієї краси в сло- 
е є с н і й  творчості. Так як би вік 
дістав чарівний золотий ключ до 
вікової скарбниці словесної куль
тури свого народу, ключ, якого 
ніхто до нього не мав. А тому, що 
кожна українська душа наповне
на жаданням тієї, замкнутої зо
лотим ключем краси слова, вона 
відзивається на неї непереможною 
силою і впиває її в себе беззасте
режно.

Зовсім не роблять такого впли
ву на душу читача т е о в и  поза ге
ніальністю. Талановиті читається, 
чи слухається їх з приємністю чи 
насолодою, але завжди з певним 
елементом настороження, персо
нальної оцінки. Твори ж “безта
ланні” не залишають сліду.

Геніяльний поет — це імпуль
сивний творець, силою внутріш
нього гону його творчого духу. 
Його твори наповнені тим живим 
духом; форма їх лише зовнішній 
одяг. Тому твори генія, в даному 
разі твори Шевченкові — це само 
життя — вони живі. Подібно до 
людини, яка визначається зовніш
ньою красою і разом з тим повна
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внутрішньої духової краси. До 
цього наближаються й твори ви
датних талантів.

Битвори псездо-поетів, що ста
ранною працею й штучними за
собами обробляють форму своїх 
витворів, це мертва матерія — ма
некени (ляльки), або штучні кві
ти, в яких нема коріння й соків 
життя. Справжня поезія — це ми
стецька форма, вилита імпульсив- 

'но творчим надхненням поета і 
наповнена внутрішньою духовою 
красою живого змісту.

Другий елемент геніяльности 
є загально людська п р о з о р л и 
в і с т ь .

Цей, знову виключний, дар про
зорливості відкрив Шевченкові 
так мовити — “Книгу битія” , 
в минуле, сучасне й будуче Украї
ни, чого ніхто до нього навіть 
у підозрінні не мав. В мисленних 
очах Шевченка Бстала Україна

зі смертного ложа до життя, до 
боротьби, як н а ц і  я, народ, якої 
смерть уже оплакували його по
передники,. включно з Котлярев
ським. Для них Україна була вже 
в минулому, як історична згадка 
без будуччини. Для Шевченка 
вона не була лише в минулому, 
лише на папері, а жива; складе
на з живих людей — поневолених 
і принижених, які не вмерли й не 
вмруть в поколіннях, а мають 
встати:

Німим отверзуться уста;
Прорветься слово, як вода . . .
І він, один на всю Україну, на 

всю московську сатрапію, на весь 
світ ставить своє СЛОВО на їх 
сторожі:

Возвеличу малих отих,
Рабів німих —
Я на сторожі, коло них . 
Поставлю Слово!
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Погруддя з пам’ятника Т. Шевченкові у Вашінґтоні (гіпсовий відлив) 
роботи Л. Моподожаннна з Вінніпегу.

Пам'ятник буде офіційно відкритий в липні 1964 р.
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І прийде час, так неминуче, як 
приходить день після ночі, коли

Встане Україна 
І розвіє тьму неволі. . .

Уже в ранніх його романтичних 
творах пробивалася ця прозорли
вість, і вона разила й будила йо
го сучасників патріотів. Першим 
означив він огненним словом сво
го генія минуле польське пану
вання:

Гине слава, батьківщина;
Немає де дітись.
Виростають нехрещені
Козацькії діти;
Кохаються невінчані,
Без попа ховають;
Запродана жидам віра —
В церкву не пускають.
У цих восьми рядках ціла істо

рія української неволі під ляха
ми. Ця “колосальна” мініятура, 
як причастя моментального піз
нання давньої трагічної Істини, як 
клич до воскресіння, освітлює 
темне небо невільного народу най- 
яснішим сонцем.

А позатим всю силу свого слова 
і духу Шевченко кидає на суча

сного йому гнобителя України.
І знову сам, один, осяяний своїм 
прозрінням, озброєний своїм ге
нієм і надхненний найвищою по
святою для свого н а р о д у ,  на
роду живої України, якої, як ве
ликого конґреґату уярмлених і 
принижених людей, його сучасни
ки майже не добачали. От хоч би 
приклад на II. Кулішеві, який був 
видатним поетом, істориком і пат
ріотом. П. Куліш, в правдивому 
надхненні, пише:

Хожу, брожу по городу,
По городу великому . . .  
Віддав би я своє серце,
Та нікому, та нікому . . .

Куліш хоче віддати своє серце, 
але не бачить — кому міг би йо
го дати, хоч п’ятнадцять мільйо
нів українського народу стогнуть 
у ярмі, яке наклав і утримує той 
“город” — Петербург. Куліш слі
пий через брак геніяльного проз
ріння.

А от Шевченко:
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Душе мол убогая!
■ Чого марно плачеш?

Чого тобі шкода? Хіба ти не
[бачиш,

Хіба ти не чусги людського
[плачу?

Он бач у тім раю, що ти поки-
[даєш,

Латану свитину з каліки
[знімають...

А он розпинають 
Вдову за подушне, а сина

[кують...

А он попід тином 
Опухла дитина 
Голодная мре,
А мати пшеницю 
На панщині жне.. .  ("Сон” )

І скрізь, куди Шевченко повер
не свої очі, він бачить те, чого не 
бачать його сучасники:

Степи мої (України — М.М.)
[запродані

Жидові, німоті;
Сини мої на чужині 
На чужій роботі;
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі 
Москаль розриває...

(“Розрита могила” ) 
Це в той час, коли його сучас

ник, український поет Е. Гребін
ка, спокійнісінько перекладає й 
опубліковує в українській мові 
пашквільну на Мазепу й Україну 
поему А. Пушкіна “Полтава” , 
компонує по московськи цигансь
кі пісні (“Очі чорньіе...” ) і т. ін., 
а інші писали байки (напр. “Пан 
і собака” і т.п.).

І зовсім іншими від його сучас
ників дорогами йшли думки ге
нія. Чужий йому Петербург, хоча 
він в ньому дістав своє особисте 
визволення з неволі і здобув ми

стецьку освіту, не хилив його до 
себе й не полонив: думки й духов
ні очі його були в Україні:

Не хотілось в снігу, в лісі 
Козацьку громаду 
З булавами, з бунчуками 
Скликать на пораду...
Нехай душі козацькії 
В Україні вітають —
Там широко, там весело 
Од краю до краю,
Як та воля, що минулась...

(“Думи мої” )

Багато розвідок написано й бу
де писатися про творчість Ш ев
ченка. Серед них скрупульозні до
сліди про те, хто мав вплив на 
ф о р м у  його твопів, які віршу
вальні засоби (“метафори” , “епі
тети” , “ алітерації” і т.п.) засто
совував Шевченко. Новітній роз
виток віршувальної техніки пі
шов далеко, навіть до її запере
чення, але ці механічні досяги 
версифікації нічого не дали справ
жній поезії. Вони лише породили 
велике число ремісників віршу
вання, що штучними, в поті чола 
тяжкою працею осягненими, алі- 
тераціями, ззукописами, викрив
леними або видуманими словами 
— продукують бездушні вірші, 
манекени, фарбовані й гембльова- 
ні (за висловом І. Франка) ляль
ки. Як далеко вони від Шевчен
ка!

Навіть про П. Куліша І. Франко 
писав, що найпростіші й найслаб- 
ші поезії Шевченка стоять значно 
вище від Кулішевої версифікації; 
літерально: “навіть найбільш за- 
надбані ескізні Шевченкові вір
ші виходили сто раз мелодійніші, 
натуральніші від Кулішевих глад
ко підгембльованих полін” ...

Шевченко не придержувався 
правил “гембльовання” . Геній не 
вбиває свойого надхнення в шту
чно підготовлені форми — він
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т в о р и т ь  форми в процесі сво
го надхнення, гону внутрішньої 
духової сили, що укладає його 
ідеї в слова, а слова в поетичні 
форми. Так творив і Шевченко. 
Форми його поезій різноманітні. 
Коли в них тепер знаходять щось 
те, що підходить під механічні 
"норми” , то у Шевченка все це 
робилося само-собою без “ гем- 
бльовання” ; напр. алітерації чи 
звукописи були спонтанними, а 
не вишуканими й підібраними.

Розуміється, тцо Шевченко, як 
і інші геніяльні псетп, міг кори- 
стати з усталених форм версифі
кації, коли вони співпадали в про
цесі творчості! із її змістом, ко
ли у Шевченка, як і кожного 
справжнього поета, є пануючим 
над формою.

Живий дух поезії, палаючий 
правдивим надхненням, і повно
цінний зміст її , як голос Вічно- 
сти і Вічної Краси і Правди, вті
лений у мистецтво слова, є запо
рукою поетового безсмертя, як і 
безсмертя його твору.

В цьому й полягає, мимо всього 
іншого, безсмертя Т. Шевченка.

Чимало разів велися диспути 
над питанням релігійности Т. Ш ев
ченка. Одні намагалися зробити 
його атеїстом, другі старалися до
вести противне і, перекручуван
ням його думок, виправдовували 
його ті чи інші твори.
ft............................................................. ■•’J
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Правда є в іншому. Шевченко 
безумовно був релігійним. Одна
че він стояв вище понад всіма дог
мами, витвореними не божествен
ною силою, а людьми. Божествен
на сила в його уяві була основою 
світу і джерелом Правди і Добра. 
Саму Україну Шевченко сприй
мав, як витвір божественного за
кону. Його боротьба й посвята за 
визволення з неволі України, її у- 
ярмленого народу, були в його 
душі, як генія, наказом і непере
можною рушійною силою Боже
ственної Одвічности. І коли він 
звертався до Бога ніби з докора
ми:

А ти, Всевидящеє Око?
Заснуло в кіоті глибоко? 

або в іншому місці:
А до того я не знаю Бога. . .
Це був його гіркий, безмежно 

болючий стогін і відчай від страж
дань його народу: страждань, я- 
ких інші не відчували й не могли 
так відчувати, як він — вибра- 
нець з вибранців народу волею 
тієї ж Божественної Одвічности.

І даремно дехто пробував оправ
дати його вислів “не знаю Бога” 
граматичними комбінаціями, ніби 
“не знаю” є те саме, що й “не ро
зумію” , бо це тлумачення веде 
до абсурду, а Шевченко не по
требує оправдань і захисників.

Шевченко стоїть вище всіх над 
нами.
---------- ------.Тід г------------------- ” 1.1
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Д р М. АНТОНОВИЧ

ЛЮДИНА -  СУСПІЛЬСТВО -  НАЦІЯ: СОЦІОЛОГІЧНА 
ПОВ’ЯЗАНІСТЬ І ЕТИЧНА ГРАДАЦІЯ
В с т у п

Усі системи думок, як би ми їх 
не окреслювали і як би ми їх не 
назирали, поставали і постають не 
як якесь надхнення згори, а вна
слідок скомплікованих обставин 
історичної долі, традицій, харак
терних рис даного суспільства, 
його вірування, соціяльного укла 
лу, культурного рівня, впливів су
сідніх суспільств, тощо.

З цього вже ясно виходить, що 
кожна така система, ідеологія ,чи 
світогляд вбирає в себе різні дум
ки не лише однодумців, але й 
противників, досвід попередників, 
а поряд з тим вона хоче дати да
ній спільноті ідеал майбутнього 
кращого життя, протиставляючи 
його минулому чи теперішньому 
недосконалому станові. Таким 
чином всі такі системи складені 
з різних, не завжди співзвучних 
первнів і хоч прихильники даних 
рухів залюбки твердять, ІЦ О  їх 
ідеологія є ясна і логічно завер
шена, насправді з первнів систе
ми можна скласти декілька подіб
них систем.

Це зокрема торкається соція- 
лізму. Скільки суттєвих різниць є 
між думками таких теоретиків со
ціалізму, як напр. Сен Сімон, Ля- 
ссаль, Маркс, Каутський, Сталін; 
додаймо до цього систему думок 
сучасних лейборитських діячів, 
чи теперішньої західноєвропей
ської соціял-демократії. Поряд із 
спільними й подібними думками 
цих с о ц і а л і с т і в  чи соціалістичних 
рухів є також багато відмінних, 
а навіть протилежних думок, які

було б трудно звести до спільного 
знаменника.

Вищесказане відноситься та
кож до українського націоналіз
му. І тут можна було б визначити 
декілька різних хоч подібних си
стем. Назвемо декілька прізвищ: 
Донцов, Липа, Вассіян, Андрієв- 
ський, Ольжнч. Кожний з них мав 
чи має свою систему думок, що 
відрізняється у дечому від інших. 
Ба що більше — можна розрізня
ти три фази націоналізму Донцо- 
е я  (напочатку 20-тих років уене- 
рівський націоналізм, 30-і роки 
— донцовізм і від 40-их років е- 
літаризм, кастократизм — отже 
фактично заперечення націона
лізму). Все ж таки націоналізм 
решти нами названих діячів моле
на було б звести до спільного 
знаменника.

ЛЮДИНА
Парадоксом треба назвати яви

ще, що деякі ідеологи нехтували 
і нехтують людською одиницею, 
хоч вони творять свої системи для 
поліпшення життя якоїсь людсь
кої громадищ ширшому чи вуж
чому пляні. Щ е дивнішим є той 
факт, що в минулому дуже часто 
саме такі системи думок, в яких 
окремій людині та її правам при
свячено якнайменше уваги, отри
мували підтримку широких мас.

Системи думок, в яких висказа- 
ні ідеї поневолення, чи придушу
вання людей, чи людських спіль
нот, з яких би то не було причин, 
треба рішуче засудити. У цьому 
часто грішили не лише політичні,
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але й релігійні провідники, які 
часто на неповноправне животін
ня засуджували не лише інакше 
думаючих, але й своїх прихильни 
ків. Політичні — марксисти, ре
лігійні — секти.

У минулому також деякі націо 
налістичні ідеологи робили ту по
милку, що нехтували людською 
одиницею чи проповідували негу
манні ідеї супроти більших чи 
менших груп людського суспіль
ства. Речі це надто добре і широ
ко відомі. Згадаємо "The joy to kill" 
цитат Дж. Лондона, засаду під
креслену Донцовим у “Націона
лізм” . І між українськими націо
налістами були прихильники та
ких крайніх ідей, а коли ці ідеї 
здійснювано в житті, тоді ми пере 
живалц глибоко трагічні події, 
яких наслідки відчутні дотепер.

З другого боку інші націоналіс
ти, як Липа з його “любов’ю до 
української людини” , чи Ю. Вас- 
сіян у його історіософічних пра 
цях, чи О. Ольжич ставили люд
ську одиницю завжди на відповід 
ну базу з її вільним волевиявлен
ням та іншими цінностями. _

Досить характерною з цієї точ
ки зору є недавня дискусія в У- 
країні, під час якої засуджено 
Миколу Вінграновського за те, 
що він посмів сказати, “я син, а 
не слуга народу” . Очевидно со- 
вєтська критика його засудила,
! гуг.-- ~—-Г.— — ZEE - — -- —.........ї
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бо ж совєтська система саме по
будована на поневоленні одиниці, 
отже московським можновлад
цям видалося небезпечним, що 
хтось відмовляється від того, що
би бути слугою, а хоче бути си
ном, цебто повноцінним членом 
родини (в даному разі широкої 
родини — нації). Цей випадок ду
же маркантний і він виявляє, як 
не можна краще базу большевиз- 
му та його намагання придушити 
людину навіть у чисто теоретич
ній площині.

Людина, людська істота є основ
ним елементом всього суспіль
ного життя на землі. Без неї, без 
її творчого інтелекту не було б 
жадного поступу, не було б і піз
нання історії, цивілізації, куль
тури та цілеспрямованости. Тому 
до людської одиниці треба стави
тися з належною повагою — не 
можна її придушувати, непотріб
но од межувати, насильно вклада
ти у вузенькі рамки створені ін
шою недосконалою і в той чи ін
ший спосіб обмеженою істотою 
чи групою їх.

Свобода, вільне волевиявлення 
стають передумовою дальшого 
прогресу людства, творять базу, 
на якій людство може йти до но
вих висот і досягнень. Усе, ІЦО 

стоїть на шляху до кращого жит
тя людини у майбутньому треба 
поборювати і усувати.



З другого боку немає потреби 
обожувати людську істоту. Цю по
милку роблять деякі інтелекту
альні кола на заході і в наслідок 
того доходять до абсурду: прого
лошують людину самоціллю і по
борюють всякі рамки людського 
суспільства. Цей індивідуалізм 
врешті приводить до анархізму 
і до заперечення доцільности вся
кого соціяльного життя. Ці ідеї 
не менше шкідливі для існуван
ня людства і людської спільноти, 
як і протилежні ідеї підпорядку
вання людини якимсь тоталітар
ним системам з поневоленням і 
запереченням основних людсь
ких прав.

Не диво, що іноді постають ду
же складні питання у зв’язку з 
взаємновідношенням між свобо

дою і необхідними обмеженнями, 
які існують у всіх без вийнятку 
суспільних групах. Теоретично ці 
питання дуже трудно вирішувати, 
однак вони дуже упрошуються, а 
іноді й без дискусій зникають, 
коли взяти конкретне життя в йо
го нормальних рамках. Тут дуже 
багато залежить від виховання і 
від внутрішнього наставлення 

людини — громадянина. Одні і ті 
самі закони чи звичаї можуть де
кому уважатися обмеженням сво
боди, а для другого це прості нор
ми, які умояшивлюють краще 
співжиття між людьми. Нам до
водилося зустрічати людей, які 
примусове їждження автом пра
вим боком уважали обмеженням 
особистої свободи. Але ось серйо
зніший приклад: примус ходити 
з особистим документом дехто мо 
же на цьому континенті уважати 
обмеженням свободи, в той час, 
коли в деяких культурних і демо
кратичних державах Західньої 
Европи це самозрозумілість. Та
ких прикладів можна навести ба
гато. Тут дуже багато залежить

від звичаїв, темпераменту і світо
гляду даної людини, чи групи 
людей.

Інколи обмеження можуть ста
вати обтяжливими для людей. 
Чим далі, тим більша кількість 
громадян даної спільноти усвідо- 
мляє собі зайвість якогось закон
ного обмеження і починає його 
поборювати. У суспільствах з де
мократичним устроєм існує за
конна змога застарілі чи обтя
жливі обмеження усунути шля
хом мирної еволюції чи нормаль
ного опиту громадян.

Іноді, коли обмеження торка
ються надто основних, засадни- 
чих питань, чи коли нема змоги, 
як у тоталітарних країнах, вводи
ти зміни чи усувати мирним шля
хом обтяжливі й шкідливі обме
ження громадян, наростають ре
волюції. Ці революції можна на
звати нормальними, коли велика 
більшість даних громадян ува
жає існуючий стан ненормаль
ним і намагається силою довести 
до поліпшення стану і “ненорма
льними” , коли обтяжливі обме
ження відчуває лише незначна 
меншість громадян, яка, не зважа 
ючи на це, з особистих користей 
хоче насильно змінити існуючий 
стан. Такі революції можуть при
нести більше лиха ніж користи, 
бо ж замість одних обмежень при
ходять інші, часом далеко гірші. 
Доброю ілюстрацією цього може 
послужити революція проти ца
рату в березні 1917 року і больше- 
вицька революція в листопаді.

СУСПІЛЬСТВО

Людина ніколи не буває відо
кремленою, за вийнятком ненор
мальних, чи надзвичайних відно
син. Арістотелеве “ціоон політі- 
кон” стало такою загально виз
наною теоремою, що доказувати 
її на цьому місці, мабуть, зайво.
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Людина створює певні групи, я- 
кі допомагають людині краще 
виконувати важливі функції охо
рони її прав, маєтку, безпеки, 
тощо.

Всі людські т в о р и  суспіль
ства недосконалі. Існують трива
ліші і менше тривалі громади, ор
ганічні і менше органічні, спра
ведливі і невиправдані, при чо
му ■ невиправданими громадами 
називаємо ті, які постають з ме
тою експлуатації ширших чи 
вужчих верств населення даної 
громади чи сусідніх з нею. Кер
маничі таких груп силою, інер
цією чи обманом тримаються при 
владі і, використовуючи своє ста
новище, поневолюють інших чи 
наміряються поширити свої воло
діння. Це типові колоніяльні кра
їни, яких у минулому було ба
гато, а найтиповішим представ
ником їх у сучасності є Совєтсь- 
кий Союз.

Шинки домашнього виробу, 
ковбаси з часником 

і  попядвицеві,
сальцесони, залці, кишки і т. д.

ПО УМІРКОВАНИХ Ц І Н А Х  

п о р у  ч а є

М . S. M e a l M a rk e t  
&  G ro ce ry

МАРІЯ і СТЕПАН ЯНКІВСЬКІ, 
власники

444 King St. — Ph.: JU 2-4943 
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Іноді буває так, що внаслідок 
певних потреб постає якась орга
нізація (вужчого чи ширшого 
значення), а опісля в наслідок 
диференцій, та різних інших 
складових процесів, яким ми, на 
жаль, на цьому місці не можемо 
присвятити глибшої уваги, ця ор
ганізація, н е з в ажаючи на те, 
що вона в минулому виконувала 
задовільно свої функції і тим са
мим була позитивним і прогре
сивним явищем в Історії, стала 
пережитком і перешкодою на 
шляху до дальшого розвитку. 
Тут прикладом можуть послужи
ти деякі монархії європейського 
континенту. Утримувати далі при 
житті такі організми ненормаль
но і шкідливо.

За час свойого існування люд
ство творило і продовжує далі 
творити різні групи, при чому 0- 
сновною ціллю таких творів мо
жуть бути дуже різноманітні мір
кування, прагнення, симпатії, то
що. Базою для таких груп мо
жуть бути більше чи менше орга
нічні спільні інтереси — родові, 
племінні, національні, релігійні, 
мистецькі, економічні, гуманітар
ні, тощо.

Внаслідок того маємо тисячі і 
десятки тисяч різних організацій 
ширшого чи вужчого характеру, 
які незвичайно різняться щодо 
характеру, завдань, значення чи
(г - - —   -   ------- ------- - -  ------ ’-г
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кількости організованих осіб. Різ
номанітність цих соціологічних 
груп збільшується ще в наслідок 
людського характеру, певних мо
ральних основ, виховання, тради
ції, освіти та її рівня, замилуван
ня, темпераменту, бажання вла
ди чи наживи, взаємовідносин і 
взаємовпливів, релігійних віру
вань, тощо. У залежності від пе
реваги одних елементів над дру
гими і їх взаємодії витворюються 
певні спільні риси, інтереси, зви
чаї, які стають спільним набут
ком даної групи, а це дає право, 
очевидно з певними обмеження
ми і вийнятками, говорити про 
характерні риси даної суспільної 
групи, не генералізуючи надто 
цих тверджень. На цій підставі де
хто говорить про спільні харак
терні риси нації, в той час, як 
скептики уважають, що таких у- 
загальнень робити не можна. 
Все ж таки маємо безліч праць, 
які описують характерні риси о- 
кремих народів і писані вони ча
сом відомими соціологами. У вся 
кому разі узагальнення необхідні 
і навіть, якщо в наслідок узагаль
нені. трохи скреслюються подро
биці, все ж таки вони дають змо
гу краще зрозуміти дану соціоло
гічну групу, яку не хочемо вивча
ти.

З розвитком людства і його ди
ференціацією дуже урізноманіт
нились і ускладнились форми ор
ганізованого життя людства. Цей 
процес продовжується. Однак, є 
певні критерії, які нам допомага
ють вкладати явища в певну схе
му і визначати важливіші і мен
ше важливі соціотвори сили.

Візьмемо наше високорозвине- 
ке суспільство, в якому існує без
ліч товариств, що об’єднують лю
дей спільних зацікавлень. Маємо 
спортові, наукові, літературні, об

разотворчі, туристичні чи інші то
вариства спільного і спеціяльно 
го зацікавлення. Членство в тако
му товаристві не перешкоджає да
ній людині належати до інших 
подібних товариств і груп.

Справа різко міняється, коли 
маємо діло з важливими соціоло
гічними групами, як наприклад 
релігійна чи національна. Трудно 
собі уявити, щоб хтось відночас 
належав до двох різних віроіспо- 
відних чи національних груп. У- 
часть у одній такій групі виклю
чає приналежність до якоїсь ін
шої подібного стилю групи. Ча
сом важливість приналежности до 
такої групи (релігійної чи націо
нальної) сповнює глибоким пато- 
сом і деякі крайні елементи під 
впливом своїх глибоких почу
вань починають підпадати під 
вплив виключности. Доки хтось 
уважає свою націю чи своє віроі- 
сповідання для себе найкращим, 
доти ще все в порядку. Зрештою 
це ж зовсім нормально, що я як 
українець, українську націю люб 
лю найбільше. Гірше, коли цей о- 
собистий момент узагальнюється 
і виставляється закон, що всі інші 
віроісповідання чи нації нічого не 
варті. Це вже симптоми небез
печні і їх треба оминати. У нашо
му культурному суспільстві при
належність до якоїсь соціо-твор- 
чої групи може сповнювати гор
дістю дану людину, але це ще не 
управнює ту людину ненавидіти 
всіх інших.

НАЦІЯ

Упродовж історичного розвит
ку маємо різні чинники, які сприя
ли створенню важливих суспіль
них груп. Серед них економічні, 
політичні, географічні, звичаєві, 
релігійні, соціальні, родові, пле
мінні та національні (чи обереж-
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ніпіе кажучи етнічні) виявлялися 
найбільше формуючими і найміц- 
нішимк.

Комуністична ідеологія ставить 
на перший плян, як найважливі
ший формуючий чинник саме еко
номічні інтереси. Звичайно еконо
мічні фактори дуже важливі і їх 
не приходитьея недоцінювати, а 
проте вони не вирішують і не ви
яснюють всіх питань, тимбільше 
що іноді, зокрема коли йдеться 
про минулий час, трудно на під
ставі неповних даних зробити без- 
спірні висновки. Карпатська Укра
їна економічно довгі століття не 
була або була дуже слабо пов’я
зана з материком, ба що більше, 
можна було б сказати, що вона 
й тепер більше пов’язана геогра
фічно з Мадярщиною ніж з Украї
ною, а все ж таки ця частина 
української землі рішуче заявляє 
свою волю належати до України 
і являється невідємною частиною 
нашої території.

Релігійна приналежність також 
відходить на задній плян, коли 
йдеться про одну націю, хоч не 
завжди в минулому воно так бу
ло, а ще й тепер приналежність 
до різних церков може викликати 
внутрі нації серйозні тертя, які не 
завжди легко полагодити. У се
редньовіччі, коли приналежність 
до народу не відогравала такої 
важливої ролі, як релігійна при

належність, віроісповідання було 
головним формуючим чинником 
суспільного життя. У старій київ
ській Русі бачимо спершу родові 
формуючі групи населення, опі
сля племінні, а ще пізніше дер
жавні і релігійні, що дуже часто 
в тій добі було одним і тим са
мим.

Большевицькі ідеологи залюб
ки визнають тверді закони роз
витку суспільних груп від мат- 
ріярхату, через патріярхат до ро
дового устрою, опісля час творен
ня племен, народів, а завершенням 
цього процесу має бути безкласо
ве суспільство всіх народів і їх 
злиття в одну (очевидно москов
ську) націю.

Вже самі преміси невідповідні: 
знаємо з історичного розвитку різ
них народів, що ці форми не є 
обов’язково фазами, через які пе
реходять примусово всі спільноти. 
У деяких народів ми не знайдемо 
слідів патріархату, чи матріарха
ту. У деяких народів процеси про
ходять швидшими, у деяких по
вільнішими темпами.

Зате дуже часто релігія як фор
муючий чинник відіграє преваж- 
ливу ролю, хоч комуністи не при
писують їй такого значення.

У залежності! від того, які яви
ща переважають і формують су
спільство, ми маємо з повними за
стереженнями право говорити про
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такі або інші епохи. Ми вже зга
дали, що в середньовіччі головним 
формуючим чинником була релі
гія. Розвиток з одного боку науки, 
а з другого боку політичного жит
тя переформував у XVII і XVIII 
стол. життя в Европі так, що за
мість релігії прийшли на перше 
місце інші еоціотворчі первні, а в 
першу чергу відчуття національ
ної гордости і спільности.

Націоналізм (беремо в даному 
разі цей термін у якнайширшому 
значенні цього слова) не прийшов 
сам, відірвано і окремо. Як це не 
дивно, деякі націоналістичні фор
мації залюбки протиставляють на
ціоналізм демократії, чи лібера
лізмові. Ідеться звичайно про не
порозуміння. Поширення науки, 
світогляду та ідеї рівноправності!, 
які породили демократію, стали 
також основою націоналізму. Ба 
що більше. Без демократії (оче
видно маємо на увазі не політичні 
доктрини сучасности, а світоглядо 
ві ідеї минулого) і висунення на
ції на той високий п’єдесталь, на 
якому вона тепер перебуває і сам 
націоналізм був би неможливий. 
Демократія прочистила ґрунт, у- 
сунула нерівність між людьми пе
ред законами, різні привілеї, ста
ни, тощо і лише на. цій базі мож
на було говорити про висунення 
нації, як найвищої цінности люд
ства, за яку варто навіть вмерти, 
коли вона знаходиться в небезпе
ці. Обидві польські революції в 
XIX  стол. (1830-31 і 1863 рр.) бу
ли засуджені на невдачу, бо їх 
підіймала шляхетська верства, а 
широкі кола населення відмови
лися її підтримати, бо знали, що 
в створеній тою шляхтою неза
лежній державі вони далі були б 
поневоленою і безправною групою 
людей, хоч може у т. зв. “своїй 
державі” .

Трохи інакше формувався укра

їнський нарід і завдяки певним 
передумовам він міг сформувати
ся трохи раніше. З уваги на де
націоналізацію вищих верств у- 
країнські маси протистояли наза- 
гал чужинецьким поневолювачам 
політичним і соціальним, а на ве
ликій частині нашої землі ■— па
ни — поневолювачі були ще й ін
шого віроісповідання, що й пог
либлювало різниці між народом 
і панами. Ці та й інші моменти 
мали величезне значення для 
формування своєї нації. У нас по
мічаємо, власне кажучи, цікаве 
парадоксальне явище, що ідею на
ції, її обґрунтування дали вищі 
верстви українські, ще не здена
ціоналізовані, а опісля широкі 
верстви переймають цю ідею і пе
реводять в життя, а шляхті не 
лишається місця в рамках нації 
і рештки її переходять у чужий 
табір. Це мало і свої неґативні 
наслідки, але не так уже неправі 
наші хлопомани та народні демок
рати, як Єфремов, тощо, коли во
ни говорили про безклясовість 
української нації. Ця теза засу
джена большевиками, але ті дані, 
які большевицькі учені приводять 
на її заперечення це фактично 
вийнятки. Звичайно — безкласово
сті! не буває і протягом XIX стол. 
почали з народньої гущі творити
ся свої кращі люди — згадаємо 
лише Симиренка і Чикаленка — 
але вони не встигли створити своєї 
власної кляси суспільства і впов
ні відділитися від своїх братів і 
сестер по нації, а навпаки жили 
їх інтересами.

XIX  сторіччя принесло велике 
піднесення у національному ро
зумінні. Визвольні війни грецько
го, німецького, італійського та 
балканських народів, щоб згада
ти лише декілька з них, пошири
ли ідею націоналізму і зробили її 
головним явищем життя.
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Звичайно процес самосвідомо- 
сти і революційного чи еволюцій
ного піднесення ідеї нації до ве
ликих висот не відбувався у всіх 
народів одночасно і однаково. У 
деяких націй, які мали свої дер
жави традиційно і не зазнавали 
національного тиску, національна 
свідомість часто виливалася в бо
ротьбі за економічні і соціяльні 
права, у деяких націоналізм дуже 
скоро вироджувався в імперіялізм 
і колоніялізм, а в деяких це була 
боротьба за об’єднання окремих 
держав в одну спільну національ
ну державу.

Для тут народженої молоді му
симо підкреслити, що ми термін 
нація вживаємо в середньо-схід- 
ньо-европейському значенні, а не 
західньо- або північно-американ 
ському. На заході термін н а ц і я  
однозначний з державою, а  в нас 
,він означає окремішність етніч
ну й історично-соціяльну; цей роз
поділ вносить дуже багато непо
розумінь, з якими ми зустрічає
мося майже щодня.

Сюди належить також питання 
денаціоналізації. Це прикре яви
ще, з яким ми боремося тут, мож
на було б розглядати також з двох 
точок зору: 1) н а ц і я ;  2) б а т ь 
к і в щ и н а ;  приналежність до у- 
країнської нації не протирічить 
державній приналежности.

З теперішньої точки зору мож
на сказати, що хоч період націо

Д-р М ЕЛЕТШ  СШГУРОВИЧ
ЛІКАР і ХІРУРГ

3914 - 118 A ve., Edmonton —  Beverly 
Phono:
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PETER SAVARYN, B.A. LL.B.
АДВОКАТ і HOTAP

307 TEGLER BLDG, —  EDMONTON, ALTA. 
Phone: Office GA 2-7548; R es. GR 9-355S

налізму ще триває, однак він не 
однаковою мірою проявляється. 
Самостійні держави тепер нама
гаються поволі знаходити спіль
ну мову і об’єднувати свої держа
ви в економічні чи військові сою
зи, які забезпечать ще краще роз
виток даних націй на майбутнє. 
Інші ведуть ще визвольну бороть
бу за свої національні права, а на
ціоналістична ідея для них є 
основною рушійною силою. До та
ких націй належатиме ще довший 
час українська, білоруська, гру
зинська та інші європейського 
континенту, а також багато на
цій, народів і навіть ще покищо 
племен в Азії та Південній Аме
риці. Відступлення українців сьо
годні від ідеї націоналізму, себто 
припинення боротьби за націо
нальні ідеали в усіх можливих 
сферах життя, було б однозначне 
з самогубством і з  непростимою 
легкодушністю. Тому сьогодні це 
настирливіше, ніж будь-коли пе
ред тим, перед нами стоїть аж до 
звільнення цілої України з під 
московської окупації і створення 
на її території суверенної україн
ської держави. Щойно перейшов
ши цю фазу розвитку і певний 
етап вільного державного життя, 
ми зможемо дійти до стадії, в якій 
сьогодні країни західньої Европи 
творять економічні спілки і забез
печують дальші етапи розвитку 
своїх народів.
У-................ ....................—
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ЛЕВ ПИЛИПЕНКО

ПОХІД ДВОХ ІОРОГІІ
Охоплена пекельним вогнем і чорним димом, земля стогнала, кор

чилася, тремтіла. Таке ж саме творилося з серцями живих людей, які 
глибоко закопалися в ту землю, пхукаючи в ній захисту від навіжен- 
ної смерти, що в несамавитому танку літала в повітрі, несподівано па
дала на землю, рвала її немилосердно гострими зубами та разом із 
нею перелякані напівбожевільні тіла бійців. З кожним новим несамо
витим гуком скаженним вихорем злітала високо в повітря земля, ві
дірвані руки, ноги й голови людей. Смерть справляла с е о ю  забаву, бо 
була певна себе і свого здобутку. Здавалося, що в такій оргії рознузда- 
ного пекла не могло залишитися на даному клапті землі нікого жи
вого. Але живі ще були. Вони ще глибше вкопувалися, намагаючися 
злитися з землею, вкритися нею.

Німецькі танки били й били. Скаженними собаками гарчало залі
зо плазунів. Крицевим п і р к о л о м  сунули вони вперід, випльовуючи 
вогонь та сіючи густим сталевим дощем.

Ми — совєтські вояки — окопалися в районі Корнево біля річки С. 
Німецькі літаки розбомбили станцію Корнево, де з двох ешелонів со- 
встського поповнення майже ніхто не залишився в жимих. Із нашої обо 
рони теж більша частина полягла трупами. Не витримавши натиску 
німців, під покривом темряви ночі ми покинули свої нори в землі й 
почали тікати до річки. Від вибухів гриміла земля і гула, як порожня 
бочка від ударів молота. Кулі, як сотні батогів, ляскали в повітрі, на
вколо нас. І ніхто з нас не знав, чи добіжить до мосту живим. А там, 
по той бік мосту, вже чекає порятунок, чекає життя. Скоріше вирва
тися б з цього пекла. З інстинктом самоврятувакня ми бігли й бігли, 
обганяючи страшну смерть. Ось уже в темряві заблищало, освічене 
вибухами гарматнів, плесо води. Уже виділялися контури рятівничого 
мосту, за яким був наш порятунок. Німці через ріку швидко не перей
дуть. ІЦе кілька зусиль в ногах, ще більше набрати повітря в груди, 
понапружитися, і ми врятовані.

Та раптом страшний вибух порвав повітря, заглушивши розриви 
гаматніх набоїв. Перед нашими очима вся гігантська темна система 
мосту рухнула в воду. Совєтські підривники зірвали міст, щоб припи
нити наш відступ, щоб ми всі трупами лягли під ударами ворога, за
хищаючи землю другого ворога. Лише на одну мить ми стали, мов за
кам’янілі, не збагнувши, що вчинилося. Але то була лише одна мить. 
Вогонь і рев заліза поза нами гнали швидоко до води. Ось вогкість 
річки обдала наші розпалені обличчя. Ногами стали на пісчаний бе
рег. Скинувши шинелі й покинувши зброю, ми без довгої надуми кину
лися вводу. Розігріті довгим бігом тіла окутала осіння холодна вода. 
Кожний загрібав руками ту воду та рвався з усієї сили до протилежно
го берега. Одні, що погано плавали, зникали з поверхні води, інших 
настигали кулі, а інші греблися до берега. На щастя ріка була не ду
же широка, і мені та багатьом з плавців удалося станути на твердий
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ґрунт протилежного берега. Дріжали всім тілом, ішли ми в темряві 
до “своїх” . Попали в самі руки загороджувального карального відділу 
військ НКВД. Зібрали нас усіх у лісі, де стояла совєтська артилерія, 
і наказали всім роздягнутися наголо. Я штовхнув ліктем свого друга 
Павла Свитенка й шепнув йому на вухо:

— Давай утікати в ліс, бо нас за відступ, як зрадників, усіх по
стріляють. Бачиш, як тримають автомати на поготові.

— Почекай ще трохи. Побачимо, що вони далі робитимуть. У тем
ряві втічемо в останню хвилину, — відповів Павло.

Нас перерахували. Із усієї нашої частини залишилось живими коло 
260 осіб. Більше половини загинули. Голих у черзі нас підводили до 
вантажних автомашин і видавали білля та нове обмундурування. Та
кож видали нову автоматичну зброю і сказали, що ми сформовані те
пер у п’яту повітряну десантну бригаду (скорочено ВДБ) для переки
дання нас літаками в глибину запілля німців. Ми скорилися тому на
казові, раді вже, що зараз не постріляють “ свої” , а викинуть пізніше 
на розстріл ворогові ч. 2 — німців. їсти нам не дали нічого, бо не ма
ли, а казали здобувати їжу серед місцевого цивільного населення. Ві
доме совєтське здобування: голодні в край бійці стріляли гусей, ку
рей, свиней, брали хліб, не зважаючи на плач і скарги населення. Усю 
війну таким способом розв’язували проблему харчування совєтського 
війська. Де в час війни поділися всі награбовані в колгоспах України 
пожитки — невідомо. Певно, пішли на розгортання комунізму в дру
гих країнах.

Одного дня нам заявили, що ми повинні тут трохи зачекати, бо ні
мецькі літаки розбомбили на станції Баянь склад палива для літаків 
та й літаки побомбили на аеродромі. За цей час навчали нас, як пово
дитися з парашутами та як користуватися новою автоматичною зброєю.

їсти не було нічого. Наостогидло дивитися на безпощадні грабун
ки та плач селян. Ми бачили, що нас готують до смерти. А за чиї інте
реси ми, українці, мусимо вмирати? Цей совєтський ворог ч. 1, а нім-
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ці — ч. 2. І одні і другі несуть нашому народові руїну, смерть і поне
волення. Як умирати за інтереси наших ворогів, то краще зберегти 
своє життя. Може ще воно пригодиться колись для рідної батьківщи
ни — України. Цю свою думку я передав своєму другові Павлові Сви- 
тенкові, який солідаризувався зі мною. Ми вирішили втікати з поля 
бою ворожих нам армій. До нас ще приєднався Михайло Карпенко та 
один лейтенант. Усі були українці і всі однієї думки — не датися воро
гам використати на полі бою.

Забравши автоматичну зброю, однієї ночі ми пішли в тил — в У- 
країну, де панував уже ворог ч. 2. Біля невеликого мосту через річеч
ку стояв вартовий із загороджувального відділу. Коли ми наблизилися 
до нього, щоб перейти через міст, він запитав нас, чому ми йдемо в 
сторону німців.

— Усе вже тут поїли. Нема де дістати і шматка хліба. Ми голодні. 
Роздобудемо щось по ту сторону ріки й вернемося назад, — я відповів 
йому.

— Добувайте харчі по цей бік річки, бо там наші займають неве
лику територію і теж усе там поїли. Ви хочете німцям піддатися? Уті
каєте до ворога, зрадники!

— Які ми зрадники, коли з вогню боїв ніколи не вибуваємо й го
лодні, аж шкура болить! Ти тут, хаме, стоїш біля мостів та ховаєш під 
ними свою голову від смерти, то ти, свине, не зрадник, а нас називаєш 
зрадниками?! Зараз із тебе, падлюко, й шпики набік, коли ти тільки 
ще писнеш, — закричав я, наставивши йому в груди свій автомат. Мої 
колеги зробили те ж саме, що й я. Побачивши небезпеїсу, охоронник 
знітився і вже лагідно промимрив;

— Та я нічого проти не маю, ідіть та скоро вертайтеся. Я знаю, що 
й там ви їсти не роздобудете, то й заперечував переходити міст.

Перебравшись через міст, ми йшли полями, обминаючи головні 
дороги, по яких їхали до залишеного нами мосту поодинокі автома
шини, навантажені совєтськими бійцями. По цьому ми бачили, що 
совєтчики вже замітали свої сліди по цю сторону ріки. Кожну хвилину 
ми сподівалися зустрічі з німцями. Але ми уникали таких зустрічей і 
з відходячими і з наступаючими арміями.

На поле спадав осінній похмурий вечір, коли ми підходили до 
ставка недалеко від села Вікторівка. Прозоре плесо води, як ряскою, 
було вкрите зграями диких качок. Поривчатий у своїх вчинках Свитен- 
ко не витримав і з радости Еикрикнув:

— Ото буде смачна вечеря в нас цього вечора, — приклав до пле
ча автомат і став прицілюватися в найгустіший табун качок. Ми стали 
були відраджувати йому від цього нерозважного вчинку, бо можна на
кликати на себе небезпеку з боку німців. Але стримати Павла було 
вже пізно, бо він уже кілька черг пустив з автомата. Зробивши страш
ний галас, качки знялися чорними хмарами й зникли в протилежному 
боці. Хоч би одна качка лишилася на воді! Тільки ущух качиний крик, 
як зі сторони села Вікторівни зацокотали черги з кількох автоматів. 
Німці обстрілювали нас. Склалася небезпечна ситуація. Ми скориста
лися готовими шанцями, що були поблизу нас, і почали відстрілюва
тися. Тільки темрява ночі врятувала нас, бо німці не бачили цілі і сили
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ворога, припинили свою стрілянину. Коли вже стихло, ми вилізли з 
шанців і пішли полями, обминаючи села. Натрапивши на ожеред соло 
ми, ми вирішили заночувати в ньому. Виморені, знервовані й голодні, 
ми скоро заснули.

Ранок розмазав сіре світло по багнистих полях і дорогах, але сон
це ке з ’являлося на небі; чи то воно закуталося в сіру ковдру хмар 
і ховаг.ться від пронизливого вітру, що рябить на калюжах, чи то на
бридло йому дивитися на змучених війною людей та знищену землю.

Вилізши з своїх йор в ожереді, ми почали обтрушувати солому 
один з одного. Голод нам так докучав, що треба було в першу чергу 
задовольнити цю потребу. Вирішили розбитися на дві' групи по два, 
щоб уникнути в майбутньому якихось прикрощів. Карпенко з лейте
нантом пішли до села, що було навпроти, а я з Свитенком попрямува
ли в невеличке бічне село. -Зброю ще несли з собою на всякий випа
док. Ні по дорозі, пі па околиці села, ми не зустріли німців. У однієї 
жінки, чоловік якої теж воював, поснідали картоплею з огірками, доб
ре наповнивши свої шлунки.

— Може й мій десь отак, як ви, з голоду конає, — висловила жаль 
молодиця і поділилася з нами тим, що мала. Сказала, що в цьому селі 
були вже німецькі танки й десь поїхали далі. Подякувавши молодиці, 
ми пішли, прямуючи до Київщини. Коли йшли полями, бачили, як по 
іпляху снували німецькі автомашини. Так мандрували ми кілька днів, 
доки дійшли до річки Бар недалеко міста Путилова. Міст через ріку 
був зірваний, а недалеко зірваного мосту стояла одинока хатина, біля 
якої вешталося два чоловіки. Увесь берег ріки був укритий розбитими 
автомашинами, валялися кулемети, купами лежали набої, гвинтівки 
та всяка амуніція савєтських військ. Свою зброю ми вже кілька днів 
покинули й перебралися в цивільний одяг, обмінявши його за свій вій
ськовий. Свитенко ніяк не хотів залишити верхньої в'йськової сорочки 
й носив з собою. Підійшовши до чоловіків ,ми запитали, як би нам пе
ребратися на протилежний берег.

— Усі ч о в н и  н і м ц і  з н и щ и л и ,  —  б у л а  к о р о т к а  е і д п о в і д ь  о д н о г о  з

н и х .

— А може ви маєте десь прихованого човна, то перевезіть нас, ми 
вам добро заплатимо — прохав я.

При собі ми вдвох мали біля п’яти тисяч совстських рублів, які 
ми взяли з розбитого авта НКВД.
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МЕККА ТУРИСТІВ У КАНАДІ. — Завдяки кращій комунікації і транспортації та вигіднішому устаткуванню для турис
тів на далекій канадській півночі, з кожним роком щ ораз більше іноземний туристів, особливо спортовці-риболовці, 
відвідує райони. — На світдиіні, одно з незвичайно рибних озер у лісистій околиці північної Канади, коло містечка Флин

Флон. у Манітобі



— Як дасте шість тисяч рублів, то перевеземо. Ми ще маємо при
хований один човен. Але як так ми будемо воювати, як ви, то добра 
нам від німців не чекати. Утікаєте з фронту, дезертири! — без ваган
ня висловив свою думку дядько з вусами.

— Та ми не дезертири, а на окопах робили, а тепер ідемо додому — 
заперечував я.

— Щось не похоже по вас. щоб ви окопи копали — настоював на 
своєму настирливий дядько.

Я зрозумів, що ц і чолоеіки  були настроєні на совєтський лад, не 
хотів їх гнівити, щоб не відмовили в перевозі.

— Ми маємо п’ять тисяч, а на додачу візьміть ще оцю сорочку — 
сказав Свитенко.

— Кажете, що не дезертири?! А ось же на сорочці відзнака ВДБ. 
Ну, давайте гроші, то вже перевеземо — згодилися дядьки. Не раху
ючи, ми віддали дядькам гроші. Пожадливий на сорочку й чомусь на 
совєтські гроші, дядько забрав плату й поніс до хати, а другого послав 
у верболіз за човном. Скоро підплив і човен. Той чоловік, що взяв пла
ту, знову вернуся до нас і запропонував:

— Будемо перевозити вас по одному: один залишиться на березі, 
а другого повеземо. Я побачив, що ці совєтчики готують для нас якусь 
неприємну несподіванку. Або десь є в засаді червоні партизани і хо- 
тять нас віддати їм до рук, або самі червоні партизани й хотять нас 
зліквідувати. Не довго думаючи я прийшов до рішення: схватив із зем
лі гвинтівку, загнав набій і крикнув:

— Руки догори! Рушайте обидва до хати! Дядьки покірно вико
нали мій наказ. У хаті ми забрали назад свої гроші (сорочку вже за
лишили) і повели дядьків до човна.

— Ти, Павле, веслувати вмієш? — запитав я.
— Так.
— Влізай до човна. А ви, падлюки, негайно лягайте на землю і не 

руште! Зробите будь який рух — постріляю, — наказав я.
Дядьки полягали, Павло сів веслувати, а я у керма направив на 

дядьків гвинтівку, не спускаючи їх з прицілу. Коли ми перебралися 
на протилежний бік, я закричав до дядьків:

— Якщо маєте другий човен, то заберете і цей. А тепер, допоба- 
чення! Кинувши об землю рушницю, ми помандрували далі.

Села, убогі на радість, багаті на сльози, обідрані двома окупанта-
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ми села, скорчившись лежали в ярах та балках, мов старчата в рівча
ках. Ми намагалися обходити ті села і лише на ночівлю впрохувалися 
десь до крайніх хат, де й діставали убогу поживу. Дехто з милосердя 
давав ще й нам на дорогу кусень хліба або кілька печених картоплин. 
Ми були й тому раді. Совєтських грошей тут ніхто не хотів брати. Уже 
кілька разів бачили й німців, але ніхто з них не звертав на нас уваги. 
Наблизившись до Яготина, Павло сказав:

— Знаєш, Грицю, що я зроблю? До наступу ночі ще маємо багато 
часу, то я зайду в Яготин, де є моя заміжня сестра, і в неї я перено
чую, а ти йди до мого села й переночуєш у моїй хаті. Там тебе нагоду
ють і влаштують переспати. Я, звичайно погодився на цю пропозицію, 
бо вже й мені залишилося до моєї домівки не так уже далеко. По
прощавшись, ми розійшлися.

До села Студеників Переяславського району я прибув вечором. 
Люди показали мені хату мого колеґи Свитенка. Коли я відчинив две
рі, мене зустріло дві жінки з заплаканими обличчями: дружина Павла 
та мати. Привітавшися, я запитав:

— Чи не дозволили б мені одну ніч переночувати, бо вже дуже 
зморився.

— Та де в нас ночувати, коли ми не маємо й кусника хліба. Ш у
кайте десь іншої хати, де вам дадуть і повечеряти.

— Та я б уже й голодний ліг спати, коли б мені переспати в теп
лій хаті. Може б у вас знайшовся оберемок соломи, то я б на підлозі 
й переспав, — прохав я.

— Не можемо ми вас пустити, бо ми дві жінки, а ви мужчина, та 
й їсти не маємо що дати. Ідіть десь інше, — сказала молодиця.

— А чому ви такі сумні та заплакані, ніби когось недавно похоро
нили? — запитав я.

— Ви як у око е л і п и л и , — заголосила стара жінка. — Похорони
ли, чоловіченьку добрий, похоронили я рідного сина, а ця нещасна мо
лодиця свого чоловіка.

— Коли ж і де ви його похоронили ? Чи в своєму селі, чи де інде ? 
— допитувався я з цікавости, маючи на гадці Павла.

— Та минулої ночі в нас ночував один чоловік, сам з Конотопа, 
і сказав, що Свитенка Павла під час бою вбито, і він сам похоронив 
його, — голосячи на всю хату, говорила молодиця. Стара мати так 
схлипувала, що й слова не могла промовити.

— А що буде, коли ваш чоловік живий ? — запитав я.
— Та де там живий, коли я вчора і свічку спалила на спомин за 

упокій його душі, та й чоловік же той не брехав, — настоювала на 
своєму молодиця.

— А ви повірите мені, що я ще сьогодні з вашим чоловіком ішов
разом?

— То де ж е і н  дівся, ісоли ви ішли разом ? Чому ж він не прийшов 
разом із вами додому ? — допитувалася мати, витираючи останню сльо
зу на щоці, що затрималася на рубці зморщеної шкіри.

— Киньте плакати, бо то все вигадки за вашого Павла. Він жи
вий, тільки зайшов переночувати в Яготин до своєї сестри, а завтра 
вранці вже буде дома. Звідки я знаю, що в Яготині в ваша дочка? 
Завтра рано самі переконаєтеся, що не брешу, коли Павло прибуде
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додому, — заспокоював я обох жінок.
На них, ніби повіяв враз якийсь живодайний вітер: обличчя враз 

прояснилися, в очах заграли веселі промінці, уста покрилися несхо- 
дячога привітною усмішкою. Почуття радісної надії закралося глибо
ко в груди.

— Ну, коли ви воскресили із мертвих нашого Павла та ще й дру
зі з ним, то еж є  не відмовимо, ночуйте в нас. Щось і повечеряти роз
добудемо, — весело зацокотіла стара.

Переспавши ніч, я вже сам пустився у дальшу свою мандрівку.
Недалеко від містечка Березані мене захопила ніч. Я вирішив 

зайти переночувати в хуторець, що був на моєму шляху. Побачивши 
під бляхою добру хату, я й напрямився до неї. На подвір’ї ходив кре
мезний дядько з козацькими вусами, до якого я й звернувся:

—; Це ти той, що, втікаючи з комуністами, палиш Березань, Бор
щів і людські хліба, а тепер тобі хати потрібно?! Немає в мене хати 
для таких, як ти, — злісно відрубав дядько.

—-Та я сам кинув фронт і пішов від комуністів, бо вони, як ваші, 
так і мої вороги. Не хочу Емирати за них. Пустіть дядечку, я й їсти не 
хочу (а їсти хотів, аж шкіра боліла), тільки в теплі переспати ніч, — 
благав я.

— А звідки ж ти є ?
— Я з  села Л...
— — А чий же ти син ?
— А хіба ви там кого знаєте? — здивувався я.
— Авже ж, що знаю.
— Я син Пригоди Йосипа, коли чували.
— Справді?! Та то ж мій друг. Ми разом із ним служили ще при 

царському війську. Знаю, що такого батька син не буде палити сіл. 
Він був добрий господар і щира людина. Ну, заходь, заходь ночуй.

За вечерею ще довго господар розпитував про долю мого батька 
та інших знайомих із мого села. Розповів, що він розкуркулений, не
давно повернувся зі заслання з Сибіру і це вже при німцях увійшов до
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власної хати. Другого дня вранці господар дав мені в дорогу трохи по
живи. Біля Березані ніяк не можна було обійти міст через ріку. Тре
ба було йти мостом, біля якого ходив німецький вартовий. Користу- 
ючися невеликим запасом слів із німецької мови, що я мав із семиріч
ної школи, я пішов просто до вартового. По обидва боки мосту були 
розкидані трофеї війни, лежали непоховані трупи совєтських вояків 
і цивільних чоловіків і жінок. Така картина при цьому вузькому про
ході справила на мене пригноблююче враження. І рідне село вже не
далеко і можу тут трупом полягти. Підійшовши до німця, я чемно 
привітався по-німецькому й запитав, чи можу перейти через міст, бо 
йду до своєї матері. Чи то рідна мова подіяла на німця, чи вранішній 
добрий настрій після смачного сніданку ще тримався в нього, але він 
так привітно віднісся до мене і вже на моїй мові повторив:

— До матка, до матка ? Gehen Sie!
—  А  не будете стріляти ? — вказуючи на трупи запитав я.
— Nein, — була відповідь.
З великим страхом і недовір’ям, але не оглядаючись, я перейшов 

на другий бік. Там теж купами лежала совєтська збтїоя і трупи вояків 
і цивільних. Поміж них було дуже знайоме обличчя мог земляка Ва
силя, але підійти боявся, бо в бункері сиділи німці, які пильно слідку
вали за кожним моїм рухом. Відійшовши кілька гонів, я оглянувся, 
але німці з бункру не виходили.

До містечка Баришівка дійшов без пригод. Минаючи невеликий 
гайок, бачив, як одна жінка відійшла від трьох чоловіків, несучи в 
хустині зав’язану порожню посуду від поживи. Я був певний, що вона 
приносила харчі червоним партизанам, які перебували в гаю. Настир
ливо вона хотіла приєднатися до мене щоб іти разом до міста, але я 
категорично відкинув її пропозицію, висловившися трохи різко:

— До цього гаю ми не йшли разом, то й від гаю підемо нарізно, 
— й залишив її далеко позаду себе.

У Баришівці я має тітку і йшов до неї перебути ніч, бо до домівки 
лишалося ще 14 кілометрів, а вже почало вечоріти. У містечку мене 
затримала українська поліція, вимагаючи від мене документів про 
мою особу.

— Та я не маю ніяких документів, бо кинув фронт і йду додому 
в село Л..., — відпирався я.

— То ти червоний партизан, яких тут ще досить вештається. До 
кого ти йдеш у містечко, коли ти тут не мешкав?

Я назЕаЕ прізвище моєї тітки.
— А як було звати її дочку? — запитав швидко один з поліцаїв.
— Ольгою, — відповів я.
— То він не бреше, — сказав поліцай. — Я з  Ольгою тут разом 

ходив до школи.
Мене звільнили, і я попрямував до тітчиної хати. Поліцаї все слід

кували куди я йшов.
Другого дня ранок був чудовий. Сонце зійшло в білій млі, бо пер

ший мороз був надто уважним до роси і зробив її схожою на розсипані 
перли. Повіяв ранковий вітер і приніс із степів запах перепрілої ста
рої соломи.

Минали рік за роком. Тільки лишилися сліди, лишилася історія.
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МИКОЛА О ЧЕРЕТ

з ш т м ш ш
Минає 150 років з дня наро

дження геніального Сина нашої 
Батьківщини Тараса Шевченка і 
знову беремо до рук “Кобзаря” , 
де на першій сторінці читаємо:

Як умру, то поховайте мене на могилі, 
Серед степу широкого на Вкраїні милій.

Воля Шевченка виконана і в 
травні 1861 року тлінні останки 
великого С п і в ц я  перевезли з 
далекого, туманного Петербургу в 
Україну. Труна Покійника була 
запакована в олив’яну домовину і 
пароплавом “Кременчуг” із Ки
єва перевезена до Канева та по
кладена на чумацький віз, який 
тягли дві пари волів, тай рушили 
в “далеку дорогу” . Та коли насе
лення Канева довідалось про при
буття тіла Пророка України, бе

рег укрився каневчанами, а юнаки 
та дівчата розпрягли волів, самі 
впряглись і потягнули віз до Че
рнечої гори. Панахиду на горі 
правив протоєрей місцевого собо
ру пан-отець Мацькевич. Як і не 
дивно на ті часи, пан-отець свою 
промову виголосив українською 
модою:

“Ось, брати-християни, перед 
нами світло, що світило всій Укра
їні, перед нами Тарас Шевченко. 
Гори канівські, луги і доли укра
їнські! Ви бачите перед собою 
Мужа, який любив Україну і яко
го Україна любила... Від північ
ної столиці Росії і до нашого скро
много містечка — чий прах шест- 
вує? Кого проводять так далеко 
і з такою пошаною? Чи мужа

Первісний вигляд могили Т. Шевченка в Каневі
(Фото, 1861.)
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сповненого бойовдх заслуг? Чи 
достойника, що прославив себе на 
полі політичної діяльности, що 
діяв силою влади і закону? Ні, 
брати! Це Тарас Шевченко! Хто 
ж його не знає!...”

Зразу ж після похорону прияв- 
ні з власного почину почали виси
пати могилу за  старим звичаєм: 
шапками, хустинами, торбинами, 
старі й малі, хлопці й дівчата, при 
носячи землю з ярів та проваль. 
Виросла висока могила, а на ній 
поставлено високий дубовий хрест, 
який простояв до 1884 року, коли 
його замінили кількаметровим 
залізним хрестом пофарбованим 
на біло. Коли в, Україні запанува
ли комуністи, які викорчовували 
релігійні переконання нашого на
роду, хрест на могилі Шевченка 
зняли в-літку 1924 року і постави
ли пам’ятник з чорного лабрадо
ру з погруддям Кобзаря, який у 
1939 р. замінили теперішнім.

Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі
Було видно, було чути як реве ревучий!

До могили з міста Каневд є два 
шляхи: один — горою, “серед сте 
пу широкого” , другий — низом, 
по-під горою, берегом. Тож і під
нявшись на гору бачитимете, що 
шлях розходиться: праворуч шлях 
іде на степ, що його кінця-краю 
не видно, а ліворуч шлях прямує 
до садка, що ген-ген його видно 
на схилах гори. Пройшовши са

док мусите трохи спуститись і по
падете на Шевченківську, колиш
ню Чернечу гору, де й побачите 
могилу Поета. Другий шлях йде 
низом, по-під горою, що вдрита 
зеленим килимом буйної трави. 
Йдучи цим шляхом, потрапляємо 
до широких дерев’яних сходів, 
що ведуть з берега до могили. Мо
гилу масово відвідують, а на Зе
лені Свята на Тарасовій горі від
бувався ніким не заповіджений 
і не скликуваний, але завжди люд 
ний з ’їзд поклонників Поета. Ці 
постійні відвудувдння могили ду
же непокоїли місцеву владу, тому 
в день сторіччя народин Поета, 
9 березня, 1914 року, величезний 
загін озброєної поліції цілу добу 
вартував на могилі, боячись схо
дин. Досить було місцевій владі 
помітити, що хтось дуже часто від 
відує могилу, зразу б за такою о- 
собою встановлювали негласний 
поліційний нагляд.

Та ось прошуміла перша світо
ва війна, розвалилась Російська 
Імперія, звільнились від поліцій- 
ного гнету царського режиму і по
неволені народи, почали розбудо
вувати свої національні держави. 
Постають самостійні Естонська, 
Латвійська, Литовська, Польська 
держави, проголошують незалеж
ність Айзербеджану, Вірменії, Бі
лорусії, Грузії, України і Фінлян
дії, що сприяло поширенню твор-

і. Т. PAQUETTE & SONS
84 Durham St.

SUDBURY, ONTARIO
Phone: 675-6641
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чости кожного народу. Наш на
род, дбаючи про своє майбутнє, 
засновує густу мережу національ
них шкіл, де російська мова зов,- 
сім зникає з розкладу навчання. 
Триста років усі школи — від най
нижчих кляс до університетів, бу
ли з російською мовою навчання. 
В старших клясах середніх шкіл 
появилась російська література, 
де українські твори,починаючи від 
‘'Слова о полку Ігоревім” та тво
ри Теофана Прокоповцча, Степа
на Яворського, Янікія Ґалятов- 
ського, вже були зразками росій
ських літературних праць давньо
го часу. Тож не дивно, що кожне 
село чи навіть хутір зразу ж  від
чиняє свою школу, а у волосних 
селах творяться повні середні шко
ли, як загально освітні, так і ф а
хові. І коли б ви їхали залізницею 
з Києва до Полтави, то вже в Дар
ниці були дві повні с е р ед н і 
школи: залізнична і в. самій Дар
ниці. В Бортничах — школа лі
сівництва, в Кулакові — гімназія, 
в Борисполі — аґрономічна шко
ла і гімназія, в Баришівці — се
редня економічна школа, в Бере
зані — гімназія, а вже в Перея
славі дві повні середні школи; 
комерційна і реальна школи та 
в пригородах низка початкових 
шкіл. А вже про Яготин чи Коно- 
нівку, де цукроварні та фабрики, 
і говорити не доводиться. І так аж 
до самої Полтави, і так по всій 
Україні.

Як нонесе з України у синєє море 
Кров ворожу, оттоді я 8 лани і гори — 
Все покину і полину до самого Бога 
Молитися. А до того — я не знаю Бога!

Саме цю частину “Заповіту” ви
користали “істіно-русскіє люді” — 
чорносотенці-монархісти, щоб про
голосити Шевченка “безбожни
ком” , накласти на нього тавро 
“атеїста” і повести проти всіх йо
го творів, запеклу боротьбу. Але 
вся молодь України, а в першу

чергу студентство, запротестувала 
проти цього своїми демонстрація
ми в, Шевченківські дні в березні.

Ось у столиці України у Воло- 
димирському соборі студенти про
співали: “Вічну пам’ять” , вихо
дять на вулицю, стають у коло
ну і, співають “ Заповіт” . Похід 
рушає бульваром до Володимир- 
ської вулиці, де поліція і козаки 
намагаються нагаями розігнати 
демонстрацію. Але даремні зусил

Пізніший вигляд могили Т. Шевченка 
в Каневі — (Фото)

ля, бо чи ж можна спинити кіль- 
катисячну демонстрацію? Чечен
ці та інгуші, що складали козачі 
загони, вже знали, як боротися 
з демонстрантами і зразу ж  поча
ли відрізувати невеликі групи сту
дентів та загонити їх до казарм 
або до поліційних участків чи пря
мо до великих заль театрів чи у- 
станов, де демонстрантів тримали 
цілу ніч, а на ранок відпускали
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додому. Правда, не всім так щ а
сливо проходила демонстрація, бо 
кожен рік кілька студентів, виклю
чали з університету чи переводи
ли до університету в Омску, в Си
бірі, в якому завжди були вільні 
місця, і там вони закінчували свою 
освіту. Тих же демонстрантів, що 
мали блакитно-жов.ті стрічки, са
джали до в’язниці, де часто вони 
сиділи цілими роками.

Та був один такий рік, коли 
жадного студента столиці не за
арештували, жадного не били на- 
гаями. Це був 1912 рік. Того року 
студенти столиці, як завжди, го
тувались до демонстрації, але рап
том днів за  три до свят усіх сту
дентів повідомлено, що в новому 
костьолі св. Миколая на Великій 
Васильківській вулиці митрополит 
Андрей, що в цей час приїхав зі 
Львова до Києва, буде правити 
Панахиду по Шевченкові. Зараз 
же церковний хор Університету 
та хор Духовдої Академії, а дири- 
ґентом обох хорів був Олександер 
Кошиць, погодилися проспівати 
Панахиду, про це були повідом
лені усі інші, як і все студентство. 
Вже в-9 годині ранку костьол по
чали заповняти студенти, а за пів 
години там ніде було й поверну-
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тись. В 10-ій годині митрополит 
Андрей сам, без жадного свяще
ника, вийшов на середину костьо
лу і почав правити Панахиду.

Уперше в, столиці України по
лилась гаряча молитва до престо
лу Всевишнього за  спасіння душі 
найкращого Сина нашої Батьків
щини. Лилися журні мелодії ірмо- 
сів та етихів, а в той час на ву
лиці, перед костьолом, почали ши
куватись козаки та поліцаї. Ко
ли ж хор почав співати “Со свя
тими упокой” , всі присутні при
єднались до цього і могутній спів, 
що нісся з костьолу, зупиняв ува
гу людей, які проходили вулицею; 
вони мимоволі завертали до ко
стьолу, а не маючи можливості! 
протиснутись до середини, зоста
вались на паперті чи ставали коло 
стіни на цвинтарі. Закінчилась мо
литва і хор заспівав останній ір- 
мос, а Владика пройшов до вівта
ря і по скінченні співу звернувся 
до присутніх із словом.

І знову перший раз із вівтаря 
Божого Храму студенти і присут
ні почули рідну мову з уст вели
кого українського церковного До
стойника. Великий Владика зга
дав про той розпач, що охопив 
Шевченка, коли він бачив, крив-
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ду, яку чинили над його народом. 
Він згадав про ті гарячі молитви, 
що їх Шевченко посилав до Го
спода, просячи Його виправити ту 
кривду. Але, як людина, наш Коб
зар не міг знати шляхів, якими 
Бог веде нашу Батьківщину, а не 
бачивши покращання долі своєго 
народу, Шевченко в розпуці по
чинає скаржитись на Бога. Воро
ги наші використали саме цей мо
мент і найкращого Сина нашої 
Батьківщини проголосили безбож

ником. Вони нарочно промовчува
ли про святий огонь любови до 
Батьківщини, яким горіло серце 
Кобзаря і який, саме, і змусив йо
го скаржитись на Бога. “Вони не 
розуміли заклику Поета любити 
Батьківщину “во врем’я люте” і 
Його вимогу: “в свою останнюю 
мінуту за неї Господа моліть” . 
Але цей заповіт нашого Генія ми 
схоронили в своєму серці і саме 
тому всі свої сили ми повинні від
дати на добро Батьківщині. Тож

Загальний вигляд пам'ятника на могилі Т. Шевченка в Каневі
(теперішній)
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помолимось, мої любі діти, Госпо
ду Богу, щоб Він пам’ять про на
шого Кобзаря зберіг навіки.” З ци
ми словами Владика обернувся до 
вівтаря і виголосив молитву за 
спокій душі раба Божого Тараса 
і просив Господа “ сотворити Йому 
вічну пам’ять” . З останнім словом 
Митрополит став навколішки, а ра
зом з ним і всі присутні, співаючи 
“Вічную пам’ять” . Це почули ті, 
що стояли на паперті та навкруги 
костьолу, і приєднались до співу 
та приклякнули. І тут сталось те, 
чого ніхто не сподівався: козаки 
наче на команду, всі скинули шап
ки і почали хреститись. Замовкла 
в. костьолі ця остання молитва, 
Великий Владика поблагословив 
приявних і відпустив їх з миром 
додому. Бачучи, що студенти і на
род мирно розходяться на всі бо
ки, командир козачого загону дав 
команду і сотня, співаючи якусь 
бадьору пісню, рушила до каса- 
рень, а поліцаї теж порозходили
ся по своїх місцях. Тож у цьому 
році не було заарештованих, не бу
ло битих нагаями і жадного сту
дента не звільнили з високої шко
ли.

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю волю окропіте!

Стодев’ятнадцять років тому 
наш Кобзар визначив, шлях до 
волі, бо без боротьби Свободи не 
можна досягнути. І ось тепер ре
презентант З’єднаних Держав А- 
мерики Довірочної Комісії Об’єд
наних Націй, Сидні Ейтіс, заяв
ляє: “Треба сподіватись, що ра
ніш чи пізніше на форумі Об’єд
наних Націй мусить прийти до 
остаточної розправи також із най
гіршим у світі колоніалізмом, що 
ним є червоний комуно-москов- 
ський колоніалізм.” Це своє спо
дівання амбасадор Ейтіс висловив 
у Інституті американської чужо
мовної преси, де були понад 40 
редакторів та представники 22 
американських публікацій у мо
вах: альбанській, арабській, вір
менській, голландській, грецькій, 
еспанській, жидівській, італій
ській, китайській, литовській, ло- 
тишській, мадярській, німецькій, 
норвезькій чеській та шведській. 
Отже 23 мовами крім англійської, 
що нею промовляв Ейтіс, була 
розповсюджена його заява, а “За
повіт” нашого Поета вже маємо 
перекладений на 46 мов — а то:
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англійську, абхазську, азербай
джанську, башкірську, білоруську, 
болгарську, вірменську, грузин
ську, грецьку, естонську, жидів
ську, кабардинську, казахську, 
киргизську, китайську, корейську, 
латишську, литовську, молдав
ську, ненецьку, німецьку, норвеж- 
ську, осетинську, польську, порту
гальську, південноосетинську, піз- 
нічноосетинську російську, румун
ську, сербську, словацьку, словен
ську, таджицьку, туркменську, ту

рецьку, угорську, узбецьку, ур- 
мудську, фінську, фламандську, 
французьку, чеську, чуваську, 
шведську якутську та японську. 
(“Заповіт” мовами народів світу 
— Видавництво Академії Наук У- 
країни, Київ, 1961 р ік). Отже зак
лик нашого Кобзаря поширився 
між 46 народами і це створило 
ґрунт для сприйняття і повного 
зрозуміння заклику репрезентан
та ЗДА довірчої комісії ОН Сидні 
Ейтіса.

Фрагмент пам'ятника на могилі Т. Шевченка в Каневі
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І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній,
новій,

Не забудьте пом’янути незлим, тихим
словом!

Пам’ять про свого Кобзаря на
род свято хоронить. Ту місцевість, 
де поховано Поета, назвали Ш ев
ченківською округою. В містах і 
селах з ’явились Шевченківські 
вулиці, школи, сади, парки і за
повідники імені Поета, в бага
тьох міста поставлено Йому па
м’ятники, а в столиці, де був па
м’ятник імператора Ніколая Пер
шого, замість нього, тепер там 
стоїть гноблений ним Шевченко. 
Навіть у самій Москві є пам’ятник 
Шевченкові. Тож не тільки в У- 
країні, а в Австралії, Америці, Ев- 
ропі. В різних містах по всьому 
світу тепер є пам’ятники нашому 
Кобзареві. У “великій сім’ї” всіх 
народів не забувають про геніаль
ного Сина України, але на нашій 
землі нема ще волі. Нові комуно-

московські поневолювачі ще з біль 
шою жорстокістю нищать все у- 
країнське, намагаються стерти 
навіть згадку про Україну. Але 
наш народ кілька років жив віль
ним життям, він був господарем 
своєї країни і побачив, що він мо
же сам зробити, бо лише за  три 
роки він для себе зробив більше 
ніж зроблено за триста років ро
сійського панування. Він повірив 
у свої сили, він зруйнував леґен- 
ду, що сам він не може керу
вати своєю Державцю. Наш на
род можна поневолити, але його 
вільного духу вже ніхто, ніколи 
не скує і

...прийде час і ти вогнистим видом 
Засяєш у народів вільних колі, 

Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш Чорним морем гомЗн волі 
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.

— продовжив. “Заповіт” Кобзаря 
України Великий Каменяр — Іван 
Франко.

У ВСІХ ВАШ ИХ СПРАВАХ 

ЗВЕРТАЙТЕСЬ
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ДО 150 РІЧЧЯ УРОДИН АПОСТОЛА ПРАВДИ Й ВОЛІ!
(1811f —  Березень  —  196Jf)

В березні ц.р. український на
рід відмічує 150 роковини уродин 
Тараса Шевченка. Весь українсь
кий нарід, куди б і закинула його 
недоля, докладає всіх зулиль, щоб 
торжественно відмітити ці 150-ті 
роковини уродин Батька Тараса, 
рінановуючи його як найбільшого 
громадянина, своєго безсмертно
го Кобзаря, Апостола науки, прав 
ди і волі!

Звеличуючи Тараса Шевченка, 
ми шануємо в нім не тільки вели
кого поета, мистця-художника, а 
вшановуємо Його як безсмертно
го борця-мученика за волю Укра
їни. Шевченко віддав Україні ці
ле своє життя, свій великий та
лант та надзвичайних розмірів 
мистецькі здібності. Більше того 
— Шевченко підняв новий клич 
боротьби, і за цю ідею, за ці нові

гадки і думки, які він так сміло, 
так щиро та проречисто відкрив 
перед народньою гущею. Шевчен
ко страдав на засланні й це зруй
нувало його молоде життя, тож 
Шевченко поляг мучеником за 
долю українського народу. Своєю 
самопосвятою Шевченко здобув 
собі признання як найбільший 
син України, а пошана цілого у- 
країнського народу — це заслу
жена вдячність, це терновий ві
нець заслуги, який здобув він со
бі життям повним терпінь, твор- 
чости й посвяти! Шевченко — 
наш національний Апостол, який 
виховав цілу нашу суспільність, 
а своїми поетичними творами дав 
нам право на те, щоб ми могли 
стати в ряди культурних народів. 
Завдяки поетичної творчості Ш ев
ченка нарід наш відзискав своє

Будинок меморіального музею Т. Шевченка в Каневі
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національне “Я” , почуття своєї 
історичної ваговости та свідомо- 
сти своїх прав і завдань.

Заслуги Шевченка для нашого 
народу великі не лише тим. що 
Шевченко віддав для нього ціле 
своє многострадальне життя, а 
більш величні вони тим, що він 
створив нам свою поетичну спад
щину — духовий скарб вічної 
правди, добра та любови! Своїми 
творами Шевченко збудив у ши
ротах суспільства нашого наро
ду любов до свободи, тугу за на
шою славною минувшиною, а за
одно підніс великий протест про
ти визиску, гноблення, неправди 
й насильства. Шевченко — духо
вий провідник наших визвольних 
змагань, який підняв клич бороть
би за права й достойність людини. 
Вже тоді виступив він за права та 
рівноправність жіноцтва і то в та
ких розмірах, що все світове пись
менство не видало такого визнач
ного оборонця рівноправности й 
свободи людини та народів!

В спадщині Шевченко залишив 
нам своєго безсмертного Кобзаря 
— наше національне євангеліє,
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яке стало дороговказом у житті 
народу й по сьогодні являється 
провідною думкою в нерівних зма 
ганнях за історичні права нашого 
народу. Кобзар Шевченка — це 
духова скарбниця, з якої нарід 
наш постійно черпає нові сили й 
нове завзяття до дальшого змагу 
за св.оє повне визволення — пря
мувати, може навіть довгим, тер
нистим і кровавим, але зате пев
ним, шляхом до св.оєго власного 
державного життя.

Відзначуючи 150-ті роковини 
нашого національного Апостола, 
ми, українці розпорошені по всьо
му світі, за власною спроможні
стю звеличуємо Його світлу па
м’ять свідомі того, що культ Ш ев
ченка не завершується обходами 
та поклонами, бо Шевченко не 
іконостас, а жива і діюча сила. 
І тільки життя повне зусиль і зма
гань, вказане ним, а творене на
ми, буде справжнім його культом!

Шевченко оставив нам свій За
повіт, щоб його не раз у рік свя
точно рзчитувати, а завжди, всю
ди та постійно його здійснювати 
і здійснити. М. Данилишин

Арґентіна
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ВСЕ ШАБАШ!
(Фейлетон)

Перш, ніж лягти спати я сі
даю за стіл і роблю, критичний 
аналіз прожитого дня. Старанно 
пригадую, що я зробив за день, а 
чого не зробив. У мене є спеціяль 
пий зошит, де записую все, чого 
досяг за день і чого не встиг до
сягти. Отак сиджу і пишу.

Перше .-прокинувся пізно, фіз
зарядки не робив (рання рухан- 
к а ) .

Друге: запізнився на роботу, 
посварився з табельницею.

Трете: образив дружину.
Четверте: пропустив заняття 

у вечірній школі.
П’яте: напився і бешкетував 

у парку.
Шосте: додому прийшов о дру 

гій годині ночі.
“Еге, — думаю я, — далі так 

діло не піде. Так жити категорич
но не можна. Адже, — думаю я, 
— цей день нічого корисного мені 
не дав. Так чи ні? Виходить, що 
я прожив його даремно і міг би з 
успіхом не жити в цей день, коли 
він нічого не приніс мені. Так чи 
ні? Ну, а якщо все життя буде 
складатися з таких порожніх днів, 
тоді, питаюся, для чого таке жит
тя? Яка з нього радість або ко
ристь? Його можна й не жить. Вір 
но я кажу? Так?”

“Ні, — твердо заявляю я, — 
треба круто міняти свій життєвий 
курс” .

Я рішуче перегортаю сторінку 
свого зошита і з нового рядка пи
шу великими літ вами:

‘Це я повинен виконувати, 
щоб життя стало корисним і повно 
цінним” .

Під великими літерами я пи
шу маленькими літерами свій де
віз:

“День, що не приніс мені ні

чого нового, — навіщо він?!”
Потім я пишу пункти:
1. Покинуть курити.
2. Регулярно вставати вчасно і 

робити фіззарядку та мокре обти
рання.

3. Бути ввічливим з усіма і 
лагідним з дружиною.

Jf. Серйозно взятись за нав
чання.

Підвищувати свій спеціяль- 
ний і загальний рівень.

6. Суворо дотримуватись пунк 
тів взятого зобов’язання.

Після цього у мене на дугиі 
стає легко і радісно, і я лягаю 
спати, щоб з ранку почати нове 
повноцінне життя.

Ранком я прокидаюсь пізно, 
бо засинаю о третій годині ночі. 
Про фіззарядку, звичайно, і мови 
не може бути. До того ж  погода 
якась сира, і в голові суцільний 
шурум-бурум од випитого напере 
додні. Я запалюю цигарку й біжу 
на роботу, щоб не запізнитися.

Звісно, я запізнююсь. Од ци
гарки натщесерце голова ще біль
ше болить. “Добре, — вирішую я 
про себе, — сьогодні похмелюсь, 
а завтра все — шабаш! Це твер
до” .

Від прийнятого рішення мені 
стає легше, але тут приходить та
бельниця і починає бубоніти: “ Чо 
му запізнилися? Чому в робочий 
час до закусочної бігаєте?”

“ О, відьмо, — думаю я, — від 
чепися ти від моєї душі!”  А сам у- 
весь киплю. Хоч я й киплю увесь, 
проте стримую себе, щоб бути ввіч 
ливим згідно з третім пунктом зо- 
бов’язаня. Я кажу їй, що це в о- 
станній раз, але вона своєї: “ У 
вас кожен день “в останній раз” . 
Пора ж, нарешті, покінчити з 
цим” ..,
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Я не стримуюсь і порушую 
ввічливість.

Додому я приходжу вже зов
сім пригнічений своїми негідними 
вчинками.

Дружина моя Таня теж при
йшла з роботи і саме готує обід.

Я голодний, як вовк, але, зга 
давши про своє зобов’язання, ла
гідно питаю дружину:

— Киценько, обід готовий?
— Ще ні, — відповідає вона. 1 

так, знаєте, спокійно відповідає, 
наче я не з роботи прийшов, а з 
чаювання.

Це дратує мене. Я ледве стри
муюсь. Зціпивши зуби, я ще раз 
питаю дружину. “Що ж ти, каву- 
ля, робила до цього часу?”  — грю 
каю з досади дверима і йду з до 
му на всі чотири боки.

Обідати мені доводиться в ре
сторані. Я розповідаю сусідові по 
столику про свої пункти, і він про 
понує мені випити по маленькій за 
моє нове повноцінне життя.

Звичайно, я відмовляюсь. А- 
ле знайомий наполягає і говорить, 
що образиться, якщо я не вип’ю з 
ним по маленькій за моє повно
цінне життя.

“Ну, добре, — вирішую про 
себе, — сьогодні нехай вже так і 
буде але з завтрішнього дня все 
— шабаш!"

Од цього рішення мені знову 
стає легко і радісно, і ми випи
ваємо по маленькій. А щоб не за
лишитися в боргу, я в свою чер
гу частую.

Потім ми випиваємо ще і роз
ходимося по домівках. Тільки те-
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пер я згадую про школу. “Добре,
— вирішую про себе, — сьогодні 
було в останній раз, а завтра все
— шабаш!”

Додому я добираюсь о другій 
годині ночі. Дружина моя Таню- 
ша плаче і говорить крізь сльози, 
що я не людина, а ганчірка. Мені 
стає шкода себе, а на душі стає 
гірко і порожньо від марно про

житого дня. Щоб довести, що я 
людина, а не ганчірка, я рішуче 
сідаю до столу, витягую свого спе 
ціяльного зошита і твердо виво
джу на новій сторінці:

“Це я повинен виконувати 
щоб життя стало корисним і пов
ноцінним!...”

В. Плахотников
("Перець", Київ)

Т. Шевченко — Автопортрет
Папір, туш, перо (22,7 х  18,4), Яготин, 23-26. XI, 1843.
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Проф. Д-р. ПЕТРО СТЕРЧО

НАЦІОНАЛІЗМ
Без сумніву, у сучасну пору на

ціоналізм являється найважнішою 
динамічною силою на арені світо
вих подій. Досить глянути на ма
ну світу з-перед двадцяти років і 
порірцати її з мапою теперішньо
го світу, щоб ствердити щонай
менше подвоєння числа суверен
них держав від того часу. На уста- 
н о р ч і й  конференції Об’єднаних 
Націй в 1945 р. взяли участь пред
ставники п’ятдесятьох країн, а в 
сучасну пору ця сама міжнарод
на організація нараховує около 
115 членів. Рушійна сила на
ціоналізму поневолених народів 
Азії та Африки перемогла поне- 
волювачів-імперіялістів і ці наро
ди створили свої суверенні держа
ви: • ' С •

Одночасно із загальним визнан
ням великої важливости націона
лізму, як рушійної сили, зокрема 
р, міжнародніх взаємовідносинах, 
існують поважні різниці поглядів 
на націоналізм, якщо йдеться про 
його внутрішню вартість, а зокре
ма його ефект на хід подій і спів
життя людей і людських спільнот 
у світі. Одні вважають націона
лізм шляхетною і корисною ідео
логією, другі ж вбачають у ньому 
вияв справжнього еґоїзму, а на
віть примітивізм у сучасну атомо- 
ву добу. Деякі автори описують 
націоналізм, як процес державно
го будівництва, а інші підкреслю
ють лише його психічно-емоцій
ний патос. Знову ж  одні тракту
ють його самоціллю, тоді як інші 
вважають його тільки засобом до 
осягнення мети нації. Не диво ж, 
отже, що навколо націоналізму 
точиться завзята дискусія поміж.

В ДЕМОКРАТІЯ
його визнавдями та його против
никами.

В центрі свого заінтересування 
націоналізм ставить націю, як 
людську спільноту спаяну вірою 
та почуваннями приналежности 
до неї, спільним походженням, 
спільною мов,ою і культурою, спі
льним історичним минулим, а зо
крема вірою в спільне світле май
бутнє. Тому то нема одного уні
версального націоналізму, а є 
стільки окремих націоналізмів, 
скільки є окремих націй, бо ж 
кожний націоналізм є тим, чим 
його націоналісти окремої націо
нальної спільноти створили. На
ціоналізми окремих народів, дуже 
часто стоять до себе в противен
стві, а не солідарності. Все ж таки 
існують певні елементи, які ляга
ють в основу кожного націона
лізму. До них треба насамперед 
зарахувати прив’язання до пев
ної території; спільні елементи 
культури, як от мова, звичаї й о- 
бичаї, література й мистецтво; 
віра в спільне походження, спіль
не історичне минуле та світле май
бутнє; підтримка вчасної націо
нальної держави з суверенною 
владою в ній, або спільні змаган
ня за створення такої національ
ної держави, бо ж одним з найо- 
сновдіших принципів націоналіз
му є визнання окремішности кож
ної нації та її права на власну су
веренну державу; почуття спіль
них інтересів з іншими членами 
тієї ж національности та плекан
ня почуття братерства й пошани 
до них; почуття відданости своїй 
нації за її територією, культурою, 
громадськими й економічними ін
ституціями, національним прово
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дом і всіма окремими членами на
ціональної спільноти, яку націо
налісти вважають чимось біль
шим вдд самої лише суми окремих 
її членів; націоналісти всіх кра
їн підкреслюють свою окреміш- 
ність у відношенні до інших на
ціональних спільнот і поділяють 
радість з приводу окремих осягів 
і сум з приводу окремих невдач 
нації, як цілости, чи важливих 
акцій її видатних членів; віра в 
свдтле майбутнє н а ц іональної 
спільноти являється тою рушій
ною силою, яка двигає націю до 
все кращих осягів і не допускає 
до зледачіння значної частини її 
членів, а зокрема її духово-тв,ор- 
чого елементу, і в той спосіб збе
рігає національну спільноту від 
занепаду. Отже, націоналізм — 
це динамічний і оптимістичніш 
РУХ.

Націоналізм визнає власну на
ціональну спільноту основним дже 
релом творчої енергії, культурно
го розвитку та соціяльного і го
сподарського добробуту. Найкра
щою формою політичної органі- 
зованости людства вважає вДн си
стему національних суверенних

держав, базованих на принципі 
самовизначення народів, а не на 
принципі “права” завойовника. 
Національна суверенна держава, 
як правно політична організація 
національної спільноти, являєть
ся засобом зовнішнього вияву на
ції та забезпечує всесторонній роз
виток національної спільноти та 
й індивідуальній людині в ній. 
Принцип самовичначения кладе 
в основу активне волевиявлення 
індивідуальних одиниць і' всеці- 
ло гармонізує з демократичними 
методами. Як відомо, вдерше в і- 
сторії застосовано його в прак
тиці в часі Французької Револю
ції*), від якої фактично датується 
і доба модерного націоналізму.

У противенстві до багатьох ін
ших ідеологій, націоналізм сто
їть на становищі примарної (перш 
за все) льояльности одиниці-грома 
дянина до нації, як національної 
спільноти, а не до певного дина
стичного роду, февдального пана, 
окремого племени, чи регіональ

ні В липні 1791 р. мешканці двох 
дистриктів папської держави Avig
non і Venaissln більшістю голосів ви
рішили прилучитися до Франції.
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ної держави. Тому то націона
лізм стоїть у противенстві до ба
гатонаціональної держави, в якій 
окремі національності держать 
терором. І саме цей елемент націо
налізму кладе тривкі основи під 
демократію, зокрема ліг він в, о- 
снову демократичного державно
го ладу з його принципами свобо
ди й рівности. Тільки на базі ак
тивного патріотизму окремих чле
нів,-одиниць можна осягнути іде
ал національної єдности, яка в 
свою чергу промощує шлях до 
національно-державної суверенно
сті!, посередництвом якої нація за
безпечує собі всесторонній розвц- 
ток і сповнення своєї місії серед 
вселюдської спільноти на землі.

Розміри цієї статті не дають

змоги проаналізувати різні аспек
ти націоналізму, як от культур
ного, господарського, філософіч
ного і ін. Хочемо однак заторкну- 
ти ще деякі політичні аспекти на
ціоналізму. Очевидно, те, що бу
ло сказане вище, далеко не вичер
пує різних відтінків націоналіз
му, або політичних рухів,, що їх 
зв’язують із націоналізмом. Не 
можна ж  бо утотожнювати шові
нізму, імперіялізму, расистського 
нацизму чи тоталітарного фашиз
му із справжнім націоналізмом, я- 
кий у свою основу кладе принцип 
свободи народам і ставить наго
лос на гідність людини. Всупереч 
противникам націоналізму, справ
жній націоналізм не плекає куль
ту ненависництва до всього чу-

Пам'ятник Т. Шевченкові в Полтаві
(один з перших)
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жого, не плекає культу вищости 
всього, що своє, незалежно від 
справжньої істоти цього “свого” , 
бо ж як же ж можна сподіватися 
пошани для себе, коли її нема у 
відношенні до інших. Цінити, ш а
нувати, плекати й розвивати свої 
національні цінності не треба уто- 
тожнювати з понижуванням усьо
го чужого. Як Шевченко казав: 
“І чужого научайтесь, свого не 
цурайтесь!”

Визвольний націоналізм — це 
стадія, яку пройшли всі народи, 
які тепер живуть вільним життям. 
Наголошуємо тут всі народи, бо 
в, одних випадках ішлося про ви
зволення широких народніх мас 
від февдального чи абсолютистич- 
ного монархічного гніту, а в дру
гих ідеться про визволення поне
волених націй з пазурів імперія- 
лістів-поневолювдчів. Так у одно
му, як і в другому випадку прин
цип свободи й рівдости мобілізу

вали широкі народні маси до бо
ротьби проти гнобителів індиві
дуальних людей та цілих націо
нальних спільнот. Власне цей, 
гизвольний націоналізм, створив 
найкраще підложжя для розвит
ку демократичного ладу. Визволь
ний націоналізм має в собі най
більшу дозу добровільности оди
ниці, а тому є вдн чи не найяскра
вішим явищем справжнього во
левиявлення народу. Добровільно 
вступати в лави визвольного ру
ху нації — це не тільки вияв най
вищого ступня льояльности й лю- 
бови до свого народу; це свідоме 
приймання всіх невигод життя 
борця-визврлитєля, це готовість 
віддати себе в жертву за краще 
майбутнє національної спільноти 
й окремої одиниці в ній. Отже, ви
звольний націоналізм створив но
вий тип війська. Від часів спар
танців, українське козацтво було 
мабуть першим військом всена-
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роднього характеру (в противагу 
наємним військам того часу в за
хідній Европі), яке билося “за 
р.ольності козацькії та віру хри
стиянську” . Це саме бачимо від
так у визвольній війні американ
ських колоній (1776), як і у вели
кій Французькій Революції.

Тоді як визвольний націона
лізм підкреслює принцип рівно- 
сти та свободи з однаковим при
роднім правом кожної нації жи
ти своїм власним національно- 
державним життям і порядкувати 
всі справи нації по власній вподо
бі (якщо, однак, це не йде на не- 
оправдану шкоду інших націй), 
експанзивний націоналізм відсту
пає від цієї основної засади й пе
ретворюється у шовінізм, імпері- 
ялізм, расизм і т.п. “-ізми” з їхні
ми проповідуваннями вшцости 
культури, виключного месіяніз- 
му, історичного й економічного 
права на поневолювання інших 
народів чи навіть цілковитого ви
нищування окремих народів, як 
це робили гітлерівські та російсь- 
ко-большевицькі н а родовбивді. 
Цього роду “ -ізми” ми не вважа
ємо націоналізмом.

Було б помилково думати, що 
кожний визвольний націоналізм 
мусить неминуче втратити свої 
моральні й етичні принципи рів- 
ности та свободи націй у їх вза
ємовідносинах між собою, а оди- 
ниці-громадянина перед законом 
унутрі держави, як тільки осягне 
свою ціль, тобто визволення нації 
і створення суверенної національ
ної держави. Визволившися від 
зовнішньої неволі та внутрішньо
го утиску, нація може вільно впір
нути у внутрішню саморозбудову. 
Ріст духовц-культурної творчо- 
сти, поширення і підвищення рів
ня всенародньої оевдти, господар
ська розбудова країни на підви
щення життєвого стандарту на

селення зовсім не потребують бу
ти базовані на шовінізмі, плекан
ні культу ненависти до всього чу- 
лшго, чи господарському збага
чуванні країни коштом інших на
родів і їх країн. Існують усі да
ні вірити в, те, що після відновлен
ня української соборної суверен
ної держави український націона
лізм не зійде на манівці, бо мати
ме всі підстави до внутрішньої са- 
морозбудови нації власними ду
хово-культурними й матеріальни
ми ресурсами.

Український націоналізм вже 
успішно пройшов, стадію культур
ного націоналізму й стоїть у полі
тичній боротьбі за визволення у- 
країнського народу з-під чужого 
російсько-большевицького пану
вання. Від несміливих заяв Кири- 
ло-МетодІїв,ського Братства (з 
1846 р.) про республіканську фе
дерацію всіх слов’ян, через гасло 
Миколи Мїхновського “Україна 
для українців” від Сяну й Карпат 
по Чорне Море й Кавказ (з 1900 
р.), український націоналізм пі
рнав народні маси на боротьбу за 
створення української самостій
ної держави в 1917-20 роках, яка 
у відмінній формі триває і по сьо
годні. Впродовж 45 років, трива
ючої Української Національної 
Революції український народ по
ніс колосальні жертви крови й 
життя, які побуджують все нових 
Ворців, до боротьби за краще зав
тра свого народу.

Український націоналізм стоїть 
на певних засадах, які лише зга
даємо тут без глибшої їх аналізи, 
бо вони загально відомі. Все ж та
ки треба їх пригадати, бодай для 
реєстру. По-перше, принцип само
визначення народів, що його за
стосовано зокрема на мировій кон
ференції в 1919 р. в Парижі у від
ношенні до розчленування Ав- 
стро-Угорської Монархії та Отто-
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манської Імперії, це загально-при- 
йнятий принцип для упорядку
вання сціту, а тому повинен він 
бути застосований і до новітньої 
імперії московського народу, зва
ної тепер Совєтський Союз. Засто
совуючи цей принцип, по другій сві 
товій війні при допомозі Об’єдна
них Націй перетворено цілі два 
колоніальні континенти, Азію та 
Африку, на около п’ятдесят нових 
самостійних держав,. Так як у ми
нулому право на самовизначення 
було наголошуване в чотирнад
цятьох пунктах Будро Вилсона, 
якими, до речі, позбавлено Украї
ни такого самого права як напр. 
чехів чи сербів, бо Вилсон вираз
но став на становищі неподільно- 
сти тодішньої російської імперії, 
так в сучасну пору право самови
значення народів набрало сили 
міжнароднього п р а ва шляхом 
прийняття спеціяльної Конвенції 
Людських Прав у Об’єднаних На-
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побажати, щоб світ приступив до 
застосування його у відношенні 
до одинокої ще існуючої в світі 
імперії, Совєтського Союзу. Без 
сумніву, в, цьому пункті українсь
кий націоналізм вповні гармоні
зує з духом часу.

Орієнтація на власні сили — це 
друга основна засада українсько
го націоналізму, бо тільки влас
ними духорими, матеріяльними й 
фізичними силами можна забез
печити власнопідметність нації. 
Орієнтація на власні сили мусить 
бути збережена навіть у процесі 
визвольних змагань, бо інакше 
можна втратити таку чи іншу до
зу незалежності! ще перед прив,ер 
ненням державності!. Це не зна
чить, що у визвольних змаганнях 
не теба шукати за союзником про
ти поневолювачів нашого народу. 
Ідеться про збереження повної 
сувсренности у вирішуванні укра 
їнських національних справ. По
руч з цим, український націона
лізм висунув принцип соборности 
й у цьому відношенні здобув ве
лику духову перемогу на внутріш
ньому українському в і дтинку. 
Пригадаймо лише часи визволь
них змагань, існування двох Укра- 
їн з двома окремими урядами, які 
навіть по проголошенні Акту Со
борности з 22 січня 1919 р. не пе
реставали діяти окремо, аж поки 
на еміграції один підписав т. зв. 
Варшавський договір, а другий 
пішов на співпрацю з большеви- 
ками. Український націоналізм на 
цьому відтинку звів боротьбу й 
вийшов побідником. Сьогодні прин 
цип соборности вже не є лише те
орією. Очевидно, принцип собор
ности засуджує політичну спів
працю з яким небудь претенден
том на ту чи іншу частину єдиної 
України.

Треба з притиском наголосити, 
що ціллю українського націона

лізму є всесторонній розвиток у- 
країнського народу в майбутньо
му, а тим самим і збереження у- 
країнської національної спільно
ти, як окремої духово-культурної, 
державно-політичної, господарсь
кої одиниці на всі часи майбут
нього. Не на останньому місці на
лежить згадати й збереження са
мої біологічної субстанції народу, 
на повну загладу якого Сталін 
виготовляв уже детальні пляни, 
а частинно й реалізував їх. Не 
забуваймо й про те, що подібні 
пляни мали й гітлерівські расис
ти.

Стоячи в перманентній боротьбі 
за відновлення самостійної собор
ної української держави, україн
ський націоналізм стоїть на ста
новищі повної консолідації всіх 
визвольних українських сил у бо
ротьбі проти зовнішніх ворогів. 
Єдність у визвольній боротьбі не 
означає позбавлення свободи дум
ки, слова, релігії, світосприйман
ня та політичних поглядів одини
ці. Лише там, Де існує толеранція, 
існує свобода. Лише там, де існує 
свобода, існує принцип добровіль- 
ности та справжнього волевияв
лення. Очевидно, для успішного 
ведення боротьби за свободу не
обхідна одність думки й почувань 
у засадничих справах, але така 
одність думки повинна бути ви- 
слідом свідомої волі, а не приму
су.

Націоналізм і демократія — це 
діти тієї ж самої історичної епохи 
й у багатьох відношеннях мають 
те саме коріння. Правда, націона
лізм розвинувся з почуття прина- 
лежности до одної духово-куль
турної національної спільноти, 
яка мала природне коріння, тоді 
як демократія стала наголошува
ти св,ободу й рівність окремої лю
дини. Демократія в своїй суті роз
винулася в універсальну ідеоло
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гію, додавши до принципу свобо
ди кожної людини та політично- 
правної рівности всіх людей ще й 
ідею братерства всіх людей на 
землі. Але демократія стала на 
тв.ердий ґрунт тільки в сполуці з 
націоналізмом, тобто тільки в на
ціональній державі змогла вона 
себе проявити на практиці. Так 
як національна визвольна рево
люція американських колоній по
клала найтриваліші основи для 
розвитку демократії, так само 
Французька революція з наголо- 
шувднням демократичних прин
ципів започаткувала добу модер
ного націоналізму на європейсь
кому континенті.

Рівно ж перебудова азійського

та африканського континентів 
у системи самостійних держав про
ходить під гаслом націоналізму 
в сполуці з демократичними кли
чами. Інша справа, що так націо
налізм, як і демократія на тих 
континентах мають власні за
барвлення, які вимагали б окре
мого розгляду. Хочемо лише зав
важити, що так як після Фран
цузької революції з 1789 року ши
рокі народні маси почали іденти
фікувати себе з своєю національ
ною державою, хоч вона й була 
раніше створена династичними 
монархами, в останніх двох деся
тиріччях в країнах Азії та Афри
ки ідея націоналізму зелектрифі- 
кувала широкі й збідовані народ-

МІКЕ YANKOVICH
7 C edar St. —  Ph : 674-4289

SUDBURY, ONT.
БАЖАЄМО ВСЬОГО НАЙКРАЩОГО 
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ні маси до боротьби проти білих 
гнобителів. У кожному з цих ви
падків широкі народні маси з без
вольних підданих перетворилися 
в суверена держави, даючи під- 
ложжя для принципу суверенно- 
сти народу.

Нема сумніву в тому, що най
кращою клясичною дефініцією 
демократії є дефініція Абрагама 
Линколна, а саме: “Правління на
роду, через нарід, для народу” . 
Клопіт з блискучими дефініціями 
с в тому, що вони надто узагаль
нюють поняття, отже вимагають 
додаткового здефініювдння самих 
таки дефініцій. Бо ж виринає пи
тання, що в практиці така дефі
ніція демократії означає? Здаєть
ся ж бо, що цю дефініцію можна 
було б пристосувати до засадни- 
чо цілком інших родів правління. 
Під цю дефініцію можна підтя
гнути і колишню грецьку безпо
середню демократію в, Атенах, і 
американський державно-політич
ний лад, і французьку парлямен- 
тарну демократію з-перед другої 
світової війни, і теперішню де-ґо- 
лівську систему, а також індоне
зійську “керовану демократію” 
Сукарна, а навіть і “народні де
мократії” с х і дньо-европейських 
країн під чоботом комунізму. О- 
чевидно, так брітанська демокра
тія, як і сталінська “єдина справ
жня демократія” вміщається в 
цій дефініції. Отже ж, з дефініці
ями треба бути обережним.

Слово “демократія” , як і бага
то інших термінів, з ділянки дер
жавно-політичного життя, прий
шло до нас із старинної Греції та 
походить воно від слова “демос” , 
тобто нарід у розумінні всієї 
збірнОти громадян. Хоч число 
громадян з-поміж усіх мешкан
ців Атен було дуже обмежене, 
бо всього яких 10% з усього на
селення, все ж у порівнянні з ін

шими державними ладами, як мо
нархія, тиранія, аристократія чи 
олігархія, все ж демократія вже 
зарання набрала розуміння си
стеми правління, базованого на 
співдії широких народніх мас. Як 
казав драматург Еврипід про Ате- 
ни: “Увесь народ, у спільній служ 
бі, є нашим королем” . Отже, де
мократичний лад, це такий дер
жавно політичний лад, в якому 
найвища контроля є в руках усіх 
громадян держави. Ясніше кажз?- 
чи, в демократії державне прав
ління керує державним життям 
з волі громадян, а вживання сили 
зводиться в ній до мінімум. Від 
часів Кромвеля в Англії та рево
люції з 1789 р. у Франції, не гово
рячи вже про розвиток цієї пробле 
ми в Америці, постепенно поши
рювано громадянські права на 
щораз ширші кола населення без 
різниці походження, економічного 
стану і т.п. так, що в сучасну по
ру майже всюди панує принцип: 
“Одна людина — один голос” . Зо
крема включено в виборчі списки 
також жінок, а тепер існує силь
на тенденція обнизити виборчий 
вік до мінімального віку 18-го ро
ку життя. В той спосіб демокра
тія вважає, що виборче право на
лежить кожному громадянинові, 
як, людині, а не як членові пев
ного роду, касти, стану, чи влас
ника певної вартости майна.

Вже Аристотель признав, що де
мократія це найскладніша форма 
правління, бо в ній від громадя
нина вимагається найбільше че
снот: він мусить бути приготова
ний наказувати, коли його народ 
поставить на чоло, але й мусить 
він бути приготований скромно 
приймати накази, як тільки його 
термін урядування мине. За Ари- 
стотелем і Тома Джефферсон у в я ,- 

жав, що демократія вимагає не 
тільки чесних, але й відповідно
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підготованих громадян, тому кла
ли вони натиск на публічну осві
ту. Монтескіє додав до цього й 
любов до батьківщини, як пере
думову збереження демократич
ного ладу. Це виразно зливається 
із патріотизмом, що його так силь
но наголошує націоналізм.

Тенденція зводити поняття де
мократії до самої техніки пану
вання більшости надто вульгари
зує суть демократії. Тому що без
посередня демократія з участю у- 
еїх громадян у співпраці та керу
ванні державними справами з о- 
гляду на величину сучасних дер
жав неможлива до зреалізування, 
колишня ідентичність володарів 
і підвладних відпадає навіть у де
мократії. Тим то основною пробле 
мою сучасної репрезентативної де
мократії є: в який спосіб устано
вити правління, яке мало б під
тримку більшости виборців, які 
голосують на підставі підтримки

або відкинення предложених про
грамових заложень кандидатів, 
як також здобути загальну лояль 
і і і с т ь  до влади широких народніх 
мас. Очевидно, що принципі біль
шости залишається в центрі уваги 
демократії, але ж у справжній де
мократії громадяни мають різни
ці поглядів на певні справи, керу
ються своїми особистими інтере
сами, а також мають різні квалі
фікації. Принцип однакової сво
боди та однакових можливостей 
зводить усіх до спільного знаме- 
ника.

Модерні демократичні держа
ви приймають у свою основу прин 
цип конституціоналізму, тобто 
обмеженої влади, з одного боку, 
а недсторкальних природних люд 
ських прав, з другого. Не влада 
людей, але влада визначена прав- 
ними нормами являється основою. 
В такій системі не громадяни слу
жать владі, чи навіть державі, а
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навпаки держава — це засіб для 
реалізації загального добра на
ціональної спільноти, а правління 
це тільки орган, через який на
ціональна спільнота прямує до ре
алізації своїх цілей. У такій дер
жаві уряд стоїть у службі наро
ду, а не навпаки. Народ, як суве
рен, резервує за собою право не 
тільки критики існуючого прав
ління, але й право кожночасно 
змінити його особовий склад, а 
то й структуру.

Різниця поглядів на різні спра
ви, включно до того, що саме 
є в даному моменті справою на
ціонального інтересу, не заводить 
опозиціонерів до концентраку, ані 
не змушує їх покидати свою бать
ківщину. Справжня демократія 
шанує погляд кожного громадя
нина, якщо заступаюча думка чи 
переводжувана акція не являєть
ся виразно в інтересі іншої дер
жави. Вона до голосу критики у

важно прислуховується і кон
фронтує повсякчасне становище 
влади з голосами критики в да
ній справі. Наскільки важлива о- 
позиція в демократії найкраще 
може послужити приклад Вели
кої Брітанії, де “голова льояльної 
опозиції до уряду їх  Королівської 
Величности” отримує спеціяльну 
платню з державної скарбниці 
нарівні з членами правління. Так 
правління, як і опозиція працю
ють для загального добра нації, 
дарма що в них є різні погляди 
на те, як це загальне добро осягну 
ти, або навіть і відносно самої і- 
стоти загального добра. Обидві 
сторони опираються на громадсь
ку думку та на виборчі голоси, 
от.же на волевиявлення національ 
ної спільноти.

Проаналізувавши основні скла
дові елементи справжнього, не 
спотвореного націоналізму, з од
ного боку, а основні складові пер-

Т. Шевченко — Дари в Чигирині 1649 року
Папір, туш  (19,7x27), Петербург, III-IV, 1844
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вні демократії у її справжньому, 
не звульгаризованому і не “тоже- 
демократичному” виді, з другого 
боку, приходимо до заключення, 
що націоналізм і демократія пре
красно спгвга'рмонгзують між со
бою, а не стоять до себе у діаме
тральному противенстві. Націона
лізм і демократія себе взаємно 
доповнюють, бо в центрі свойого 
заінтересування мають націо
нальну спільноту й добро одиниці 
в ній. Тоді як націоналізм наго
лошує саму ціль нації, демокра
тія дає найкращу методу її реалі
зації.

Демократичне суспільство, що
би могло розвиватися, мусить ма
ти Одність думки більшости гро
мадян відносно засадничих справ 
самого ладу, цілей і завдань і т.п. 
Ідея націоналізму сприяє ідеї єд- 
ности громадян і в той спосіб об- 
легшує демократичний процес у- 
згіднення. Демократія також ви

НАИКРАНЦ ПОБАЖАННЯ 
МОЇМ ПРИЯТЕЛЯМ  

УКРАЇНЦЯМ
п е р е с и л а ю

І 0 . J .  G O D IN , М .Р .
і 4 Durham St.. SUDBURY, ONT.
І .______ _____ _____- ________ _

магає компромісу, а то й жертви. 
Немає найменшого сумніву в то
му, що націоналізм підтримує та
кі акції в ім’я національного інте
ресу.

Націоналізм підтримує на дусі 
й скріплює поневолені народи, 
які боряться за свободу та вста
новлення демократичного ладу, 
привернення людської гідности 
окремій людині та повалення то
талітарних режимів, у яких ра
систські “надлюди” чи тоталітар
ні комуністичні ватажки-всезнай- 
ки трактують підвладних, як без
вольну та безцільну масу. Так на
ціоналізм, як і демократія трактує 
окрему людину, як вартісного й 
гідного члена національної спіль
ноти і як такій визнають вони за 
нею право пошани її особистої гід 
пости, особистої свободи, свободи 
думки і її вияву, бо тільки така о- 
диниця являється свідомим чле
ном своєї національної спільноти 
та льояльним громадянином своєї 
держави.

............. —
З привітом до вас 

TONY'S CONFECTIONARY
J (У сусідстві української зал і)
І 134 Frood R oad — Sudbury, Ont. J
; ЦИГАРКИ —  ЦУКЕРКИ —  НАПИТКИ
і̂ .......■. ..........

176 LARCH ST., P.O. BOX 935 
Tel.: OS 4-9696 —  SUDBURY, ONT.
У ЮНІЙНИХ СПРАВАХ ЗВЕРТА Й ТЕСЬ 

ДО М ІСЦЕВИХ УРЯДОВЦІВ
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МИКИТА КОЦЮБА

Н В № Н О
Сторожував я п’ятий рік, а со

баки все не мав. То б чи задрімав, 
чи до товариша словом перекину
тися відлучився — знав би: вір
ний песик, як треба, гавкне, за те
бе голос подасть. І взагалі, що то 
за сторож без собаки!

Я й будку вдома змайстрував, 
утеплив її за останнім словом тех
ніки, а пожильця в неї ніяк не 
знаходилось.

І який я був радий, коли одного 
ранку, повернувшись з роботи, 
уздрів слід мотоцикла, а на соба
чій будці під цеглинкою аркушик 
паперу. Рука — племінника Федь- 
ка, слюсара із заводу “Метал” . 
Fla аркушику: “Обережно! (І ве
ликий знак оклику). У будці лю
тий собака” .

Разів п’ять простягаю руку, а 
дверцята не наважуюсь відчини
ти. Не можу. І, звичайно, не страш
но, що собацюра штани пошма
тує, страшно, що втече і я не на
здожену...
і Врешті наважуюсь, відчиняю. 
І... немає нічого. Невже втік? Ось 
тобі й “лютий собака” ! Підсміяв- 
ся Федько...

Сиджу навпочіпки перед відчи
неними дверцятами й роздумую: 
“Зажди, халамиднику, хіба що не 
з ’явишся...” Коли це щось таке 
малесеньке, таке кучеряве клу
бочком викотилося до моїх ніг, 
перекинулось догори лапками і 
коротеньким хвостиком м е л ь -  
мель. Саме чорненьке, кінчик хво
стика ніби в крейду вмочений, а 
очиці сині-сині. Голеньке пузце 
рябеньке, ще й посередині крихіт
ний пензлик: ознака чоловічої 
статі! Ну й Федько! Ну й ш тукар! 
А -Яким великим знаком оклику

лякав...
Радію: виросте! Буде!
Увечері я вперше йшов на вар

ту не сам: за плечима дробоник, 
а в пазусі справжінй пес-друг, по
мічник, котрий, якщо доведеться, 
зуміє на повний голос постояти за 
хазяїна.

Кажуть, найкоротша ніч — у 
сторожа: не встиг задрімати — 
сонце сходить. Неправда! Ночі 
були мені й довгі, й нудні. Тільки 
з появою сабаченяти покоротша
ли. -

Бувало, лежить біля ніг, а я 
научую, яким йому належить 
стати. А то бавлюсь: посмикаю за 
вухо, за крейдяний кінчик хво
ста... Воно ж задере лапки і так 
прихильно зазира у вічі. Шкода 
стане, — хай тобі грець, лежи, 
більш не буду.

Першим запримітив його Тодось 
Жевжик, їздовий з бригади: пізно 
приїхав чи то з поля, чи то з лісу.

— Ого! — вигукнув. — Оце я 
понімаю: тигра! — і прив’я з : Про 
дай. Я з нього, знаєш, яку вещ ви
чиню !

Ледве відпекався од нахаби. А 
він давай усім дзвонити: Пилип 
на варту чи то кошеня, чи то ми
шеня в пазусі носить.

Згодом кучерявий клубочок на 
цибатого псюгу перетворюватись 
почав. Та от рахуба: собака як со
бака, а голосу не подає, не гавкає. 
Більше того, навіть скавчати не 
вміє. Що не роби — мовчить. Су
сідські хлопчаки, так ті сирицю 
з нього м’яли, а він ні звуку. Хоч 
сам за нього гавкай. Так і про
звали: Німко. Дехто радив про
гнати або гицелям віддати, — 
шкода. Так і махнув рукою-на йо-
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го німоту: як-не-як, удвох весе
ліше.

І виріс він завбільшки з теля, а 
лагідний, як дитина. Ввійшло у 
звичку: я за дробовик — Німко 
до хвіртки, хвостом об неї виби
ває, аж гуде: ходім, мовляв, я з 
тобою.

— Ех, — кажу, — я на твоєму 
місці дзвінком заливався б. Ди
вись, яка пітьма навкруги. Хай би 
мені спокійніш на серці було...

І бачу з темряви очі, які ніби 
відповідають мені:

— Зучили ж вас мої предки до 
окозамилювання! Він спатиме, а 
ти обдурюй народ: ми з господа
рем не ловим гав! гав!..

Якось Тодось знову завітав. На
підпитку, веселий.

— Хочеш, — каже, — щоб твій 
кобиздох загавкав? Завиє!

— Будеш знущатись, морду на
б’ю, — попереджаю.

— Що ти! У  мене по собачій лі-
І ------ --------- — -------:---- д• і

M O O R E 'S
I E S S O  S E R V IC E  j

Phone: 674-6986 

Lome & Walnut St. 
SUDBURY, ONT.

ОПОНИ, БАТЕРІЇ 

1 ПРИЛАДДЯ

CA R W A SH IN G  - LUBRICATIO N

нії досвід: як не загавкає, то або 
з ляку репне, або галасвіта забі
жить.

Одяг він великого кужуха вов
ною наверх, зігнувся у три поги
белі і, подаючи дикі звуки, застри
бав до Німка. Не знавши, сам пе
релякався б, а той, коли Тодось 
наблизився, повільно, навіть я- 
кось нехотя встав, понюхав, ледь- 
ледь вильнув хвостом, наче зна
йомій, але не зовсім приємній о- 
собі, поважно зайшов з тилу, по
кропився на страшидло, і знову 
ліг, тільки в іншому місці...

—  А  щоб ти був здох! — вила
яв Тодось, скидаючи кожуха, мо
крий від поту.

З реготу я за боки брався, а не- 
вдаха-випробувач не на жарт роз
сердився :

— Я б не тратив харч на таку 
німу й дурну скотягу!.. — І як 
сорока, стрекотав по селу, який-то 
у мене нікчемний собака. — Те-
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пер Пилипа хоч державну казну 
стерегти призначай: не страшно! 
сміявся єхидно.

Насмішив я й Федька історією 
про Тодося з кожухом.

— Спасибі, племінникові, наді
лив.

Темно, хоч в око стрель.
Біля колгоспних комор на точ

ку купа зерна, вкрита брезента
ми.

Я ходжу від комори до купи, від 
купи до комори... Німко плента
ється слідом. Це наше нове місце 
варти. Хоч і не державну казну,

Т. Шевченко — Циганка - ворожка
Папір, аквареля, (26,5 х  20,7), Петербург", не пізніше IX. 1841.

95



як казав Тодось, — звичайне на
родне добро довірено нам під за
хист, а не дрімається.

— Ти б хоч для порядку гав
кнув, злодюг полякав. Не пере
велися ж, — нагадую чотироно- 
говому приятелеві.

А воно й справді ніби майнув 
хтось за купу... Я ближче, а воно 
— нижче, я ближче, а воно — 
нижче: присідає...

Стій, — гукаю, бо єй-єй, 
стрільну!

Мовчить.
Не довго думаючи — до нього!
Воно як розпружиниться та ме

не по голові бум!
Світ макогоном пішов — я за

точився...

Shell BEECH STREET
SERVICE STATION

48 Beech St. SUDBURY Ph : 673-2542 
RENE GAUTHIER

Олива й бензина “ Ш ел”  —  відмітання 
снігу т а  буксирування — батер ії й опони 
фірми “ Ф асрстои ”  —  додатки до авт .

С Е К Ю  Т Т І С ПЕЧИВО 
повинно бути постійно на 
вашому їдальному столі.

SEKUTTIS BAKERY
34 Fir Lane Phone: 674-4239 

Sudbury, Ont.

--- ------------ c c s g

Д О Б І Р Н О Ї  Я К О С Т И  j 
молочарські продукти, j
З давен-давна введені ! 

на ринок через

CO-OPERATIVE і 
DAIRY і

231 Spruce St. 
Phone: 675-9485

J SUDBURY, ONT. І

І тут почув я одно-однісіньке 
гарматна: “ гав” !” а  нараз і пере
лякане, верескливе: — Р-рятуй- 
те-е-е!!

Неслухняними пальцями діста
ні з кишені ліхтарика, за якого й 
забув, що він у мене є...

Заголена купа пшениці... Клу
нок з розсипаним зерном... На То- 
досеві верхи Німко...

Зрозуміло: в чоловіка чималий 
досвід по собачій лінії...

("Вітчизна" ч. 6/63)
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ВІДОЗВИ ГОЛОВНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ г а д а
в справі творення Українських Січових Стрільців

ГОЛОВНА РАДА ДО ВСЕГО 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!

Гряде великий час, вибила слушна година!
Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть кайдани, що давили по

неволені народи. В сій пожежі кується будучність України.
Настав слушний час, день нашого воскресення. В сей час українсь

кий нарід кличе синів своїх до бою, за волю України. В сей час нема 
жертви, яка для нас моглаб бути завелика. В сей час одноцілі є нагиі 
думки і бажання, однодушні та тверді мусять бути наші діла. Одно
душним рішенням Головна Українська Рада з’єднала начальні упра
ви всіх доси в нас існуючих стрілецьких і руханкових організацій в Ук
раїнську Боєву Управу. Українська Боєва Управа стає одинокою стар
шиною організації добровольців, яка одержує назву: Українських Січо
вих Стрільців. В її руки вложила Головна Укрраінська Рада верховну 
владу над Українськими Січовими Стрільцями, а від Тебе, У краінський 
Народе, жадаємо карности і послуху. Тому взиваємо весь У краінський 
Нарід дати У критській Боєвій Управі силу, яка потрібна, щоб викувати 
будучність України.

Взиваємо всіх хто тільки здатний, молодих, старших, інтеліґенцію, 
селян, міщан і робітників—наскільки вони необняті мобілізаційним на
казом ц. і к. армії, стати однодушно в лави Українських Січових Стріль
ців, під прикази Української Боєвої Управи.

В сій ціли Головна Українська Рада наказує безпроволочно зало- 
жити в кожній громаді Комітет, який підлягатиме безпосередно Укра
їнській Боєвій Управі та її відпоручникам, як органам іменованим Го
ловною Українською Радою.

Сі громадські Комітети мають негайно оповістити всім громадянам 
про організацію Українських Добровольців, під проводом Української 
Боєвої Управи, вияснити народові вагу історичної хвилі, яку пережи
ваємо і ціль акції, до якої взиває У краінський Нарід, Головна Україн
ська Рада і візвати всіх українських молодців і мущин в громаді необ- 
нятих мобілізаційним наказом ц. і к. армії, зголоситися і стати в ряди 
Українських Січових Стрільців.

Громадський Комітет зладить їх списки і безпроволочно повідомить 
Українсьу Боєву Управу у Львові (вул. Мохнацького 12), про число, 
вік та військове образування ( службу, шаржу і т. п.) тих, що зголоси
лися та й дожидатиме дальших приказів, де. мають явитися доброволь
ці під команду Украіінської Боєвої Управи, котра подбає про все потріб
не для добровольців.

Взиваємо дальше всю нашу суспільність, заможних і бідних, му- 
іцин і жінок, дати гарячу та жертвенну поміч Українським Січовим 
Стрільцям, а зокрема збирати датки на зброю і на санітарну службу 
(Червоний Хрест) та слати їх на адресу скарбника Головної Українсь
кої Ради.
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Всіх, хто остає дома, взиваємо нести поміч 'рідним, тих, що несуть 
своє життя на жертвенник України під австрійським та українським 
прапорами. В тій ціпи належить шарварком, громадою обробити поля 
встаючих під оружем, занятися долею незаможних жінок, дітей та 
старців, та поучити всіх про право родин покликаних, до удержання від 
держави.

Взиваємо вкінці, хто нездатний до зброї та остає дома, зокрема Вас, 
Українські Жінки, нести з бодрим кріпким серцем розлуку з мужами, 
синами, братами та милими, тямлячи все і всюди, що покликала їх доля 
України. Не плакати нам, а сміливо нести жертви, поки вернуть наші 
полки, несучи Україні Побіду і Свободу!

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ!
Гряде время, якого давно не було. Зближається давно вижидана 

хвиля, що долю Українського Народу віддає в руки самому народови. 
Тепер, або ніколи добудемо собі волю! Тепер, або ніколи виборемо со
бі свободу. Або станемо панами своєї землі, або залишимося на далі 
в чужому ярмі.

В тім вага хвилі, що самі можемо рішати про свою долю та влас
ними руками добути можемо собі свободу. Від нашої готовости, від на
ших діл, від нашого завзяття і нашої сили, залежить тепер наша бу- 
дучність. Тому кличемо до Тебе Народе: До Зброї! З оружем в руці 
зміримося з відвічним нашим ворогом, з царизмом. З оружем в руці по
стоїмо за наші права, честь і будучність!

Стрічаймо великий час, як ялося великому народови!
Нехай через весь край котиться наш поклик! Нехай пориває до 

бою всіх, і тисячі нехай стануть в ряди Українських Січових Стрільців!
Бо пора се великая єсть 
У завзятій, важкій боротьбі 
Ми поляжем, щоб славу і волю і честь 
Бо пора се великая єсть,

Львів, 6 серпня 191Jf.
ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА 

Д-р КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ — голова
МИХАЙЛО ПАВ ЛИК—І. заст. голови МИКОЛА ГАНКЕВИЧ—II. заст. голови

(Мова й правопис оригіналу)
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Значення Маніфесту ГУРади
М аніфест Української Головної 

Ради, ця відозва, це історичний до
кумент великої ваги. Він розпочинає 
Нсршу сторінку найновішої історії 
боротьби; українського (народу за  
свого самостійну державу.

З якої сторонні не гляділи б ми 
на нього, його позитивне значення, 
як історичного документу, е вели
чезне. Це ж образ тодішнього на
шого національно - політичного об
личчя. Це свідоцтво політичної зрі- 
лости нашого національного прово
ду, Головної Ради і цілого українсь
кого народу. Це документ національ
ної с е і .домости і  державницької ідеї 
західньої :віткн великого українського 
народу, його Галицької Волості. Кож
не слово М аніфесту має свій глибо
кий З М ІС Т .:.

Маніфест цей набираа ще біль
шого значення, коли глядіти на ньо
го з точки тодішнього політичного 
положення нашого народу по той 
бік ріки Збруча, де "під московським 
(караулом" закута українська думка 
не могла й ворухнутись, тоді той 
Маніфест можна поставити на рівні 
з історичними універсалами наших 
гетьманів. Це перший після полтав
ської катастрофи універсал, що зак
ликає нарід до рішучого чину, до 
зброї "за  волю України". Це прокля-

--------- о-

мація війни українського народу про
ти відвічного ворога — Москви: "З о- 
ружжям в руці постояти за наші пра
ва, честь і  будучність. Тому кличемо 
до Тебе, Народе: До зброї!"

Маніфест воскресив збройну 
силу українського народу, поклику
ючи до життя: Легіон Українських 
Січових Стрільців. Він вперше про
мовив голосною мовою чину, що ві
ками гноблений, принижуваний, роз
дертий кордонами чужих держав - 
окупантів український нарід не за 
гинув; що в ньому не завмер дух 
волі, не заниділа ідея власної самос
тійної держави, що дух неволі не 
надщербив чести і гордости народу 
бути господарем на своїй споконвіч
ній землі. Принижений панщизняним 
ярмом польської шляхти україн сь
кий нарід в своїй масі не затратив 
лицарського духа. Найкращим дока
зом цього є якраз саме Маніфест 
Української Головної Ради, як зрілий 
овоч політичного розуму тодішних 
провідників народу.

Це документ, який гідно зареп- 
резентує нас як зрілу державну на
цію перед цілим світом. В цьому са
ме епохальне значення Маніфесту, 
як історичного документу. 
о. Ст. Хабурський, капелян УСГ, 

Торонто
•о----- о--------

ДЕ ЗБІЖЖЯ й  НЕБЕСА ОБНЯЛИСЬ
Пролетіли літа як хвилини, 
Стиглим колосом вік мій поник, 
Синя ж  даль зоряної Вкраїни 
Євшан-зіллям і зараз манить.

Манять цвітом співучі садочки, 
І уклоном сніжні берізки, 
Літніх днів гайові холодочки, 
Світанкових листочків слізки.

Кличуть листям шумливі діброви, 
Став, що місяця в плесі прип’яв, 
Українок чаруючі брови,
І луги тихим шепотом трав.

Шумом кличуть лани колоскові, 
Медодайні прибої гречок, 
Молодиць сон-пісні колискові, 
Грою барв вишивки сорочок.

Не забуть дорогої Вкраїни,
Де збіжжя й небеса обнялись,
Ті обійми — то ж стяг Батьківщини, 
Що в дні волі звивався у вись.

Лев Пилипенісо
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Посмертна маска Т. Шевченка

Не доїжджаючи до Содбури, дорогою ч. 17, або 69, перед 
очима подорожніх відкривається незвичайна картина фабрик 
компанії Інтернешонал Нікель. Це велике канадське інду
стріальне підприємство, інтернаціонального Маштабу, має 
п’ять підземних копалень, три млини, відкриті шахти, дві 
відливарні, фабрику очищування залізної руди, рафінерно 
міді й інші великі допоміжні фабрики та устаткування. Річ
на продукція копалень, що нараховують понад 525 миль 
підземного простору, дає звпж 12 мільйонів тонн залізної 
руди. З цієї руда добувають 14 різних елементів: нікель, 
мідь, золото, срібло, селен, телур, платина, залізо, сірка 
й інші. У Содбурській ■ окрузі, це підприємство затруднює 
14,000 робітників.

T H E  I N T E R N A T IO N A L  N I C K E L  
C O M P A N Y  O F  C A N A D A ,  L IM IT E D

C O P P E R  C L I F F  — O N T A R I O
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о. СТ. ХАБУРСЬКИЙ, КОЛ. УСС

У 50-РМЯ ВИСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
1. НАРІД КЛИЧЕ СИНІВ СВОЇХ
Народе, до зброї! Наче остан

ній акорд бойової пісні пролуна
ли останні слова Маніфесту Го
ловної Української Ради, 6-го дня, 
в місяці серпні, року Божого 1914, 
зі столиці Галицької Волости — 
з города князя Льва.

. І все зірвалось, що живе, 
Вкраїну боронить свою” . Із широ
кого Поділля, зеленої Буковини, 
з верхів і полонин Карпат, злеті- 
лись молоді орли - соколи, сини,

на поклик батьків, на зазив рід
ної зем лі. . .  Вислід перевищив 
найсміливіші сподівання, викли
куючи подив і захоплення серед 
своїх та смертельний жах серед 
ворогів. Оце пробудився дрімучий 
досі український Сфінкс! Пробу
дився і заговорив твердою мовою 
Чину, він витягнув обі руки, щоб 
вхопити за зброю. На заклик Ма
ніфесту ГУРади около двадцять 
тисяч добровольців зголосилося 
продовж кількох днів. Коли взя-

УПРАВА КОША І ТСРОНТСЬКОЇ СТАНИЦІ УСС-ів

Сидять зліва: Д-р Ярослав Солтикевич—кошовий, Михайло Девосир—перший заступ
ник кошового і голова Станиці б. УСС у Торонті, Іван Цибульський—член Управи 
Коша. Стоять зліва: Д-р Антін Моспанюк—секретар Коша, побр. Петро Веприк— 
член Управи Коша і член Управи Станиці в Торонті, побр. Петро Лозовський 
—скарбник Коша І Станиці в Торонті, д-р Корнель Ващук—член Управи Стани
ці в Торонті, побр. Степан Бріль—член Управи Коша і заст. голови Станиці

в Торонті.
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ти до уваги, що це були мужчи
ни, які залишились необняті за
гальною мобілізацією, а дальше, 
коли зважити психозу воєнної па
ніки, то треба з усею рішучістю 
ствердити, що нарід зрозумів ва
гу хвилі та дав доказ, що дійсно 
“немає жертви, яка могла б бути 
завелика, коли йдеться про його 
долю, коли важиться в криваво
му змагу судьба народів, а в тому 
і його власна” . В тому історично
му моменті 1914 року український 
нарід виступив так, “як ялося 
великому народові” : одностайно. 
“Одноцілі є наші думки і бажан
ня, однодушні та тверді мусять 
бути наші діла” — говорить Го
ловна Рада в Маніфесті і так бу
ло. Нарід виказав в повному зна-

Ф А Р М Е Р С Ь К І 
СВІЖІ ПРОДУКТИ

дістанете завжди у нас. 
КУПУЙТЕ ТІЛ ЬКИ  У —

SPRINGER PARK FARMS
I 45 Elm St. W. —  Sudbury, Ont.

I

j C O C H R A N E ’ S
|  S T O R E S
і В УСІХ НАШИХ КРАМНИЦЯХ 
І ДІСТАНЕТЕ ДОБРУ Й ШВИДКУ 
! ОБСЛУГУ.
; — Downtown Sudbury —

— Copper Cliff —
—  Lively —

І New Sudbury Shoping Centre

і П е р  e  в  і  з  ?
! Якщо так... тоді удайтеся до 

NEELEY'S VAN 
& STORAGE CO.

І T e l: 674-1945 — 674-1946 
! 50 Mathew St., Sudbury, Ont.I

БЕЗПЛАТНА ОЦІНКА 
! для місцевих і  дапекобіжних 

перевозів.

ченні цього слова, в найвищому 
ступені карність і послух, поди- 
вугідну дисципліну і тверду во
лю. Нарід дав найкращих своїх 
синів і вислав їх на поле бою 
“к у в а т и  будучність України” . 
Так, з волі народу, з його най
глибших надрів і найширших 
верств серед заграви пожеж рід
них сіл зродилась оця перша в 
новітній історії народу —- війсь
кова формація, лицарі волі, за
в’язок і ядро збройної сили на
роду.

Коли будуєте хату, гараж тощо, ! 
ЗАВЖДИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ

Д° ;
M A L L A R D  | |

READY-MIX CONCRETE
L im ited  і• ■' -Л • »••

555 KIN G St. _  Tel. 675-3388 j
■•'•ЙПІЦі

S I L V E R M A N ' S
СОДБУРСЬКА РОДИННА І 

КРАМНИЦЯ
ВПРОДОВЖ 71-го РОКУ

•  PCF ДЛЯ НЕМОВЛЯТ І
і дорослих  :

Остання мода... Найнижчі ціни... | 
Найкращий виб}р...

19 ELM  ST. Е., SUDBURY, ONT. |
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2...МИ ЙДЕМ ЗА ВКРАЇНУ ВОЮВАТИ
Українські Січові Стрільці — 

це не наємне військо, це не варя
ги, що прийшли фортуну добува
ти, грошей і слави придбати. Ні, 
цс кість від кости, плоть від пло
ти, це його сини, це нарід; це вчо
рашні гречкосії, селяни, багаті і 
бідні, часто й безземельні, це мі
щани, робітники, ремісники, діти 
зі шкільних лавок враз зі своїми 
учителями, це пробуджений вчо
рашній слуга кидав с е о г о  пана, 
щоб “Червону Калину підіймати” , 
волю добувати, йшли вони “на 
кривавий тан, визволяти братів 
З'країнців з московських кайдан” .

3. П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ
П ’ятдесят років минає, як укра

їнський нарід вислав своїх синів 
на поле бою, “ за свої права, за 
свободу” і досі не вертаються вони 
з поля. . .  О, як забарились! . . .  
Пішов твій син, батько, мамо; пі
шов твій муж, українська жінко, 
— дружино вірна .. . вже й сина 
виряджаєш, вдово. . .  ба й внуко
ві пора е ж є  мабуть іти .. . лава за  
лавою, три покоління без перер
ви. 50 років нарід держить бойо
вий фронт і зміцнює його, виси
лаючи на зміну все свіжих, все 
нових борців за Велику Ідею —• 
за самостійну державу. Все сві-

..

СТАНИЦЯ БРАТСТВА УСС ЕДМОНТОН

Сидять від ліва: М. Гал№, А. Соробей, Ю. Буцманюк — голова Станиці, д-р М. За- 
левський, В. Залуцький-Воробець, д-n І. Романців — секретар, д-р І. Ярема. Стоять: 

п*ід ліва: інж. А. Байрак, д-р М. Росляк, В. Горбай, О. Юркевич.
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жою, все гарячішою кров'ю сво
їх синів напуває рідну землицю.

П’ятдесят років українська Ма
ти виряджає - благословляє си
нів своїх у кривавий лютий бій... 
І буде виряджати їх, тих своїх со
колів . . .  і буде ждати - виглядати 
їх повороту до рідної хати .. . Во
на вірить, що він вернеться, бо 
він, той син її, сказав на прощан
ня: “Я вернуся, моя мамо, як ка
лина зацвіте і принесу до твоєї 
хати сонце волі золоте...”

Оце 50-річчя, яке святкує нині 
український нарід.

4. ВЕЛИКИЙ АПЕЛЬ
Ювілей 50-річчя вимарщу “на 

кривавий тан” першої українсь
кої бойової формації, Українсь
ких Січових Стрільців —- це Ю- 
вілей неподоланого геройського 
духу українського народу!

Нинішнє 50-річчя — це звітова 
збірка до великого апелю всіх

живих бойовиків - побратимів, 
славних Усусусів, щоб перед Бо
гом поновити присягу вірности 
нашому стрілецькому прапорові 
й Україні, щоб полинути думною 
на всі бойовища, відвідати тихі 
могили героїв - побратимів і ще 
раз заспівати разом пісню про 
Червону Калину.

Нинішнє 50 - річчя — це ра
дісний вояцький спогад про ті 
славні криваві бої - змагання з во
рогами всіх українських воїнів, 
всіх синів геройської України, від 
Українських Січових Стрільців, 
через Київських Січовиків, армію 
УНР у всіх її формаціях і родах 
зброї, через УГА, Карпатських Сі
човиків, вояків зимових походів, 
борців ОУН, 1-ої Дивізії УНА аж 
до Української Повстанчої Армії, 
що зі зброєю в руках боролись 
за самостійну соборну українську 
державу. Це збірка до святочного

П А М ' Я Т Н И К И
З НАЙЛІПШОГО МАТЕРГЯЛУ

"Rock ol Ages" J
& "Eventide" 

М ісцевий торгівец ь: •
N. G. Ruif І

Обслуга авто м : [
Р. С. Ruif

Телеф онуйтег 673-1846 !

MEMORIAL І
і WORKS
! 453 Arnley St. Sudbury, Ont. j
K--.......................................................... a

f .................................................
З в е р н і т ь с я  J

! Д О  П Р О Ф Е С І Й Н О Ї  П Е Р У К А Р К И ,  j
! яка зробить стилеву зачіску, 

що відповідатиме тільки 
вам індивідуально.

ROSE FABBRO'S 
BEAUTY SALON

І 255 Hazel St. — Tel. 674-4055 !
! SU D BU RY ONT.

SUDBURY
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звіту старих вояків - бойовиків. 
Це провірка їхніх набійниць - по
рохівниць, це наказ: держіть по
рох сухим!

Нинішнє 50 - річчя — це при- 
гадка по всьому світу розсіяним 
синам і дочкам — дітям Україн
ської Землі, що бій за найвищий 
ідеал народу, за його волю - дер
жаву ще не закінчений. Тому:

а  Не складаймо зброї!
?. Нинішнє 50 - річчя — це зов 

рідної землі, яка кличе: “Не дай
те матері, не дайте у руках ката 
пропадать” . — Це зов рідної кро- 
ви, що наказує: в цю хвилину, 
будьте одне. Одноцілі хай будуть 
ваші думки і бажання, однодушні 
та тверді хай будуть Ваші діла! 
В єдності сила народу!

СТАНИЦЯ БРАТСТВА УСС У ВІННІПЕГУ В 1963 Р.

1- шнй ряд, зліва до права: Дмитро Микитюк (скарбник Станиці), Степан Волинець (пи 
cap), Іван Тиктор (голова), Михайло Погорецький (містоголова), Теодор Пушкар.
2- гий ряд зліва до права: Петро Ґаба, Семен Мотало, Іван Байдак, Василь Стадник.
3- тнй ряд, зліва до права: Дмитро Кокот, Павло Курієвич, Осип Навроцький. Гриць 
ЯкимЕв, Іван Судейко. Нема на світлині: Осип Шелепко і Осип Паньків. Останні з Ле
гіону Українських Січових СтрНльців — стрільці з 1914-1918 рр., що живуть у Він

ніпегу, Канада.
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ВСІ БАНКОВІ ОПЕРАЦІЇ
для міста Содбури і околиці

% перепроваджує

THE TORONTO 
DOMINION BANK

J .  C. Robinson, M anager

North End, Frood & Jean  St. 
SUDBU RY, ONT.

Коли . хочете заняти краще 
становище в канадському 

суспільстві,
РАДИМО ЗАПИСАТИСЯ 

до

SUDBUY BUSINESS 
COLLEGE

SUDBURY ONT.
M. S. BRISOEO, Principal 

Phone 673-8213

Нинішнє 50-річчя — це заклик 
до українського юнацтва: Го
туйсь, готуйтесь, юні друзі, щоб 
стати у ряди борців і боротись за  
честь народу, за  його право бути 
вільним на своїй прадідній землі, 
ЗД належне місце між народами 
вільного світу. Поле боротьби ши
роке. Бій ведеться на всіх ділян
ках життя!

Нинішнє 50 - річчя має бути 
ясним променем, проблиском на
дії на скоре визволення з комуно- 
московської кормиги, загравою 
скорого сходу золотого Сонця 
Волі.

Нинішнє святкування має бути 
твердим вояцьким словом в сто
рону р і д в і ч н о г о  ворога, що час 
кари за всі злочини не за горами! 
Збечещені святі храми Господні, 
поганьблені святощі, гроби муче
ників, осквернені могили героїв, 
невинно пролита кров братів на

ших-кличуть до Бога про: месть! 
І меч месника дасть Господь у 
наші руки, щоб очистити рідну 
землю.

Оце ціль і мета, чому ми прига
дуємо українській громадськості, 
позсіяній по всьому світу, на ту 
хвилину, коли в заграві воєнної 
пожежі 1914 року, серед гуку 
гармат пробудився і воскрес ли
царський дух великого українсь
кого народу. Воскресла тверда 
воля — бажання бути паном - 
господарем на своїй землі. І ніх
то і нічим не згасить того духу, 
ніхто не зломить тої воліуНіїоки не 
здійсниться вона, поки на укра
їнській землі не постане вільна, 
соборна, незележна українська 
держава.

Оце наше слово у 50 - річчя 
відродження збройної сили укра
їнського наооду, якій нарід дав 
почесне ім’я : УКРАЇНСЬКІ СІ
ЧОВІ СТРІЛЬЦІ.

; Бажаю 
всього доброго 

моїм приятепям-українцям

GASTON DEMERS, M.P.P.
CHELMSFORD, ONTARIO
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Б. ВЕРИГА

Першого листопада, 1918, 
ленька вітка великого українсько 
го народу гордо підняла прапор 
боротьби за своє вільне і незалеж 
не державне життя по нецілих 
шести століттях жорстокого поне
волення Польщею. Чин Першого 
Листопада 1918 р. став завершен
ням півтисячоліття впертої і жер- 
твенної боротьби українського на
роду Галичини.

На Акт Першого Листопада ми 
привикли дивитися як на мілітар
но-військовий переворот, не вглиб 
люючись у його психологічне зна 
чення, а духова революція, яка 
діяла в парі із мілітарною, є да
леко важнішою і далеко тривалі
шою від самого збройного висту
пу.

Щоб належно зрозуміти, чим 
був і що представляв Листопадо
вий Зрив у Галичині 1918 р., тре
ба хоч коротенько згадати про іс
торичне минуле цієї споконвіку 
української провінції.

З упадком Галицько Волинсь
кої Держави в половині XTV ст. 
як політичного фактора в цен
трально-східній Европі, Польща 
втратила ще кілька років актив
ної боротьби у безнастанних вій
нах заки зуміла підпорядкувати 
собі Галичину. І вже в ході тих 
воєн виготовлений був плян “на 
зніщенє Русі” . Незважаючи, що 
наразі Галичина й подальше зали 
шалась ще “Руським королів
ством” . Щоб остаточно закріпити 
ці землі за собою — треба було 
знищити нарід, а знищити нарід 
можна було тільки тоді, коли він 
залишиться без проводу, без го
лови. Зрештою в тих часах, а в 
Польщі навіть аж до початку XX

ст., народом уважали себе тільки 
шляхта — а все інше — це “бид
ло” і не тільки у відношенні: до 
простолюддя українського, але на
віть свого власного — польсько
го. Із цих міркувань першу ата
ку Польща повела проти україн
ської провідної верстви — цебто 
українських бояр — шляхти, бо 
члени цієї суспільної верстви бу
ли не тільки політично активні, 
вони — маючи в своїх руках за
соби продукції — мали ключ до 
багатства країни. І Польща ни
щить бояр і фізично і економіч
но.

Активним, чи тільки запідозре
ним, у боротьбі з Польщею боя
рам конфіскували їхні маєтки, 
які в свою чергу роздавали й да
рували так польським, як і іншим 
зайдам, що спричинились до по
неволення української землі та 
українського народу.

Продовж двох століть, цебто до: 
половини XVI стол., польська по
літика зліквідувала українську 
шляхту в Галичині, ожєбрачив- 
ши її та позбавивши її якогоне- 
будь політичного значення. Зни
щивши українську шляхту, Поль 
ща не тільки обезголовила укра
їнський нарід від її провідної вер
стви, вона знищила одночасно 
економічну та культурну базу 
розвитку українського народу. Ко
лись, так само як і тепер, куль
турна праця вимагала великих 
коштів, великого знання, освіти й 
часу, а це все було і є доступне 
в першу чергу людям багатим. А 
таких багатих людей український 
нарід в Галичині вже не мав, по
чинаючи з другої половини XVI 

ст. Земля та її плід, які тоді були

т і  і й о г о  к о р і н н я
(ЛИСТОПАДОВИЙ ЧИН) 

ма-
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основним чинником багатства — 
були власністю чужинців або тих 
що відчужилися від українсько
го народу. Всі зиски, які давала 
українська земля, оброблювана 
були власністю чужинців або тих, 
на користь окупантові, скріплюва 
ли його а з тим ішли на шкоду 
інтересам українців. І витвори
лось зачароване коло: працюй — 
зле, не працюй — ще гірше.

Другим важливим чинником 
суспільного багатства була тор
гівля, якою займалися купці-мі- 
щани. Але і про міщан, а зокрема 
про торгівлю Польща не забула. 
Т. зв. Маґдебурське право, яке да 
вало міщанам самоуправу міст, 
було так застосоване польською 
владою, що міщан-українців від 
цієї самоуправи зовсім відсунули. 
Фактичними г о сподарями міст 
уважалися поляки та інші чужин 
ці за принципом віровизнання: 
римо-католикам усі права і приві
леї.— а православних, цебто укра 
їнців, обмежували в правах на 
кожному кроці. Та все ж таки мі
щанство показалось твердшим го
ріхом для польських зубів, а ніж 
шляхта.

З упадком чи винищенням укра

Н А И К Р А Щ А  У К Р А ЇН С Ь КА  

П Е К А Р Н Я

B E A V E R  B R E A D
103 Lightbourne Ave, Toronto 

Tel. LE 5-7445

випікає всілякого роду хліб  

та ін ш і печива, як  також 

короваі і  доставляє 

до Ваших домів.

їнської шляхти весь тягар куль
турної та політичної боротьби з 
Польщею перебрало на себе міщан 
ство. Міщани зорганізовані в про
фесійних цехах творили церков
ні Братства, які в свою чергу ві
діграли велетенську ролю в нерів
ній боротьбі за збереження укра
їнської спільноти в Галичині, а 
також і по всій Україні. Але в сво 
єму розгарі праці Братства посу
нулися дещо задалеко й посягну
ли по владу над церковною єрар- 
хією, якій це не подобалось. Це у 
свою чергу штовхнуло єпископів, 
на дискутовану вже нераз перед 
тим ідею церковної унії з Римом. 
Справжніми мотивами церковної 
унії було бажання дати українсь
кій церкві сильнішу організацій
ну форму, придбати сильне опер
тя на Римський престіл а з тим і 
усунути причини для безоглядно
го наступу на Україну польських 
єзуїтів, які під плащиком като
лицтва ховали свій національний 
шовінізм. А дальше така унія да
вала, хоча б теоретичні, можли
вості осягнути ті всі права і при
вілеї, якими користувалась римо- 
католицька церква в Польщі.

На жаль, тут ряд нетактовних

П І З Н І Ї  m e d ic u s  Іі і
і дня всіх тих, хто відчуває втому ! 
! в ногах, кому напухають ноги, ! 
! або витворюється тверда шкіра | 
! в передній часті стопи, хто має ! 
! хронічні йагнітки. "Medicus" — це ; 
] одинока фабрика взуття у світі, ; 
; яка продукує 100% лічннче взут- • 
; тя і то для всіх можливих типів ; 
; ніг від Е до ЕЕЕЕЕ. Хто носить ! 
; відповідне для своїх ніг взуття !
; ."Medicus" — тон навіть після 16 ! 
і годинного стояння чи ходження, і 
! не відчуває втоми! Крім взуття j 
! ."Medicus" — фірма "Орбіт" має ;

копьосальний вибір всякого на- ;
; шого європейського взуття та ; 
; роскішні туфло на корках для і 
і жінок. !
! Orbit — 434 Queen St. W. !

TORONTO, ONT.
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потягнень, як з боку прихильни
ків унії, так і її опонентів, болюче 
рідбилиеь на українському наро
ді. Польський уряд, побачивши, 
що римо-католицизм як евенту
альний денаціоналізуючий чин
ник — не піде, взявся за унію обо
ма руками, як можливого факто
ра “на зніщенє Русі” . А це на

довшу мету шкідливо відбилося 
на самій унії. Ба, що більше, унія 
з польською владою за собою роз
била й так слабі сили української 
Церкви та духовенства.

Хоча наступ унії був дуже по
силений, Галичина кріпко стояла 
при вірі своїх батьків ще через 
ціле століття. До речі, Галичина
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видержала найдовше з усіх укра- Галичині навіть, коли вона попа 
:їнських земель під Польщею, не ла під панування Австрії. Над у- 
маючи власної мілітарної сили, країнським селянином і надальше 
якою були запорожці на Наддні- панував польський провінційний 
прянщині, яка стала б в обороні уряд в імені австрійського цісаря 
українського народу та його Цер- та польський пан-землевлаеник. 
кви. Чому? Бо королівські чи цісар-

Але з початком XVIH ст. Гали- ські палати все стоять отвором для 
.. чині: вже було не під силу і, щоб панів-вельмож а не для селянина, 
рятувати себе від національної за- А українських вельмож уже давно 
глади, вона приймає церковну в Галичині не було. І, хоч галиць- 
унію. Могло здаватися польській кий русин, щоб здобути хоч дрібку 
владі, ща,.сполонізувати Галичи- цісарської ласки у своїй боротьбі 
ну вклірчно з простолюддям, бу- з польською адміністрацією, дока- 
ло тільки питанням часу. Але й зував свою льояльність на всіх 
тут ворбЙ завівся. Уніятська Церк- фронтах, наражуючи і віддаючи 
ва скорр-дстала одним з основних своє власне життя, Відень був глу 
чинників у боротьбі за збережен- хий на кривди, які поляки робили 
ня Галичини українською, чи пак, в Галичині. Австрійська влада 
руською. І коли інші землі Укра- тільки грала на українсько-поль- 
їни, що боролись мечем і вогнем ських антаґонізмах та використо- 
за православну Церкву — збере- вувала їх для своїх імеріялістич- 
гли її коштом української Церкви, них цілей.
Галичина втратила православ’я, П ’ять століть втратили поляки, 
але зберегла українську Церкву, щоб знищити Русь, і надаремне, 
Цим історія дала нам ще один зай- бо вже в половині X IX  ст. україн- 
вий доказ, що не в зовнішніх фор- ський нарід Галичини дав про 
мах чи Ца^вф^. лежить основа і суть себе знати, що він живе, хоче жи- 
буття нації, але в  її внутрішній си- ти і буде жити. В  цей час, завдяки 
лі, у внутрішній настанові народу польській колонізаційній політи- 
до самозбереження. ці залишився був в Галичині тіль

Не змінилось нічого на краще в __________ _________________
■------*— -.......................................... FEDERAL HARDWARE
! • Ш  V " '' 1475-77 Dundas St W. Tel.: 536-3828 ■
: , .. •, TORONTO, ONT.
* ■■ Маємо на складі великий вибір фарб, |1 . папір до декорування, кухонне начиння с
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ки 'безправний “хлоп і non” — се
лянин і священик. Але цей селя
нин був русином, церква, до якої 
він ходив, була його, руська, а в 
тій же церкві був таксамо переслі
дуваний часто і своїми власними 
ерархами — русин-священик. І 
цей. священик був; провідником, 
учителем і організатором галиць
кого русина аж до останку.

У другій половині X IX  ст. по
чалось. у Галичині національне 
відродження. І в цьому процесі 
прийшли до помочі брати наддні- 
прянці, люди повні посвяти і ві
ри в  майбутнє українського на
роду. :
• Серед таких обставин прихо
дить І. світова війна.

1917 рік. Затріщала в с е о ї х  о - 

сновах московська імперія і на її 
руїнах постала українська держа
ва. Восени 1918 року Австро-Угор- 
ська імперія тріщать. Галицькі 
полки порозкидані по всіх дале
ких фронтах, а частина їх уже 
помирає з голоду по таборах по
лонених. •?:

Над Галичиною повисли хма
ри непевности, бо з розвалом Ав
стрії — грозить польська окупа
ція. . . ЕГ

І першого листопада 1918 р. У- 
країнська Національна Рада Га
личини проголошує українську 
державу на всіх українських зем
лях Австро-Угорщини.

Величній день. На міському ра
туші повіває український держав
ний прапор а вулицями гордо ма- 
шерує українське військо. Не ба
гато, його, але воно готове на все...

Ми не будемо зупинятися над 
перебігом подій, бо про це ми чу
ли, не раз;ми не будемо зупиняти
ся над особами — творцями Вели 
кого Листопадового Зриву, бо їх
ні імена вже записані золотими 

; буквами в анналах нашої історії. 
Зате ми зупинимося над значен

ням Листопадового Зриву.
Перш за все, Листопадовий Зрив 

перетворив галицького русина з 
раба чужої імперії у гордого во
їна за українську державу. Цей 
акт відновив і відсвіжив держав
ні традиції Романа Галицького, 
Ярослава Осмомисла та короля 
Данила. Дальше він доказав жит
тєздатність українців Галичини. 
Продовж не цілих шість століть 
галицький русин ніколи не був 
нічим іншим як тільки русином і 
таким він залишився. В останніх 
десятиліттях перед війною га
лицькі русини боролись не тільки 
проти офіційної Польщі, але і 
проти Москви, яка намагалась 
збаламутити їх малоросійщиною 
та москвофільством, але галиць
кий русин видержав. Ба, що біль
ше, і як воно не дивно, Листопа
довим Зривом він не створив За- 
хідньої Русі, але Українську Дер
жаву.

І коли ми часто говоримо про 
Листопадовий Зрив як про укра
їнську революцію, ми звичайно 
маємо на увазі військово-мілітар
ний акт насильного перебрання 
влади від чужих адміністрацій- 
них чинників. Зате ми рідко ко
ли говоримо про духову револю
цію Першого Листопада. Русин 
через ніч зробився українцем, не 
так по назві, як по уші,, бо для 
широких мас населення назва у- 
країнець була не так чужа, як но
ва.

Про це, що воно так було, а не 
інакше говорить чи не найкраще 
співець селянської недолі В. Сте- 
фаник у своєму неперевершеному 
творі: Сини. Ось фрагмент із цьо
го твору: “Дослідний раз прий
шов Андрій, він був у мене вче
ний. “Тату, каже, тепер ідемо во
ювати за Україну” . — “За яку У- 
країну?” — А він підоймив шаб- 
лев груду землі та й каже: “Оце
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Україна, а тут, — і справив шаб
лею у груди, — отут її кров, зем
лю нашу ідем від ворога відбира
ти...” Як та єго шабля блиснула, 
то й мене засліпила. “Сину, кажу, 
та є ще в мене молодший від те
бе, Іван, бери ого на це діло; він 
дужий, най вас обох закопаю у цу 
землю, аби воріг з цего коріння 
ЇЇ не виторгав у свій бік” .

Ось це і є та духова революція. 
Батько зрозумів, що Україна — 
це земля, яку він із своїми пред
ками ген-ген, аж  у сіру давнину, 
скропив своїм потом і за неї вар
то і двох синів віддати. Він зрозу
мів, що Україна це його Русь, а 
Русь це Україна. Отже Листопа
довий. Зрив зробив галицького ру 
сина українцем і зблизив його до 
того українця що жив під москов
ською займанщиною.

З політичної точки погляду 
Листопадовий Зрив мав і має ве
лике міжнародне значення. Він

ХОЧЕТЕ КУПИТИ, ЧИ ПРОДАТИ 
дім, підприємство, готель чи фарму 
звертайтесь з  повним довір'ям до

В. В. ГРИНИКА
REAL ESTATE BROKER

726 Queen St. W., Toronto, Ont. 
Tel.: Off. 363-5316; Res. 364-3846

показав перед світом, що Галичи
на була є і буде українською. Але 
сам зрив був би пустою фразою, 
коли б в обороні голошених ним 
ідеалів не стали тисячі молодих 
людей, готових на смерть і на 
життя для України.

Незважаючи на великі спусто
шення війною, галицькі українці 
доказали свою національну зрі
лість і вже хочби тим, що в хви
лину потреби, 3-мільйонове насе
лення з великими вже жертвами 
війни за чужу справу, зуміли ще 
поставити 100,000 армію для са
мооборони в дуже несприятливих 
умоЕинах. А ця армія в свою чер
гу бажання жити вільно засвід
чила численними боями, серед. я- 
ких чи не найбільш світлим епі
зодом залишилась Чортківська о- 
фензива. А коли показалось що 
“встоятись не було сили” , Укра
їнська Галицька Армія у великій 
кількості перейшла Збруч, щоб 
віддати свої сили для послуг У- 
країни, не західньої маленької 
вітки, але тої Великої України, 
якої етнографічні кордони опер
лись на “Кавказ високий та дрі
мучий” .

І в цьому Акті ми маємо другий 
психологічний момент великої 
ваги. Галицький русин зрозумів, 
що його батьківщина не кінчить
ся на Збручі. Він зрозумів, що не
має західньої і східньої, малої і ве
ликої , але є тільки одна Україна 
нероздільна від Дунайця і Сяну 
на заході по Кавказ на сході. Га
лицький русин зрозумів і те, що 
тільки “через Київ дорога на 
Львів” і без вільного Києва не 
бути вільному Львовові.

Проголошення західньо-україн- 
'  ської держави було актом полі- 
“ тичним. Це проголошення насту- 

-< = пило тоді, коли над Дніпром вже 
існувала українська держава. Чи 

lj*5  варто було творити ще одну укра
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їнську державу? Чи не краще бу
ло звернутись до українського у- 
ряду в Києві, щоб він анектував 
Галичину ?

Відповідь на це дає нам історія: 
.1) Український гетьманський уряд 
не мав війська, щоб виконало це 
завдання; 2) Український уряд 
мав уже певні зобов’язання супро 
ти центральних держав, які мо
гли б потрактувати такий акт як 
аґресію, тому що справа Галичи
ни вже була унормована Бере
стейським договором. Були ще й 
інші фактори політичної натури, 
в які нам сьогодні входити немає 
змоги. Але найважливішим був 
психологічний фактор, а саме — 
галицький провінціоналізм, який 
треба було взяти до уваги. Галиць 
кі українці, творячи власну дер
жаву, мали ініціятиву в своїх ру
ках і тому це мало більший і кра 
щий відгук серед населення, чим

кілька полків присланих з Києва, 
під охороною якого мала б ство
ритись українська адміністрація. 
Психологічна річка Збруч вима
гала часу і зрозуміння.

Листопадовий Зрив не мав би 
для нас такого значення, якщоб 
він не був завершений актом со- 
.борности 22 січня 1919 р. Цей акт 
розв’язав політичну проблему фор 
мального існування двох україн
ських держав, а Українська Га
лицька Армія засвідчила вірність 
ідеї соборности в численних боях 
по • всій Україні. Листопадовий 
Зрив не був відокремленням від 
Української Держави над Дні
пром, а тільки першим психоло
гічним, вповні оправданим актом. 
Він завершив амбіцію тої вітки 
народу, яка продовж шість сто
літь була залишена на власні си
ли у важкій боротьбі за своє на
ціональне обличчя. Листопадовий

СТАНИЦЯ БРАТСТВА УСС МОНТРЕАЛ

Сидять від ліва: Т. Давидович, Р. Бутулинський, о. М. Марків--голова Станиці, 
Я. Редчук, М. Лебідь. Стоять від ліва: К. Редкевич, 1. Федів, Ф. Штик,

Ю. Гарасимів.
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Зрйв створив Західню Українську 
Державу тільки на те, щоб негай
но після того об’єднатися зі своєю 
посестрою над Дніпром. Не будь 
1-го листопада 1918 р. у Львові, 
не було б 22 січня 1919 р. у Ки
єві.

Але тут знову висувається інше 
питання. Якщо західньо-україн- 
ський уряд був готовий до об’єд
нання з Українською Народньою 
Республікою, то чому залишив 
за собою деякі автономні права? 
На це були дуже важні причини, 
які існували тоді, особливо полі
тичної натури. Директорія так 
само як і Центральна Рада не 
могли рішитися на якусь реальну 
політику зокрема щодо Росії, так 
білої, як і червоної. Але при тому 
треба ствердити, що це було та
кож вислідом вікового розчлену
вання одного народу, а в парі з тим 
і не однакової ментальности.

Але розглядаючи цю проблему 
із перспективи звиш чотирьох де
сятків років, мусимо справедливо 
ствердити, що навіть і цей “ухил” 
вповні виправдав себе. Так зва
ний “Варшавський договір” із 
1920 р., який віддавав Галичину 
Польщі, дав змогу Зах. Українсь
кому Урядові обороняти свої пра
ва до незалежности за  весь час 
польської окупації між двома сві
товими війнами. І саме завдяки 
актові 1-го Листопада 1918 р. між- 
народня дипломатія вважала, що 
Варшавський договір не розв’я
зав справи Галичини і її виріши
ла щойно Рада амбасадорів у 1923 
р. До речі, навіть тоді Галичину 
визнали за Польщею де факто, а 
не де юре.

Листопадовий Зрив не увінчав
ся успіхом, бо не осягнув своєї 
безпосередньої мети, але він був 
успішний у тому, що скріпив і за
гартував українців Галичини в бо 
ротьбі із окупантом. І він діяв на

віть у часі т. зв. миру і діяв на 
всіх фронтах. Леґальні українсь
кі партії зводили нерівні бої за у- 
країнські права в польському сой- 
мі. У той же сам час колишні у- 
часники визвольних змагань разом 
із молодшим поколінням продов
жували боротьбу революційними 
засобами під стягом УВО та ОУН.

Проблеми галицьких українців 
дискутували в Лізі Націй, у чу
жих парляментах так само, як і в 
польському соймі. Листопадовий 
Зрив показав чужинцям, що укра
їнці вміють обороняти свої права.

Листопадовий Зрив — покорив 
рабство фізичне й духове. Він 
став, і буде далі символом бороть
би за власну державу, як символ 
волі.

Сьогодні ворог шаліє на всіх у- 
країнеьких землях, утішаючись 
хвилевою перемогою над цілим 
українським народом. Ворог зму
шує українців самих оплюгавлю- 
вати своїх великих синів як Ви- 
говський, Дорошенко, Мазепа й 
Петлюра та тисячі інших. Нате 
Москва спотворює нашу історій) 
і національних героїв представ
ляє як зрадників і запроданців, а  
ренегатів і запроданців роблять 
там героями і ставлять їм пам’ят
ники. Український нарід на своїй 
власній землі не може звеличати 
таких світлих дат як 22 січня та 
1-го Листопада.

Тож хай хоч тут, на чужині, лу 
нає слово правди. Нехай Листопа 
довий Зрив та IV Універсал 22 січ
ня 1918 р. із актом соборности бу
дуть для нас тим біблійним вог
ненним стовпом, який має вивести 
наш нарід із затьми неволі на 
шлях світла правди. V;

Листопадовий Зрив зрушив у- 
країнський народ Галичини до 
збройної боротьби за одну, собор
ну, суверенну, від нікого незалеж
ну Українську Державу.
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Маєва ніч. Місяць озолотив без

краї подільські поля. Тихо, ліни
во пливе Стрипа. її води блищать 
у місячному світлі, мов живе сріб
ло. .

Соромливо зашамотить очерет 
ї  знову тихо...

Тихо дрімає над Стрипою на 
горбі могила... Утоптана стежка 
до неї. Знать—- не забувають про 
тих, що в ній лежать...

' Тишина, така тишина, що в ній 
чуєш стукіт твоєго серця, така 
тишина, що ти певний, що мусить 
якийсь голос одізватися, щоби при 
рада мертвою не видавалася...

Зі сходу подув легенький віт
рець. Зашамотів очерет. Задрожа- 
ла вода Стріти й постали мале
сенькі хвилі. Імлою сповилась мо 
гила. Перестали мерехкотіти зорі, 
зупинився місяць...

Поволи отворилась могила... І 
почали з неї виходити самі моло
ді, самі гарні молодці... Зі здиву
ванням розглядалися довкола...

Що це ? Коли клалися у цю моги 
лу, була сіра осінь, а тепер?...

Зеленіють поля, віє теплий віт
рець. Так довго спали?.. І почали 
згадувати: їх ряди по цей бік ріки 
— по той бік — хто був по той 
£

бік?... Ах згадали! Так що це? Не 
чути гармат, ні крісів...

І всі звертаються до того, що 
поволи, повагом, останній вийшов 
із могили... А він также кинув о- 
ком по полях і його лице мов зра 
діло від якоїсь таємної радости. 
Спокійно кинув у громаду одно 
слово: Збірка!

Заметушилася громада, стаючи 
в ряд. Леготом понеслося над Зо
лоту Липу: Збірка! Вітром засви
стало над Дністер: Збірка! Бурею 
загреміло по карпатських дебрах: 
Збірка! Степовим буйним вихром 
загуділо над Дніпро: Збірка!

Замерехкотіли зорі до місяця. 
Зашуміли дністрянські лози. За
говорили столітні смереки... За
клекотіло по цілій Україні, і над 
Сяном, і над Доном, і в Карпатах, 
і на Кавказі...

Збірка, збірка, збірка!!!
І дивні дива почали творитися 

в ясну маєву ніч... На зазив із по
дільських ланів почали отвира- 
тись могили. І над Дністром, і в 
Карпатах,■ і над Дніігром, ген усю 
ди, де тільки зложили колись до 
неї того,- що мав на шапці рідну 
відзнаку, що мав мазепинку, а в 
серці віру. А з них почали вихо-

ПРИИДЕШНЄ ^
Мене не буде... Багато літ мине, ............ _
Земля не згине, рід не переведеться, .
Лиш почорніє трооси вся вселення

І в Україні ; _ ,
Смугляві правнуки від правнуків минулих 
Будуть співати пісні над Дніпром 
В нових словах з старої мови, , .
Багатої, як рід наш і підсоння.

- А- ми до них в старих словах,
Від наших днів далеких, промину лих 

‘ ; ’ Беззвучно говорити будем
Із наших книг — ; ,

їх  спадщини скарбів.
...............................—................... -.....— М. І. Мандрнка .....
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дити самі молоді, самі гарні... І 
всі спішили на безмежні поділь
ські лани, над тихо, ліниво пливу 
чу Стрипу. І з під Галіти, із Кар
пат, і  з  над Сяну, і з Над Дону, 
■ Дніпра, Бога і з Кавказу...

Спішили то роями, то одинцем, 
то полками цілими. Спішили всі.

Ослаб гураґан, злагідніла бу
ря., притих вітер, занімів легіт. Ти 
ша настала...

Все: заніміло, все заслухалося... 
У ставилися ряди,. — в їх тися

чі. Все з а н і м і л о б о  це мертві 
звіти складали.., .1.'.

І запитав старшина першого: З 
чим приходиш, Товаришу? ’

А він відповів: Приходжу з Кар 
пат. На найвищому шпилі наш 
стяг повіває! ••...

І  запитав другого: А з чим Ти 
з’явився, Товаришу? ;

А той сказав: Я з над Дону при 
був на збірку. Над водами Дону,

— ...............................   к
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Дніпра й Бога наш прапор має..,
І запитав третього: А що Ти ска 

ж'еш, Брате? :- 1 ’ ■ ’
•— Я спішу з НаД Сяну. На зем

лях Воло димирка'наш стяг пиша
ється! ■ ' ■

— Чи маєш що нового, Товари
шу? — звернувся до четвертого.

— Мене буря пригнала з Кавка 
зу. На його верхах наш прапор із 
вітром грається!

' Перестали мерехтіти зоріі Німо 
стояли ряди. Тихо плили води Стри 
пи...

Ціла природа заслухалася -—
у стрілецький, січовий звіт.!,........

Дмитро Вітовський
Микола • У грин-Безгрішний. — Нарис 
історії: "Український Січових Стріль
ців".. Перша частина..:. Рогатин-Львів- 
Київ, Видавництво "Ж уравлі" 1923, 
ч. І., стор. 7-10. Дано для використан
ня: Бібліотека-Архів д-ра Ол. Соко- 
лишина в ЗДА-.
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-МИКОЛА ПОНЕДІЛОК ...

зустріч з шевченком у Вінніпегу
(Фейлетон)

-'̂ ■ Не дивуйтеся, чому я, як ступив 
на землю ЕІнніпеґську, став ози
ратися... Я чомусь був перекона
ний, що просто з аеродрому поба
чу площу, де на мармуровому під
вищенні зібрано докупи наші сер
ця, всі наші думи і нашу совість

Тому я озираюся... Де ? Де ж  те 
дороге усім нам місце,до якого хо
четься тихенько підійти і, як би
лина Жита, схилитися... й до ка
меня, що в землю вже вгрузає, 
устами притулитися.
• Де воно?

Я біжу... Мені так легко бігти; 
мене неначе якась невидим вели
ка сила несе до бажаної цілі...

-•-г і ввесь цей скарб переллято в 
бронзу: й поставлено, ' як ясний 
знак на віки-вічні.

Пам'ятник Тарасові Шевченкові в Вінніпегу
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Проминув дві вулиці... Ще од
ну і ще багато..-. А  площі ще не 
видно..; А тут. же нетерпитьСя.

Поспішаю так і розмірковую еот 
бі: “Як будуть на площі люди — 
то я, як личить статечній людині, 
лише в пошані низенько зігнуся... 
А як, дай Боже,^нікого там не бу
де, я, думаю собі, кину всяку му
жність аж  під ноги — і розплачу
ся... І тоді не лише зігнуся, а  й 
всім обличчям і долонями до ньо
го доторкнуся.

Отож пляную так собі... Коли... 
біля будинку, бачу, стоїть кремез
ний молодчина років так під двад
цять. Чорнявий такий, брови тем
ні, очі темні, а чуб мов би смо
лою перейнявся. Ну, чистий тобі 
неаполітанець. Оце, думаю, і тут 
італійців Бог примостив.

Соррі, — кажу до нього, тобто, 
зачіпаю його щоб зав’язати з  ним 
розмову.

А він на мене — кліп-кліп — і

БЕЗПЛАТНІ ПОРАДИ j 
при влаш туванні весіль, 
хрестин, забав , бенкетів, 

прийнять і  т. п.
д а с  т ь В а м

І ТОМА ГУМЕНЮК■ і
В справі міцних напитків 

зветрайтесь до нього 
з повним довір'ям.

І УКРАЇНСЬКА ГУРТІВНЯ І 
ФАРБ І  ТАПЕТ

HYGRADE PAINT \ 
WALLPAPER CO.

і і* %
Власник В. КОСАР

! 23 St. John’s Rd. — Toronto ! 
Tel.: RO 7-0464

I — Дуже приступні ціни — j
‘ I
K-r----- ---------------

вдивляється у мене, мов би це Не 
я, а якесь страхіття чи дивовижа.

Я ні в цих ні в тих — пересту
паю з ноги на ногу й не знаю, як 
з такого немилого становища ви
скочити. Ото влип, — лаю в дум
ках себе. Цей чорнявий, видко, 
моєї англійської мови не розуміє, 
а по-італійському, окрім декіль
кох слів із “Мадам Батерфляй” , 
я нічого не второпаю. . 
й —  Містер, — кажу — італіяно? 
Віва Італія! — Він на мій такий 
патріотичний заклик так розрего
тався, що я аж побілів. Я збирав
ся вже ногами накивати, як він 
рідною, чистою українською мо
вою — “Куди тікаєте?” — зупи
нив мене.

Чи це мені вчулося?
-— Ви... — через силу вимовляю. 

— Ви...
Я, — вже зовсім дружньо, й ла

гідно всміхається чорнявий. — Я 
українець. А як ви думали? Але
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ж ви і кумедний! — і бере мене 
за руку. — Смішний ви. “Соррі” , 
“Віва Італія” ... А як ви смішно 
виглядали, а очі як у вас тоді по
соловіли!

— А як ви знали, що я також 
українець ?

— Я к? А газету під рукою яку

несете? “Новий Ш лях” . Бачу наш 
іде, і наше читає. А ви так чим
чикуєте собі по вулиці... А як ви 
по-англійськи смішно цвенькаєте. 
Тріснути від сміху можна.

Я вслухуюсь в його мову. Вона 
така барвиста, м’ягенька, вільна 
— і вона в нього пливе з грудей

Т. Шевченко — Автопортрет
Папір, сепія (16,2 х  13), Оренбург, не пізніше 29. XII. 1849.
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так легко, грайливо, з таким пол
тавським степовим корінням. Не 
було сумніву — я зустрів земля
ка—  подумайте! — гора з горою 
не сходиться, а галушник з галуш 
ником аж у Вінніпеґу може на 
вулиці зустрітися.

А як ще я перед ним осканда
лився! До нього по-італійському 
торохтів.

— От не ждав, не сподівався, — 
кажу. — Я спантеличився. Я  ка
пітулюю. Звідки ви родом?

— А вгадайте?
— З Полтави, — кажу.
— Ні.
— Із Сорочинець.
— І зовсім ні. Я родився в Ед

монтоні.
— Матінко моя рідна! Сили не

бесні! Я оторопів.
— О, стараюся собою оволодіти, 

ви з того... як його... О, вибачте 
мені щось в горлі пересихає... 
Ви з Едмонтону... То мабуть ваші 
татусь-мамуся з Полтавщини ? Яке 
це щастя!

— Ні, — спокійно заперечує, — 
мій тато родився в Мотреалі, а  ма 
ма звідси, з Вінніпеґу.

Я не вірю своїм вухам. Як це 
може статися? Як він зумів ово-

, Найкращий продукт для
українського громадянства 

Дає
УКРАЇНСЬКА ПЕКАРНЯ

"БУДУЧНІСТЬ"
"THE FUTURE BAKERY"

735 Queen St. W., Tel.: 368-4235 
TORONTO, ONT.

лодіти мовою, коли ні він, ні та- 
то-мама не ходили нашими дола
ми і горами, не дихали нашими 
просторами.

— То ви, — кажу, — всі з ко
ролівської Канади. І в вас аніко
гісінько з України немає.

- — Як, — скрикнув він, — як не
ма! Щ о ви нас ображаєте! А дідо 
наш то звідки?! Він з Волині.

Я дивлюся на нього і мені за
туманюються сльозою очі. В  мене 
в душі зараз зібралася і гордість, 
і пошана, і любов, і все хороше й 
дороге, якого не можна вислови
ти словом — все з ’єдналося в один 
клубок і підкотилося під горло...

Я не можу говорити...
— Де пам’ятник Шевченкові? — 

тільки й спитав його.
— Ідіть прямо. Три хвилини хо

ду. Як хочете, я вас проведу. Ви 
дуже чимсь схвильовані! У вас 
велике горе?

— Ні, кажу, — не горе — вели
ка радість. І від радости схвильо
ваний.

— Жартуєте? •
— Ні, — кажу, — без жартів.

Схвильований без кінця і без мі
ри. ;

— Е  ,не так. Я мабуть вас чи
мось образив. То простіть мені. Я, 
здається, не так, як треба, висло
вився...

Ми обоє зближаємося до площі. 
Стоїмо перед пам’ятником... І я, 
як у похміллі, думаю: “О, коли б 
так скрізь висловлювалися! — У 
Ню Йорку, у Детройті, у Чікаґо 
— і нехай так висловлюються лю
ди навіки вічні в Києві” ;..

Дай, Боже.

Г П А В И Ч  [і
п о р у  ч а є 

найкращі м'ясні вироби
! 809 Queen St. W. —  Ph.: EM 4-0658 j 
j 2286 Bloor St. W. —  HO 9-9744 i

TORONTO. ONT. !
5-.......... — -.......................................
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ЖМУТОК СПОГАДІВ ПРО 0. СТЕПАНІВНУ-ДАШ КЕВИЧ

Олена Степанів-Дашкевич

Так часто і так неждано відхо
дять від нас назавжди наші близь 
кі, друзі і знайомі, а при кожній 
вістці, що немає когось між жи
вими з них, наше серце наповня
ється мимоволі сумом. Влітку 
вразила мене дуже вістка з Рід
ного Краю, що Олени Степанів- 
Дашкевич не стало між живими. 
Невимовно жалко було погоди
тися з вісткою, що та, вічно діло
ва, рухлива, повна енергії і моло
дечого пориву жінка не живе.

Хочу кинути маленький жму
ток спогадів про її дитячі літа, 
про її працю після першої світової 
війни. Про її воєнні подвиги в 
нас вже писали багато і їх торка
тися не буду. Олена Степанів уро
дилася 7 грудня 1892 р. в Вишнів 
чику біля Львова, походила зі ста 
рого священичого роду. її бать

ко, о. Іван Степанів був довгі р.о 
ки парохом села Заболотці біля 
Бродів. Мати Мінодора з Кунце- 
вичів жінка ніжна, добра, яку 
продовж усього життя:; пані .Оле
на дуже любила, і цінила. Малою 
дівчинкою,: я виростала в домі 
мого дідуся і . бабусі в. Суховолі 
біля Бродів. Там я часто зустрі
чалася із іменем Олени., Степа
нів, бо мій дідусь о. Михайло. О- 
лексишин, парох Суховолі, був, її 
хресним батьком і приятелював 
з родиною Степанових. Також моя 
покійна мати часто розказувала 
мені про спільні гри і забави з 
Галею Степанів. Мати розказува
ла: “Коли приїздила, до нас Га
ля, то ми діти всі нею дуже тіши
лися, бо тоді добре йшла забава. 
Вона ніколи не любила бавитися 
ляльками, ані сидіти в хаті. Вона 
збирала нас на простору леваду 
й ми обов’язково мусіли бавити
ся з нріо війни, в якій Галя була 
нашим старшиною, хоч я . з . моїм 
братом Ярославом були старші, 
а молодші наші сестри зовсім під
падали під її волю, і накази. До 
такої “війни” звичайно вдяга
лась Галя в одяг моєго брата, 
щоб подобати на справжнього 
мужчину. Часто'від цього “муж- 
чини-старшини” ми ховалися аж 
на дзвінницю, але це були наші 
улюблені забави, на які. ми-.ждали 
аж до другого її приїзду, або по
вторяли нашу “війну” , коли пої
хали з нашими батьками до Галі 
в гості.” , г

Швидко та безжурно проми
нули дитячі літа й Оля Степанів 
почала ходити у Львові до шко
ли, яку й закінчила там іспитом 
зрілости в державній семінарії. 
Весь час продовж шкільних літ
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брала лекції руханки, яку вона 
дуже, любила; була теж членкою 
таємного Пласту і брала в нім 
таємну участь, як також і в різ
них прогульках поза місто.

Члени таємного Пласту вклю
чились опісля до стрілецької ор
ганізації при Січі, бо до УСС дів
чат не приймали у Львові. Олена 
Степанів, як чотова, стала прова
дити гурток дівчат при Січі, яких 
було понад ЗО. В  тім же році 1913 
бачимо її відважну і смілу в стрі
лецькому однострою на балі у 
Львові, де збирала разом з проф. 
Іваном Чмолою гроші на військо
ву організацію. Після цього її 
прилюдного виступу посипалися 
листи до п батьків про шалений 
крок їхньої доньки. Коли Олена 
зголосилася до транспорту, що 
від’їздив зі стрільцями зі Львова до 
Стрия, то командант Вітовський 
з уваги на її красу не хотів прий
няти до УСС. Вона аж окружною 
дорогою дісталася туди, коли 
УСС-и були вже на Закарпатті.

В стрілецькій сотні загал стрі
лецтва відносився до неї завжди 
з належною пошаною. Д у ж е  
швидко одержала вона ступень 
хорунжого і срібну медалю за хо
робрість. Не даром у її честь на
рід створив пісню:

"Там до наступу, до бою 
Ішла Степанівна.
Не знайдеться в Европі 
Дівчина їй рівна.
Іде Сміло в руках зброя,
Панна, як лелія,
Ідім вперід, стрільці мої,
На вас — вся надія..." і т.д.

Коли попала в ворожий полон 
під Лісовичами, опинилась аж  у 
далекому Туркестані, в Ташкен- 
ті, і з цього часу написала свій 
спогад. Після вибуху російської 
революції в 1917 р., завдяки Чер 
воному Хрестові в Петрограді,

переїхала через Фінляндію і Шве 
цію до Німеччини. Під час її подо 
рожі через Фінляндію і Швецію 
викликала велике зацікавлення 
серед жіноцтва обох країв, зокре
ма жіноцтва Фінляндії, яке завзя
то боролося з тим же ворогом 
свого краю. Вони вислали спе
ціальних своїх жінок кореспон
денток, щоб її фотографувати та 
відбули з нею ряд нарад про За
країну. Опісля в їхніх журналах 
появилися численні світлини Оле 
ни Степанівни — жінки борця за 
Україну.

В 1919 р. Олена Степанівна у 
Відні, де і закінчила університет, 
докторатом в 1921 р. Докторат 
одержала за працю “Розподіл і 
розвиток суспільства в старій Ру
сі до половини Х Ш  ст.” .

В 1920 р. — 14 липня — Олена 
одружилась у церкві св. Варвари 
з д-ром Романом Дашкевичем. 
Від 1921-35 учителювала в гімна 
зії Сестер Василіянок у Львові.

Олену Степанів я бачила впер
ше, коли вона в переїзді через 
Тернопіль в однострою УСС вбіг
ла до нашого дому на 5 хвилин 
і моя мати сердечно вітала її, а 
вона мене, малу дівчинку, взяла 
на руки і сильно поцілувала, але 
в якім це році було, не можу собі 
в пам’яті відтворити.

Аж у 1923 р. я зустріла її у 
Львові, коли вона була моєю у- 
чителькою ч географії в гімназії 
Сестер Василіянок. Хто з тодіш
ніх учениць собі її не пригадує? 
Звичайно ходила вдягнена взим
ку в береті і хутряній курточці, 
з завжди рішучим, милим личком 
і погідними синіми очима, якими 
вміла дивитись на нас малих дів
чаток, як вчителька і як мати. На 
годинах навчання її енерґія про
являлась у кожному русі й ми 
не могли подуматип про якісь 
найменші пустощі.
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її виклади з географії були яс
ні, завжди з показом на карті, на
ші лекції ми вчилися з нею на го
динах.

Вона визначалась, як рідко вчи
телі в наших часах, винятковою 
справедливістю. Це був характер 
прямолінійний, без найменшої о- 
блуди. Всі учениці за те її люби
ли і шанували. Тоді у Львові на
лежала вона до різних товариств, 
а коли її польська шкільна кура- 
торія звільнила з учительської по
сади, вона стала працювати в Ре
візійному Союзі Українських Ко
оператив референткою організа
ційного відділу. За совєтів і нім
ців працювала вчителькою в се
редніх школах, опісля в Києві в 
Інституті Академії Наук УССР. 
В 1946 р., арештовану у Львові, її 
вивезли з сином до Воркути над 
Білим морем, де перебувала шість 
і пів року — до смерти Сталіна — 
й повернулася до Львова у черв
ні 1956 р., але сов. власть учите
лювати їй більше не дала змоги. 
Жила з малої старечої пенсії. — 
Померла 11 липня 1963 р. у Льво
ві, похоронена там же на Лича- 
ківському кладовищі. Продовж її 
затяжної хвороби опікувався ма- 
тірю син Ярослав, який, як міг, 
старався її лікувати, хоч знав, 
що не зможе в такій страшній хво 
робі нічим допомогти своїй мате
рі.

Останній раз коли я бачила па
ню Олену, було це у Львові під 
великим театром, де ми йшли з 
моєю покійною матірю на оперу. 
Оповідала нам весь час про сина., 
який мав тоді 7-8 років. Коли моя 
мати запиталася, як він назива
ється, то він виспівав всі свої іме
на, а мав їх аж три: Ярослав, А- 
наній , Іван. Щ е сьогодні прига
дую собі, як дуже щиро вона про
щалась із нами, зокрема з моєю 
матірю — подругою дитячих літ

— і як щиро її цілувала. Мені аж 
дивно було, що в моєї колишньої 
пані вчительки з гімназії, і ко
лишнього вояка стільки серця. А 
серця було в неї справді багато 
та, на жаль, кого це серце люби
ло, мусіла з ним на вік розстати
ся. Це був проф. Іван Чмола, з 
яким неждано через якусь малу 
дрібницю розійшлася перед він
чанням.

її улюблений брат Ананій зги
нув під час польсько-української 
війни в Журавні. Його тлінні о- 
станки спровадили до Заболотець, 
де на краю цвинтаря виднів ви
сокий хрест, над яким похилились 
дві плакучі берізки; це Олена по
садила їх незабутньому братові. 
Там часто можна було бачити по
стать старенької їх матері, що 
втратила була зовсім зір з плачу 
за сином одинаком, а опісля пе
редчасно пішла за ним.

Ця повна посвяти для своєї 
батьківщини жінка завжди тяж
ко працювала, написала около 
75 наукових праць, які не всі ще 
появилися друком.

Немає вже між живими борця 
за кращу долю України — слав
ної Олени Степанівни.

Лідія Лугова * •

•  В морях живе велике число різ- 
нородних риб між ними с також "ри- 
ба-мсч" що на передній частині го
лови має довгий меч, яким проко
лює інших риб, якими вона живиться. 
Цікавим однак є, що риби ці наро
джуються без жадних ознак згадано
го меча, а виростає він опісля.

•  Головним засобом теперішньої 
комунікації є автомобіль, який пору
шується бензнною, а переведені до
сліди вияснюють, що 93 відсотки зу 
житої бензини розтрачуються на о- 
гріття моторів та виділювані ними 
гази, а лише 7 відсотків зуживається 
на енергію для обороту автомобіле- 
вих коліс.
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ОСИП Ю РКЕВИЧ колишній пор. УСС . '  ̂\  '

ПЕРША ГОШ ҐНМ А СОТНЯ УСС
Була і така. Я був її командан- 

ТОМ.
При кадрі УСС-ів у Станиславо- 

ві в половині квітня, 1919 року, 
діловим старшиною був бл., п. ло- 
ручник Євген Ясеницький (зги
нув у Кожухові 1920 р.) В  тому мі 
сяці і того ж 1919 року, одного по 
полудня каже він до мене: "Щось 
нового маю для вас” і приємна 
усмішка залила його лице. “Пев
но вже на фронт маю відійти” — 
відповідаю. “Не так дуже на фронт 
-г- каже він — але Начальна ко
манда зараз потребує технічної 
сотні копати шанці, затягати дро
ти і інші роботи. Сотня вже зава- 
гонована і я конче потребую двох- 
трьох старшин вислати з нею” . 
“ З такою сотнею не йду під фронт 
— відповідаю — бо це те саме що 
і на фронт — як і за Австрії, були 
всякі “ арбайтс-абтайлюнґи” . Та 
його поважного ділового настав- 
лення я таки не годен був відле 
катися і прийшлось перебрати 
сотню, За дві години сотня вже 
від’їхала під Львів із 120 стріль
цями стану. Щ е двох хорунжих — 
чотових командантів обіцяв мені 
дістати, але їх таки я не дістав у 
кадрі. “Начальна команда призна 
чПть вам” — так збув мене, даючи 
мені печатку: Перша робітнича
сотня УСС- А-? -

Зараз в другій-половині квітня 
1919 року вигрузились ми на стан 
ції Бібрка-Глібовичі під Льво
вом. Було тоді на станції кількох 
старшин з Начальної Команди й 
очікували начального командак- 
та генерала Омеляновича Павлек 
ка, який мав приїхати з оглядин 
фронту на відтинку , Старого села. 
Перший-раз побачив -я нашого -ге

нерала і признаюся, ніколи я- не 
пізнав би його, коли б не був почрт 
його старшин. Генерал був без вся 
ких відзнак і в звичайній “ґімна- 
стьорці” . Така глибока його демо
кратичність була для мене незро
зуміла. Я таки не звик бачити 
старшину високого ступеня таким, 
як я тоді його бачив. В тому часі 
вже заводили відзнаки УГА, але 
ще багато наших старшин носи

ли старі австрійські. На станції я 
дістав наказ заквартирувати сотню 
в поблизькім селі Глібовичі. Моя 
команда групи “Старе Село” бу
ла тоді в Бібрці, всього кілька кі
лометрів від Глібович. Зараз я до 
магався дістати двох чотових ко
мандантів. і рахункового. ; Зразу 
обіцяли, але таки не призначили, 
бо не було кого. Не було іншої 
ради, як зпоміж під старшин: сот
ні вибрати; чотових командантів, 
рахункового і справника. і. - 

Жалію, що не пам’ятаю їх імен, 
але справді ті старі десятники 
(цуґсфірери) австрійської- армії, 
як чотові команданти і справник, 
вив’язувалися зі своїх завдань 
якнайкраще. .Рахунковий, хоч і 
мав кілька кляс гімназійних (так 
казав), то все ж мав дещо і в 
непорядку, бо не мав:>каднбР під
готовки; щодо сбтенної канцеля
рії. Але це все виправив уже на 
східній Україні л і к  відаційний 
старшина 7-мої львівської бриґа- 
ди І. Ееца, до якої я був приділе
ний вже В так званій чортківській 
офензиві. Ще. б замітити, що стрі
льці.моєї робітничої. сотнї не були 
поборового віку; вони були старші 
вояки до 45 років або й більше. 
Старший десятник в мене чотовий 
командант був австрійський півін-
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валід. Ранений в голову, не доба
чу вав добре на одно око, але Укра 
їні служити зголосився доброволь 
цем ще й за винагородою старшо
го десятника. На квартирі, де я 
примістився, в залізнодорожного 
урядовця була молода панянка — 
його дочка. А що в службових спра 
вах до мене заходили ці мої во
яки, вона жартувала з “моєго вій
ська” . В  Глібовичах ми квартиру
вали всього яких 10 до 12 днів, і 
за той час я мало-що не залюбив- 
ся в тій дівчині, що своїм сердеч
ним сміхом з моєго старого війсь
ка почувалась так, неначе би ціла 
наша молода Україна до неї на
лежала. В тих днях сотня вправ- 
ляла тільки легку руханку, бо 
зброї ми не мали. Інтендантура На 
чальної команди вивінувала це 
“моє військо” в кращу обуву, о- 
дяг і в саперський виряд. Дещо 
ми привезли зі Станиславова. Я 
мав змогу закупити собі потрібні 
речі.

Нашим геральдистам буде ці
каве, що Інтендатура на своїй пе
чатці мала льва, що спинався на 
правий бік скали, а не тризуб. 
Хоч на шапці кожний стрілець но 
сив тризуб.

Сотню приділили до другої Ко-

-------------------- --------------МІ
■ Український гараж С. ДРОЗДА і 
! KALYNA MOTORS \
І COLLISION - CORTESY CARS і
! 159 DELAWARE AVE. —  TORONTO ONT.

T el.: LE 6-7800 & LE 6-0085 
! У потребі 24-годинна обслуга
! БЕНЗИНОВА СТАНЦІЯ —  НАПРАВИ

і ДАРУНКИ ДО ХАТИ - ДАРУНКИ І
; н а  в и с и л к у  рід н и м
• набудете в укр. імпортовій фірмі ! 
і FIRCHUK'S FABRICS
j 670 Q uee.i St. W. —  T el.: EM 4-5036 \

TORONTO. ONT.
! Матеріали — Сорочки — Хустки — ; 
і Найкращі солінґенівські бритви — ;
! Діаманти до різанна скла.

ломийської бригади і в постою я 
зголосив її отаманові Ф. Тінклеві. 
Сотня заквартирувалась в селі Зуб 
ра, а я примістився по середині 
села на польськім “проворстві” . Це 
довге село під Львовом тягнеться 
з півночі на південь; тоді було 
знане з того, що його мішане на
селення виховувало в себе дітей 
“неправого ложа” зі Львова і на 
цьому мало добрий заробіток. Сот 
ню я водив до роботи тільки вно
чі на фронт під Козельники, де 
поглиблювали окопи і затягали 
дротяні засіки. На цьому відтин
ку позиційні бої були дуже гострі. 
Постійно лунала крісова і гармат- 
ня пальба. Одного дня на цьому 
фронті я зустрів старшину гармат- 
нього полку поручника І. Кропель- 
ницького. Так доля захотіла, що 
ми разом виїхали з рідних земель 
по наших визвольних змаганнях і 
в прибраній країні ще живемо.

Щ е в Станиелавові я таки не по
милявся, коли казав поручникові 
Ясеницькому, що волів би з поле- 
вою сотнею бути на фронті. Тут у 
Зубрі я мало не попав у польський 
полон і то таки на “проворстві” . А
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це коло другої ГОДИНИ ВНОЧІ я прий 
шов з сотнею з окопів і добре за
снув. Ранком мій чура, старий во
як, вбіг у мою кімнату з криком, 
що поляки вже в селі. Як скоро 
міг, я зібрався і вибіг з “проворст
ва” . В північній — горішній части
ні села в нових синіх мундурах 
наступає польське військо, а се
рединою відступають, відстрілю
ючись, поодиноко стрільці, остан
ки фронтової лінії. Прибігаю до 
свого малого обозу — нема ніко
го, виїхали ще в час, каже дижур- 
ний. Поляки вже на проворстві 
стріляють за нами, до тої стріля
нини долучився ще польський лі
так, літаючи досить низько вздовж 
села, там і назад, сипав кулями 
по дорозі. В другій половині села 
в болоті застрягла наша польова 
кухня не з моєї сотні. Всякі спро
би її витягнути не вдавались, бо 
це заглянув літак і обстріляв її. 
Тут коло мене навинулись два 
наші стрільці зі скорострілом. Я 
зараз вхопив скоростріл і поста
вив його на плечі стрільця для 
скорого обстрілу літака, й пустив 
у нього одну серію набоїв, коли 
наближався до нас з півночі. Я 
був певний, що таки його спущу, 
якщо налітав би на нас з півден
ної сторони села. Але літак вже 
не завертав, а піднявся високо і 
відлетів в сторону Львова і вже 
більше нас не обстрілював. Кухні 
таки не вдалось витягнути, бо в 
селі польське військо вже було 
досить близько. Я  з останніми 
частинами нашого фронту відсту 
пив до сусідного села Журавки. 
Це була неділя, а радше — наш 
Великдень 1919 року і то разом 
українсько-польський. В протина- 
ступ пішла сотня поручника Во
линського і польський наступ стри 
мали. Про цей бій у Зубрі є бага
то в споминах Василя Бояринича 
“Кривавий ш лях” . (Видання Ук

раїнської бібліотеки у Львові ч. 41 
з 1936 року). На стороні 105 і 106 
автор слушно завважує, що Зуб
ру і Козельники можливо було 
відбити, якщоб гуцульський ку
рінь Волинського в силі яких 900 
рекрутів занадто обережно не 
йшов у протинаступ. Ми вже були 
в Журавці з останками фронто
вих частин, коли курінь рушив в 
протинаступ. В Журавці станула 
до збірки моєї робітничої сотні 
ледве чи половина. Решта іце 
перед несподіваним польським 
наступом — розійшлась додому, 
на свята — і то не лиш з моєї сот
ні, а й з інших фронтових частин. 
Взяли собі відпустку ті, що не хо
тіли без жадного дозволу. (Та та
ке трапляється в кожній армії на
віть і в краще здисциплінованій, 
як була ще тоді Валицька Армія).

В  моїй робітничій сотні всього 
половина залишилась. Кільканад
цять таки повернуло назад в свої 
ряди, і від тоді постійно я мав 
звиш 70 стрільців стану. Який то 
був Великдень у тому році в Жу
равці з недосвяченими пасками, 
з перестрашеним жіноцтвом, не 
хочу казати. Зрештою, коли в нас 
був Великдень великим днем? На 
право від Журавки є село Крото- 
шин. В тім селі я дістав наказ сво 
єю сотнею копати стрілецькі ро
ви, гнізда для скорострілів зі спо 
лучними ровами. Ту роботу мо
жливо було робити і вдень і вно
чі. А з обозом квартирували ми в 
Милятичах, на південь від Крото- 
шина і я ще дальше був до розпо- 
рядимости 2-ої Коломийської бри- 
ґади. В Милятичах стояла бате- 
рія далекосяглих гармат наддні- 
прянців (армії УНР). Вони мо
гли обстрілювати ще Львів (що й 
робили), бо того Великодня від
сунули нас поляки задалеко. На
чальна Команда знаходилась ще 
в Ходорові. В Милятичах я за-



мешкав в українській родині, Де- 
вових,1 В них раз на обіді цізнав 
я . надзвичайно: здібного старши
ну. гарматника сотника:. Воєвіцку. 
То він був спричинив своєю батс- 
рІСЮ великий: вибух М у Н ІЦ ІЇ V  
Львові на Чернівецькому двірці в 
березні того ж 1919 року. (Він 
згинув у березні 1920 р. в .Україні 
з руки большевицького комісара 
Табушкавілі, але стрільці зараз 
же помстили його смерть).
■:>~3 кінцем квітня, 1919-року, на 
фронті під Львовом поляки те й ро 
били, - що вишукували наші сла
бі місця, в тому використали на
віть нашу глибоко-релігійну вда
чу — тим спільним Великоднем, 
та видирали нам нашу землю сво
їми більшими і меншими наступа
ми; А вже в травні того року, скрі
пившись' з Франції у зброю по са
мі зуби армією Галера (польський 
дідич. з . ■ нашцх земель), почали 
свою;. загальну офензиву. Зразу 
ми латали фронт, як було можли 
во, але таки було тяжко проти
ставитись напорові такої узбро- 
єної машини.: Мою робітничу сот
ню перенесли до Шоломиї, всього 
лиш на один день. Поляки натис
кали, дальше. Довго не побув я 
з сотнею ані в Дідгородщцу ані з  
Романові. (Це велике й свідоме 
наше село дало, більш як сотню 
війська нашій армії). В  Бібрці 
був я заледве два дні. А ще недав 
но. в недалеких Глібовичах, коли 
була ще. позиційна війна, то мені 
з “моїм військом” було ігррмац- 
тично. Та панянка з Глібович ме
ні на прощання всього головою 
кивнула, .тримаючи в руках якусь 
нашу кольорову вишивку. Ах ті 
наші.вцщивані хрестики і ті.ваш і 
терпеливі хрестики.!,!! -І зі “ своїм 
військом” , . з тою робітничою сот
нею, прийщлрсь було день-у-день 
відступати нашими -селами на 
схід,, Jsc  гог а

Н а : відтинку нашого другого 
Корпусу УГА, в якого розпоряди- 
мість була включена моя робіт
нича сотня, відступ ішов регуляр
но після плянів команди. День-у- 
день був наказ, які займати пози
ції, що їх. моя сотня й інші сапер- 
ські частини в час готовили. Чи 
не диво? Галицька Армія завжди 
мусіла займати старі російські по
зиції, яких, тут, на наших землях, 
було повно ще з першої світової 
війни. Так нас Польща заганяла 
на схід. В околицях Нараєва.нац 
Золотою липою від польського го
ну не було стриму. В Бережанах 
на Адамівці квартирував я з.сот
нею не цілих два дні., Витискали 
нас поляки на Потутори і на Під- 
гайці. Наш стрілець в позиційній 
війні підпорний і неуступчивий. 
Поляки, щоб скріпитись, намови
ли проти нас румунів і вони в то
му ч ас і. захопили наші землі аж 
по Дністер і тим повністю залама 
ли наш протипольський фронт з 
півдня. Опір на два фронти був 
трудний. . Наш пропаґандивний 
відділ для піддержки духу роз
ставив по головних шляхах, ко
трими відступали наші помучені, 
відділи, великі полотняні транспа 
ранти з написом Тараса: “Любіть 
свою Україну—  любіть її во вре- 
мя люте.”

Я тримав контакт з сотником 
другого корпусу — Гузарем, який 
давав мені накази. В  Чорткові під 
таким транспарантом розмовля
ли ми: “ Ситуація дуже кепська — 
можливо що і безнадійна” .

Щ е поза Чортків був я корот
ко зі своєю сотнею в таких місце
востях : Копйчинці, Гадинківці, 
Колиндяни, Залісся. Не пам’ята- 
ю назви села, де по середині пли
ве ріка. Серет і де на західнім бо
ці на горбах моя сотня мала по
глибити . старі російські позиції. 
Я мав польовий телефон (япон



ського виробу) і мої робітники 
мали так звані раки до затяган
ня дротів по телеграфічних стов
пах. Ми працювали на дві зміни 
— день і ніч. Але вже рано я біг 
на гору з наказом залишити вся
ку роботу: наші пішли вперід. Ми 
мали наказ перейти до Ягольни- 
ці. Це було 8 червня, 1919 року і 
того дня почалась наша славна 
офензйва знана в нашій історії як 
Чорткірська або генерала Треко
ва. Тут в Ягольниці згинув мій во 
енний Товариш з італійського 
фронту поручник Клим Утриско 
( з 80 полку піхоти). Щ е і до сьо
годні заховалась в мене його по
льова карточка з над Піяви в Іта
лії.

Моя робітнича сотня, це старе 
моє військо, наче відмолодло в 
тій офензиві. Робота кипіла в ру
ках.

У тих сторонах пливе річка Ду- 
па. Котрийсь з моїх вояків сказав 
тоді: “Аж на Дулі дістали поля
ки цо д...” Ми не могли так скоро 
маршувати, як поляки втіка- 
кали з наших земель. Тією офензи 
вою було таке велике захоплен
ня, що зі здобуттям кожного се
ла наша армія більшала. .Ми пе- 
ремаршували через Бучач, Стру
сів, Микулинці і попали до Бере
жан знова на ті самі квартири на 
Адамівці. В Бережанах на стан
ції поляки залишили багато му- 
ніційних вагонів — та що з того, 
вона була французька і до наших 
крісів австрійського виробу не на
давалась. Цікавий був характер 
нашої офензиви: як бити, то бити. 
А тут не було чим. Нашіа оборона 
була свята і справедлива — бо 
поляки спричинили ту війну і тим 
то запал фронтових частин був 
оправданий.

Затривожені нашою офензивою 
поляки стягнули зі своєго боль- 
шевицького фронту резервові пол

ки, скріпили позиції проти Галиць 
кої Армії.

В Бережанах я зголосив своє ба 
жання передати робітничу сотню 
кому іншому. У мене в сотні була 
порядна бричка і пару добрих ко
ней (з польського фільварку) і мій 
чура, старий вояк, згодився завез
ти мене до Золочева, який вже тоді 
був звільнений від польської оку
пації. Я вважав у своїх рідних сто
ронах бути більше потрібним на 
фронті, де можу мати, як не сот
ню, то бодай добрий загін. Я до
їхав з Бережан лише до Нараєва. 
А там вже відворот. Поляки пере- 
вітрили, що наші сили не мають 
потрібної муніції і не було в змо
зі вигнати їх за Сян, почали знову 
відсувати нашу армію назад до 
Збруч’а. Команду моєї робітни
чої сотні перебрав поручник, стар
ший віком за мене, який був з жін 
кою. (Назвища не пам’ятаю). 
Команда 2-го Галицького корпу
су призначила мене до 7-ої Львів
ської, бригади і я дістав наказ зго
лоситись в Теребовлі в станційній 
команді. Командант міста Тере- 
бовля — поручник — мав таке 
саме назвище, як і моє. Тому 
пам’ятаю, але ми не є посвоячені 
і за то ми собі поговорили. В тім 
місті ,я бачив .руїни нашого кня
жого теребовельського замку. І 
згадка про старі часи того замку 
піддала думку: Було забагато в 
нас “князиків” і тому були і свар
ки і один одному очі виколював. 
(Чи припадком подібні політичні 
“здібності” не існують в нас і до 
сьогодні). З Теребовлі я мав зголо 
ситися в Дарахові в команді 14-го 
Стрілецького полку в сотника Ри- 
бачевського. Як команданта сотні 
мене приділили до першого куре
ня в другій сотні, якої командант, 
поручник Рлібовицький, відходив 
на інше призначення. Сотня зай- 
-мала позиції над рікою Стрипою;

ш



де зараз почерез ріку Щ'містечку Стало відомо, що відходимо на 
Золотники були поляки.1- Ті око- Східню Україну,’ за Збруч.1 “За- 
лиці, зв ан і. “Пантелихою” ,- були
куснем нашого степу. Тоді, в 1919 
році, було там так. багато хрущів, 
що де лиш яка верба була, то чис 
то її об’їли.

В першій половині липня нас 
стягнули з фронту і цілу сьому 
бригаду, себто 13 і 14 полки, гар
матний полк, і наш штаб заваго- 
нували на станції в Теребовлі.

журились галичанки та на тую 
зміну” ■— співали стрільці по ва
гонах. а тоді і я згадав за ту па
нянку з Ґліборич, що так щиро 
вміла сміятись з моєго “ старого 
війська” . У мене вже була тепер 
сотня загартована в боях і чото
вими командантами мав я трьох 
хорунжих...
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С. РИНДИК

на ттшйш (Ш̂ ірттщй
Наша веранда (по-тутешньому “порч” ) має три ґанки. Проти кож

ного поверху один. Надолі живе пан Лабатий, посередині я і Нагорі 
пан Чубай. Але е с і  ц і  три особи видумані: і Лабатий не Лабатий, і  я 
не я, і Чубай не той, що ви знаєте. Я не хочу кривдити людей і тому 
остерігаюся писати про них правду. Навіть прізвища подаю неправ
диві. А щоб не відбігати задалеко від дійсності!, в одного беру очі, в 
другого ніс, у третього вуха і т. д. і все це складаю докупи. Щ о вихо
дить, те виходить, але ніхто моїх образків не може прийняти на свій 
рахунок, а головна річ — маю спокійне сумління.

— Порча — це найліпший винахід людського генія, — каже нераз 
Лабатий, що любить сильні слова і для повноголосся, замість “порч”, 
вимовляє “порча” . Ми з Чубаєм думаємо приблизно так само. Усі ми 
перебули наступи, відступи й окопи першої світової війни, потім ро
били революцію і будували свою державу, потім перейшли через поль
ські табори, далі Чехословаччину, а ще далі Німеччину і нарешті по
пали до американських компаній, що будуть, мабуть, останнім ета
пом нашої одисеї. . . І вліті більшу частину свого вільного часу про
сиджуємо на веранді, на тому чи цьому ґанку. А Лабатий доходить 
навіть до того, що в душні ночі розкладає на своїм ґанку ліжко і спить. 
Не боїться голодних щурів, що скачуть по нім.

— Що нам щ урі! — каже.
А коли до нас приходять гості, Лабатий частує їх одною, дуже 

твердою загадкою: і
— Скажіть, будь ласка, котра пора року найтяжча?
— Зима, — кажуть здебільшого запитані.
На це Лабатий махає безнадійно рукою:
— Ні!
Таким самим “ні” відкидає він усі інші вгади: літо, осінь і весну 

І гість, перебравши всі пори року, переконується, що тут якась хитра 
хапка-лапка, перестає вгадувати і робить веселу міну на обличчі. А 
на це Лабатий випалює:

— Вакації!
Гості звичайно роблять зчудовані очі і від несподіванки не зна

ють, що казати.
— Так, так. Вакації, — повторює Лабатий. — А знаєте, чому?
Запитаний знизує плечима. . .
— А тому, — пояснює Лабатий, — що вакації найбільше висна

жують нашого брата. За цілий рік чоловік наробиться, як той віл філь
варковий, а коли настають вакації, то замість відпочити, пускається 
в світи. Кудись їде. Товчеться по вагонах, по автобусах, ночує по за- 
цріпаних готелях та всяких заїздах, годується остатнім дрантям, а ко
ли заб’ється кудись на дурну фарму, то вже там доїдають його мухи 
з комарами. І приїжджають додому самі мощі. А завтра знову на кля
ту роботу. Минулого року їздила і моя жінка на Флориду. Я їй відра
джував, та куди там! Всі жінки під церквою хваляться, що їздили на 
вакації, то що я гірша від них, каже мені. І поїхала. Але не дотягнула
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і тижня. Втекла додому. Питаюся, чому так скоро. А вона в плач. Ски
нула із себе всю одежу і каже: “Дивися!” . Дивлюся, а там не-тіло, а 
сині ґудзомахи, раз-коло:разу, “То хто тебе так врихтував?” питаюся. 
Мухи з комарами; каже, Треба було негайно, везти до доктора. Пішли 
мазі й креми, впорски й запорски, таблетки й вітаміни. А що то. кошту
вало?"— нехай йому Господь не пам’ятає! А скільки пішло грошества 
на,саме тільки блукання по світі? Гай, гай!

— Воно правда, що такі .подорожі мають свої хиби, — каже гість, 
— але ііе забувайте, що гіри тому чоловік багато світу побачить і чо
гось навчиться. Це теж мас,"свою' вартість. . ,Г “ /

' — Ха-хаГ — сміється на це Лабатйй,' - -  Та я, чоловіченьку Божий, 
раЗ на тиждщіь піду собі до кіна і там за пару годин і за 50 центів 
побачу цілий' світ: всю Аііерику, всю Африку, всю Азію і Австралію 
разом із Полінезією, Мікронезіею та Меланезією, і покажуть мені там 
усїчуда-дива, на зеїцдї і'під землею, на воді і під водою, та ще при 
тому Підносять мені, неначе падишахбві в сералі, морозиво й булочки 
З “ гарячими собаками’’.'І все це коштує 50 центів За цілий світ, а других 
50 центів наїдки з напитками.
..... Я і Чубай думаємо так само, як Лабатйй, ї  літні вакації відбува

ємо цСевоїй веранді.. Усюди'добре, а дома таки найкраще.
'; V. Двадцять кроків перед нами проходить смїтникрва вуличка (гіо- 

туМщньому “єлей” ), а на ній стоять залізні бочки на сміття. Над тими 
бочками' крутяться, мухи. Рої великих мух-зеленух, В  Україні таких 
оглядних мух немає. То треба правду сказати. Ці мухи —- дуже пильні 
санітари. Вони так щиро захоплені своєю працею коло бочок, що на
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нас:не звертають жадної уваги. На ґанках нема їм іцо'їсти. :‘. т  г _■ -
Друга партія санітарів працює на нічній шихті. Це щурі. Вони 

господарюють у глибших верствах бочок і розкидають довкола- не
потрібні їм папери. Від часу до часу господарі будинків частують їх 
різними патентованими отрутами,; але. : . Якби щурі вміли"'читати 
і прочитали, що там написано на тих отрутах, то реготались би, як 
дурні. . їх  нічого не бере. Чубай думає, що щурячі утроби здібні заеи- 
мілювати не тільки патентовану отруту, але й ненатентовану нечисту 
силу, а Лабатий каже, що щуриці продукують цих звіряток далеко 
більше, ніж їх успіває вигубити ця чи та: трутина. А я припускаю, що 
може обидва мають якусь рацію.- .• и
■уг ї  нарешті два рази на. тиждень приїжджають треті санітари >— лю

ди.: Вони викидають сміття до млинків на трбках і від’їжджають. Ці 
санітари найменше працюють, але найдорожчі, бо щотижня дістають 
грубі чеки, тим часом як мухи й щурі працюють задурно.

За смітницею маємо сквер, де круглий день бігають діти різного 
віку. Ніколи не ходять, тільки бігають. А при тому галасують на всі 
голоси і на всі регістри. Вправний психолог міг би назбирати тут ба
гато, цікавих ,фактів... Дівчатка, наприклад, безнастанно, пищать. А он
де якийсь хлопчина без перерви такає: та-та-та-та, . , Скаче і такає.. 
Якщо з нього зробиться колись письменник, то буде повторюватися 
в кожнім реченні, а як музикант, то напевно гратиме на бубен. І я ще 
зауважив, що , діти зовсім не шанують великого закону збереження 
енергії і, розтринькують її всіма, способами й на всі боки та сторони... 
Відбувається стихійна демонстрація радости життя. “А чом би нам не. 
тішитись, коли . Господь здоров’я дав?” — співають у “Проданій на
реченій” Сметани. І  ця втіха робить той сквер великою принадою для 
наших старих очей, і з горою надолужує прикрості від неестетичних 
явищ на смітниці. Дивимось на дітей, слухаємо їх галаси і линемо 
думками далеко-далеко, аж до своїх молодих л іт ... .. .. .. .. і......

— Гай, гай! — каже раз-у-раз.Лабатий, що має нахил усе крити
кувати і часто повторюється, — та хіба.ці діти вміють гратися? Не
хай би побачили, як ми. колись гралися.. То було на що подивитись L 
От хоч би взяти м’яч. Раз. тобі гилка, раз городок,, раз баран, раз висо
кий дуб, а там матка,,, каш а,. пічка, мета і нарешті квасок. Українсь-. 
кий геній натворив того без ліку й міри. Тільки гуляй ! Але наші спор- 
товці самі за. себе: чужопокл ониш-си, й чужохапи. Замість плекати рід- 
не мистецтва,батьків, вени накинулись на всякі чужі футболи та бейз- 
ооли. Тьху! ......... ......

Л  на це Чубай сказав. одного разу : .. :
— Маєте, чоловіче, рацію. Я собі пригадую; як то бувала в нас. 

Серед села був у нас е и с о к и й  горб, а на самому чубку стояв там зло
жений до квадрату стос каміння, а на камінні високий дерев’яний 
хрест. Якийсь пам’ятник. Але по кім чи по чім, не знаю. Пам’ятаю, 
що між камінням водилися там галки і кусали нас за пальці, коли 
ми запихали в діри руки, щоб дістати котрусь. Галка, як дзьобне кля-: 
га, то до креви. Так от ми, хлопці і дівчата, стрілами вибігали на той 
горб, там присідали напочіпки, закладали голову між коліна, а руки 
під коліна! карабульцем, через голову, скочувалися вниз аж до само
го долу. По дорозі зпід нас розліталися грудки, камінці, різне будяч



чя, аж  дим стояв. Потім знову вибігали догори і знов карабульцем в 
низ. Від цього, звичайно, терпіла одежа: дерлися дочасно сорочки, 
штани і спіднички.

— І відскакували ґудзики, — докинув Лабатий.
— Та які там ґудзики! Я мав на собі всього - на - всього одного 

ґудзика, залізного, коло штанів. А більше ніде. Не так, як тепер. Не
давнечко я хотів був навмисно порахувати, скільки я їх маю на собі, 
але дорахувався до п і е с о т н і  і  плюнув на дальший рахунок. Нема сен
су. А був серед нас один, що мав мосяжевого ґудзика. Це був великий 
пан і дуже дер кирпу. І я багато вдома плакав, просячи маму, щоб 
пришила мені жовтого ґудзика. Та де я тобі того ґудзика візьму, ка
зала мама, але кінець-кінцем мамине серце таки сокрушилося, і я ді
став жовтого ґудзика. На радощах побіг на горб і показав дітям. Бу
ла велика заздрість, а дівчатка просто захопилися мною. Не дурно
поляки співають: алг ,Матулю, матулю!

Видай мне за  Яся:
Сподобало мі сен
Кулечко од паса!”

Та зараз же приключилося мені велике нещастя. Коли я спустився 
з гори і надолині звівся на ноги, з мене спали штани! Дивлюся, а ґу
дзика нема. Гордість моїх штанів уже більше не красувалася на них! 
Ґвалт! Я  кинувся шукати. Тримаючи однією рукою штани, другою 
перепорпав горб від самої долини до самої гори, а потім назад удоли- 
ну, а потім назад догори. Всі діти помагали мені. Але надаремно: або 
пропав, або хтось із дітей украв. Гірко плачучи, я  прибіг додому. Тоді 
мама побігла сама шукати. І вона не знайшла. Пропав по нинішній 
день. За це мама добре вибила мене, а потім витесала з грабової тріски 
“цурку” , всукала з клоччя шнурочок і прив’язала ту цурку на місце зо 
лотого ґудзика! Більшої ганьби я не переживав у своїм житті. Але те
пер із приємністю про неї згадую.

Як бачите, сквер проти нашої веранди не тільки ласкає наші очі 
і вуха дитячою радістю, а й милує душу чудовими спогадами з рідно
го краю. Але наша веранда має ще один клейнод, що відрізняє її від 
багатьох інших веранд і ставить на перше місце серед них. Це пара 
голубів, що звили собі гніздо під самим піддашшям, на верхньому 
сволоку. Наш господар вже багатьома наворотами поривався викинути 
цих комірників, але Чубай, спасибі йому, обстав за ними й добився 
дозволу на дальше перебування невинних пташків на сволоку. Тіль
ки зобов’язався пильнувати за  чистотою.

— Знаєте, чому господар такий лихий на голубів ? — спитався 
мене одного разу Чубай.

— А чому?
— Бо не платять комірного! — і засміявся.
— Якщо так, — сказав я на цей жарт, — то я готов це комірне 

перебрати на себе. Багато воно не коштуватиме, а нам велика приєм
ність — щодня чути голубине воркування і згадувати рідну хату та 
голубник біля неї.

— Та якби до того дійшло, то я сам заплатив би цей рент. Але він 
до того не знизиться. Я беру його з іншого боку. Б ’ю на моральну сто 
рону проблеми.
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— Себто? ... . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .
— А кажу йому, що серед усіх тварин голуби морально найчисті

ші. Кожний голуб, кажу , йому, це символ кротости й невинности, це 
пташачий, рахман. Не дурно в святім тропарі згадується “вид голуби
ний’’, І тому на голубіє треба дивитися, як на Боже благословення. 
Щаслива, кажу, та хата, що її возлюбили голуби. Цими словами я 
трохи .укоськав його. Але не зовсім. Бо раз-у-раз крутить головою, як 
побачить тих бідних пташків. • ? г \ ........

—- Треба ще сказати йому, — додав я, — що ми з паном Лабатим 
також із приємністю слухаємо голуб’яче воркування, а добрий госпо
дар повинен дбати за .вигоди своїх комірників. Не правда? Хоч він 
старий емігрант, хоч не долюблюе нас, але становище господаря зо
бов’язує його. Дипісти чи не дипісти, а насамперед комірники.

— Який там емігрант! Він іначе не каже, як “ми американці” .
Якось я нагадав йому, що в нас кожна хата має своїх голубів, і тому 
наші селяне провадять таке зразкове подружнє життя. Про якусь 
зраду люди на селі не чують і не знають, Абсолютна вірність! Голу
бина вірність. Задивляються на голубів. Я навіть пригадав йому пісню 
“Любились, кохались, як голубів пара” . А знаєте, що він мені на це 
сказав ? Заспівав: . . .

Куди йдеш, куди йдеш,
Чоловіченьку?
— До куми, до куми 
На всю ніченьку!

Моральна сторона справи зовсім не цікавила господаря. Признати
ся по правді, мене так само ні. Тут важніше щось інше: ідилія! Нам, пе
ресиченим і перемученим міською культурою, ця ідилія нагадує тихе, 
безтурботне, патріархальне життя на селі. Це важне.

— Така дрібничка, — сказав я одного разу Лабатому, — як пара 
вбогих голубів, а дивіться, як благотворно вона впливає на людину! 
От сидимо собі тут на ґанку, слухаємо воркування, а в пам’яті встає
рідне село------ і серце відпочиває. Не дурно наш горішній сусіда так
побивається за тими голубами. Поетична натура! Воно, звичайно, бу
ло б стократ ліпше, якби замість голубів росла перед нами червона к а 
лина, а на ній щоранку й щовечора щебетав наш український соловей. 
Тьох та тьох! Та шкода мріяти.

Лабатий трохи подумав, а потім каж е:
— На жаль, бідному Чубаєві не до поезії. . .
— Щось приключалося ? — запитав я, стривожений.
—-'А ви хіба не знаєте?
— Нічого не знаю.
— Не казав вам нічого про жінку?
— Нічогісінько!

Соромиться бідачина, — сказав Лабатий і замислився. . .
Я не дошпиртувався. А Лабатий трохи помовчав і сам розповів 

про Чубаєві клопоти.
— Він мені нема-нема та й скаржиться. Думає, що жінка не вірна. 

Каже, не любить і край. А щоб навернути її до себе, цвіркає їй у вічі 
голубами. Дурними голубами. Дивися, мовляв, на голубів і бери при
клад. Та коли вона не ставилася тобі бахурувати, то постав їй перед очі 
сто пар голубів, а нічого не поможе. Смішно!
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— І справді невірна? — перепитую.
А біда її знає. Передаю, що від нього самого чув. Цими днями, 

наприклад, призналася йому, що снився їй форман, якийсь там фор- 
ман. Жінки люблять оповідати сни. І  на це треба кашляти. А він обу
рився.. Яким, каже, титулом приснився їй, форман?! Це не дурно. Щоеь 
там є. Чому мені не сняться чужі жінки? Але вона, кажу, не винна, 
що їй хтось приснився. О ні, каже, сни мають глибоке психоаналітич
не значення. Форд не дурно писав. Перш за все, кажу, не Форд, а 
фройд, а подруге — це чисті фантазії. Я йому не хотів казати, що коли 
бабі сняться формани, то знак, що вона ще добре чується. Коли я був 
молодий, мені часто снилися дівчата, а тепер ніякий дідько не при
сниться старому хрінові. Нема здоров’я. Ось вам і вся психоаналіза. А 
врешті, хто її там знає, ту жінку. . . Можливо, що він має рацію. Ча
сом почуття мають у собі більше правди, ніж факти. Але не кажіть 
йому нічого. .

А за якийсь місяць сталося. . . Коли одного дня Чубай.вернувся 
з праці, то замість жінки застав удома записку, звідки довідався, що 
жінка покинула його.
' Чубай дуже посумнів. І його сум перекинувся й на наші ґанки. 

Наші зустрічі й розмови вже не були такою розрадою після тяжкої 
щоденної праці, як бували перед тим. Колишні теми уступили своє 
місце темам про різні неґативні явища в американському житті. А 
найчастіше таки говорилося про хиби родинного життя модерної лю
дини.

; — Уся біда — сказає одного разу Чубай, — у тому, що людина
занадто далеко відійшла від природи, від матері природи. Через те 
втратила свої найліпші інстинкти і стала жити розумом. У цьому ко
рінь усього зла. Розум зайняв місце інстинкту, тієї природньо-' сили 
в організмі, що колись безпомилково керувала всіма нашими вчинка
ми і зберігала людський рід від загибелі. Людина, не думаючи, роби
ла добре. Отак, як роблять оці чисті діти природи — голуби. Вони ні
яких заповідей не навчилися, до шкіл не ходили, семестрів на фа
культетах не записували, а тим часом шанують родинне життя і по
дружню вірність, як найбільші святощі, так наче знають, що на цьому 
увесь світ тримається.

Такі й подібні розмови відбувалися в нас досить часто. Щоб’ не 
разити серця бідному чоловікові, я нічого не заперечував. А крім то 
го, сам не знав і не знаю добре, що цоно таке інстинкт. Філософи по
видумували чимало понять туманного значення. Де їм бракувало 
ясности, там на допомогу приходило слово. Чубаєва хвала на честь 
інстинкту примусила мене ще раз подивитися до словника, чужих 
слів, а там про інстинкт написано, що це природній несвідомий потяг 
до доцільних дій, природній гін. Отже, це якась антитеза свідомости 
й розуму. А чи вона справді є, то біда її знає. Треба мати голову фі
лософа, щоб розуміти те, чого не можна розуміти. . .

А за  якийсь час наші розмови й розваги на тему інстинкту й по
дружньої вірности раптом і несподівано скінчились. Одного дня Чу
бай спустився по східниці на мій ґанок і тихо сказав:

— Ходіть наверх, я вам щось покажу. . . Тільки ступайте тихо,
Я пішов за ним на гору. „ " -
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----Гляньте на сволок. Щ о це таке? .....  / г  я :. я я -г ~
Я глянув догори. У гнізді сидів голуб із голубицею, а : метрів на 

два-три від гнізда воркував на сволоку третій голуб. Крутився довко
ла себе і раз-у-раз клював дзьобом сволок. і ••• . • '

— Що це за голуб9 — спитався мене Чубай. — Яким титулом він
тут воркує? к'.!Г* •< ■ ■■ г.

Я скинув плечима.- . . - V і
— Не знаю. Ви ліпше повинні знати. Це на вашому ґанку.
— Мені цей голуб не подобається, — зауважив Чубай, — Якщо 

воркування є виявом кохання, то де та кохана? До кого він воркує?
— Мабуть, до тієї, що онде в гнізді. Бо іншої я тут не бачу, — 

сказав я, гублячись у здогодах.
Чубай аж свиснув. .....  . . . .
— То значить, залицяється до чужої жінки?
- -  ВИХОДИТЬ.
— Ось вам Америка! -— аж скрикнув Чубай. — Навіть голуби не; 

такі, як у нас. То вже далі нікуди. Підожди ж, проклятий джиґуне, 
я тобі зараз покажу, як до чужих молодиць підлабузнюватись,

І з цими словами скочив до хати й за хвильку виніс палку. Роз
махнувся й жбурнув нею в джиґуна. Але не попав. Голуб злинув ра
ніш.

— Більше негідник не прилетить. Але яка безсоромність! Зали
цяється до чужої жінки на очах чоловіка. То навіть, між людьми таке, 
не буває. Ніякого сорому. Ані на гріш! -

— Та де ви бачили в тварин сором? — сказав я. — Вони ж не
мають ні розуму, ні сорому, тільки непорочні інстинкти. А це непере
можна річ, сильніша від усякого розуму. Це несвідомий гін до доціль-. 
них дій. Треба думати, що в цьому воркуванні таїться якась спасенна 
ціль. . . . '

Чубай подивився на мене скоса . . .
— Я думаю, що тутешні голуби вже не мають інстинктів, — ска

зав по хвилині і з цими словами спустився вниз по палицю, що впала 
на подвір’я.

Та не вспів ще він піднятися назад нагору, як джиґун був уже на 
місці і розпочав знову свою спокусливу серенаду. Голуби, здається, 
не мають пам’яті. А може тільки джиґуни.

— Дивіться, дивіться! — скрикнув заскочений новою несподіван
кою Чубай — Той нахаба вже знову тут.

І він обережненько Еийшов знову на свій ґанок, націлився і прудко, 
швиргонув палицею. На жаль, і на цей раз напусто. Нахабний джи-. 
ґун відлетів неушкоджений, а палка знову впала на подвір’я.

— А хто це там палками кидається? — почувся . здолу голос
господаря. __ . ..........

— Це я, — сказав Чубай, перегнувшись через поруччя.
— А то що за робота?
— Та відганяю чужого голуба. Занадився сучий син до нашої го

лубіти  і хоче тут бахурувати.
Господар підняеся нагору.
— Що кажете? Я не розібрав.
Та не вспів ще Чубай відповісти, як упертий джиґун знову при

летів і розпочав воркування.
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— Ось він знову тут! — аж скрикнув Чубай. — Добирається зло
дюга до нашої бідної голубки.

Господар глянув на джиґуна, а потім на гніздо. •'
— А де ви взяли отого голуба? запитався, показуючи на гніздог
^ К о т р о г о ?
— Ну; а того, що в гнізді.
— Я його ніде не взяв. Це наш голуб. Тутешній.
— Який там дідько тутешній! Тутешній — це отой дурень, що 

дзьобає мені сволок. То він, клятий, звив оТут гніздо. Вже я своїх го
лубів знаю, як облуплених.

Чубай: роззявив рота. .
— Кажете? . . .  ! - г .
— Та не кажу, а що правда. Придивіться самі: наш голуб темно- 

-сизий, а той, що заліз до чужого гнізда і там стишився, ясно-сизий. 
Такий акурат, як ота блудниця, що притулилась до нього і дивиться 
на нас невинними очима. Ух, стерво! Підобрала собі чоловіка до масті.
Ач, яка Свята та божа!

Чубатий ще не вірив. . .
Невже? ••V

^  Та хіба ви самі не бачите ? Живете тут більше року і не пізна
єте своїх голубів? " " vr

— Чоловіче добрий,---- — сказав на це Чубай, — я не пізнаю ва
ших муринів і не можу відрізнити одно від одного, а ви хочете, щоб 
я вам голубів розрізняв.

Г в цей момент сталася ще одна несподіванка. Ясно-сизий голуб 
стрілою вилетів із гнізда і впав на свого суперника, що воркував на 
сволоку/Дзьобнув його так, що аж пір’я посипалось. І воркун дреме
нув Тай само стрілою.

— Дивіться, дивіться! А він і людей не боїться, — здивувався 
Чубай.

Ха-ха! “Людей не боїться” , — розреготався господар. — Ви, 
дипістй, якісь чудні люди. Та тутешні голуби не тільки, що не боять
ся людей, а просто мають їх за ніщо. Коли такий нероба зголодніє, то 
летить собі до найближчого парку і там відразу спускається на котро
гось із старих пенсистів, що позасідали на лавочках і з руки годують 
їх. Сідають їм на коліна, на руки, скачуть по плечах, по головах 
і тинькують їх. А ті добрі душі мають це за найбільше щастя і бла
женно усміхаються. А ви дивуєтесь, що не бояться! Це вам, чоловіче, 
не Юроп, це Америка. Наша держава так само годує задурно цілий 
світ, !і' тому1 її ніхто не боїться. Навіть такий дранТюх, як Кастро.

А тим часом напасний голуб знов угніздився коло голубки. Так 
само вернувся давній господар гнізда і, сівши на сволок трохи далі, 
розпочав свої благання на адресу невірної голубиці.

--- Воркуй, воркуй, дурню! — сказав господар. —Пропаще 
твоє діло. І жінка пропала, і гніздо пропало. А ви, чоловіче, — звер
нувся він до Чубая, — як хочете робити між голубами порядок, то ки
дайте палками в злодія, а не в чесного голуба. А я б і цього не робив. 
Люди не можуть зробити порядку між собою, хоч мають загони полі
ції, прокуратуру, суддів, проповідників слова Божого, а проте злодій 
на злодієві,. То треба нам ще брати на себе нагляд над голубами, щоб
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не робили свинства. Та дідько з ними. Чи не ліпіне всю цю бахурню 
розігнати на всі чотири вітри і мати спокій голови?

— Ваш а правда! — сказав Чубай.
І ще того самого дня голуб’яче гніздо під нашим піддашшям було 

немилосердно зруйноване, а всі можливі доступи на сволок були за
тягнені дротяною сіткою. Що сталося з голубами, не знаю. А Чубай 
перестав говорити про спасенні інстинкти.

Наша веранда втратила свою чудову ідилію. . .
— Біда. Нема людині на що взоруватися, — сказав одного дня 

Чубай, — Треба шукати інших способів. Чи не вернутися до серед
ньовічної кобильниці? Як думаєте?

— А це ще що за напасть? — питаюся.
— Дерев’яний поміст, що на ньому кати направляли злочинців, 

а в тому числі грішних дівчат і жінок. Котра тільки пускалася на 
слизьку стежку, то зараз же брали її на кобильницю, і там кат бичами 
із свинячої сировиці басаманував їй затилля. Дуже добре помагало. 
Прекрасний спосіб!

— Не зовсім, — зауважив я. — Вже коли хочете виправляти люд
ські хиби, то правте обидві сторони: грішницю і грішника. І за кож
ний басаман на тіло грішниці кладіть п’ять басаманів на тіло грішни
ка. Бо вона — пасивна натура, а він — активна. А активістам нале
житься більша нагорода!

— Ол-райт! — погодився Чубай: — Свята правда!

ЦІКАВІ ДРІБНИЧКИ
•  Рослина за назвою Дітанія виді

лює зі своїх листків газ і копи на
близити до нього іскру, він вибухає 
полум'ям, яке може спричинити лег
ке попарення.

•  Якщо не було б атмосфери, яка 
окружає наш у плянету, то темпера
тура на землі виносила б під час дня 
262 ступенів Фаренганта повище зе- 
ра, а вночі 136 ступенів понижче зе- 
ра.

О Загально відомим є, що птахи 
виводять своїх наслідників з яєць, я- 
кі вони вигрівають теплом своєго ті
ла, а досліди вияснюють, що так са
мо розмножуються вуж і а також де
які комахи, які як і птахи несуть яй
ця, а опісля вигрівають з них своїх 
наслідників.

•  Струся уважають найбільшим 
птахом, бо висотою віч доходить до 
двох метрів, а проте біжить він з не
бувалою скорістю, при чім може зро 
били скоки довжиною 8 метрів.

•  "Арнтмоманія" — це нахил до 
числення. Особи, які набувають цю

слабість, намагаються все числити, по 
чинаючи від монет в кишені, а кінча
ючи телеграфічними стовпами чи 
вікнами помешкань під час ходу по 
вулиці.

•  В послідннх часах між людьми 
збільшується число "лисих", які шу
кають на це відповідного лікарства, 
якого, иа жаль, дотепер немає. Дехто 
впевняє, що лисина це хвороба оді- 
дичувана від батьків.

о "Нейлон", якого вживають на пан 
чохи та різні тканини, на сорочки та 
одяг, винайшов американський хе- 
мік д-р Каротерс у  1938 році і його 
виробляють з вугілля.

•  Найбільший розміром барометр 
находиться в Фаенза (Італія). Це міс
цевість славного фізика — Терічелі, 
який винайшов барометр у 1643 році.

•  Американський сателіт "Ванґ-
вард" виконав успішні поміри, на 
підставі яких вдалося увести різні 
поправки на карті земної кулі, бо до
тепер були в дечому мильні обчис
лення. М. Данилишнн
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1894 -  1964

де
70 РОКІВ -  НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ 
70 РОКІВ -  БЕЗПЕРЕРИВНОГО РОСТУ 
70 РОКІВ -  БЕЗПРИКЛАДНИХ УСПІХІВ

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА УНСОЮЗУ — це:
Неоціненпй :п своїх наслідках вклад прані 83,000 членів союзової громади 
в загально-національне життя американських і канадських українців; 
Імпозантна громадська активність 500 союзовнх відділів, розкинутих по 28 
стейтах ЗДА та 7 провінціях Канади;
Десятки тисяч добровільних пожертв на народні цілі кожного року;
Ціла бібліотека українознавчих книжок про Україну в англійській мові, ви
дана заходом і коштами УНСоюзу, яка ввела Україну в свідомість амери
канського і канадського населення;
“Свобода” — найбільший у вільному світі український щоденник, “Юкрей- 
нієн Віклі” —• англомовний тижневик, та “Веселка” — дитячий ілюстрований 
журнал — могутні голоси української правди у вільному світі;
“Союзівка” , літня оселя в чудових Кетскилських горах, відкрита цілий рік, 
з курсами українознавства для старшої молоді і таборами для дітвори, справж
ній маєток України на вільній американській землі, який став літньою столицею 
української громади та спортовим осередком української молоді; 
“Енциклопедія Українознавства” в англійській мові, яку видав УНСоюз своїм 

, заходом і коштами, понад $75,000 і яка матиме рішальне значення для позна- 
йомлення вільного світу з Україною і її державними змаганнями.

ГОСПОДАРСЬКА СЛУЖБА УНСОЮЗУ — це:
Забезпечення українських родин і одиниць перед злиднями на випадок ста
рости, смертн, недуги і наслідків нещасливих випадків до імпозантної суми 
'$100,000,'запевнення нашій молоді коштів Ті студій й то по найдешевших 
цінах та на найбільше догідних умовах;

■ Грошова допомога в потребі недужим і пошкодженим;
Низькопроцентові морґеджі. на будову народних, церковних, шкільних та 
приватних ломів;
Позички членам у кожній потребі за найнижчим»-у всій Канаді і ЗДА про
центами у висоті всього 4% річно.

У К Р А Ї Н Ц І  К А Н А Д И !
Всіх Вас, що ще досі не знайшлися в рядах УНСоюзу 

К Л И Ч Е М О :
С Т А Н Ь Т Е  Ч Л Е Н А М И  УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ, 

ЗАБЕЗПЕЧИВШИ СЕБЕ І СВОЮ РОДИНУ НА ЖИТТЯ 
в ц і й с п р а в ж н і й

У К Р А Ї Н С Ь К І Й  З А М О Р С Ь К І Й  Т В Е Р Д И Н І !

Канадська Канцелярія: 
Ukrainian National Association 
Canadian Office 
297 College Street 
Toronto 2 B, Ont,'

Ц е н т р а л я :  
Ukrainian National Association 
81-83 Grand Street 
Jersey City 3, NJ.
U.S.A.



О. БОЙКІВ

Неприємна зустріч
Повернув я з фронту до коша 

24 полку піхоти щойно 28 листо
пада, 1918 р. Полк одержав вже 
затверджене Державним Секрета
ріатом Військових Справ нове 
найменування: “24 полк піхоти 
імені гетьмана Петра Дорошен
ка” . Що надмірно приємно мене 
вразило при зустрічі в коші, це 
присутність майже всіх старшин 
буковинців. Як були в полку під 
час війни, так і залишилися слу
жити самостійній Україні, хоч їх
ню Буковину зайняли румуни. Це 
могло багатьох здеморалізувати, 
одначе не наших буковинців! 
Більше цього, прибули старшини 
буковинці, які за світової війни 
служили в інших австрійських 
полках. Тим-то й старшин, за
правлених у війні, на той час в 
коші не бракувало.

Перший курінь 24 полку пі
хоти — цього, який мав за собою 
сотки років існування і стаціону- 
вав постійно в Коломиї, зокрема 
його кіш, — отже перший курінь 
вже був на фронті підо Львовом. 
Організували, чи вже викінчували 
організацію другого куреня того 
полку, який одержав назву “по
хідного куреня” , бо іншої назви 
ще не змогли встановити, а саме, 
яке українське слово відповідало б 
французькому — “деташе” . “Від
дільний” , “самостійний” , ні одне, 
ні друге слово не відповідало, чи 
радше разило вуха. “Похідний ку
рінь” з ’ясовувало, що він буде 
окремо діяти, не буде з ’єднаний зо 
своїм полком. .

Я  прямо впросився до цього 
“похідного куреня” , вскочив в йо
го ряди. 2 грудня, коли курінь був 
уже готовий до відмаршу на

фронт, наспіла з Державного 
Секретаріяту телеграма -— відря
дити курінь до Снятина на погра- 
ниччя Галичинй-Буковини. І ось 
З грудня у вечірних годинах ку
рінь завагоновується на станції в 
Коломиї і замість на Захід, в 
напрямку Львова, бере напрямок 
на Схід, в напрямку Чернівець. На 
станції зібралось повно старшин і 
що вражає, це те, що всі мають на 
шапках з лівого боку “кокарди” 
Українських Січових Стрільців. 
Але дотримуватись якогось ладу, 
а саме, що право носити таку “ко
карду” прислуговувало тільки У- 
країнським Січовим Стрільцям, 
про такий лад тоді ніхто не дбав. 
Можеш прикрашувати себе, як 
тільки хочеш, головна річ — йти 
на фронт. Характерно також вка
зати, що в тому часі Старшини ку
реня не носили ніяких старшин
ських ступеневих відзнак, що ду
же добре було подумане, бо; на 
фронті ворог звичайно змагає.. в 
першу чергу стріляти на старшин, 
вважаючи, що коли знищити 
старшин, стрілецтво розбіжиться.

Очевидно, що на станції в Ко
ломиї, коли курінь вже завагону- 
вався, мц стояли на пероні, оточе
ні старшинами, що залишались ще 
в Коломиї. Прийшли також і у- 
країнські семінаристки та сту
дентки. Все це разом змішалось і 
робило враження якоїсь близької, 
хоч і багаточисельної родини. Всі 
співали стрілецьких пісень. Чотар 
Орест Руснак взяв із рук якоїсь 
семинаристки скрипку і почав 
грати, але все те робило швидше 
враження смішности. Руснак, як 
вивчений співак, справді співав 
тоді, як всі ми невивчені, ревіли,



як бики і споглядали на Руснака, 
мовляв, він тільки вдає, що спі 
вав. А тимчасом Руснак співав ра
зом з нами, але вміло і приграваЕ 
на скрипці, а час-до-часу, ще й 
свиснув, як наші парубки по се
лах. Одне слово — “додавав охо
ти” . Врешті, нам наказали всіда
ти до особового вагону, який був 
призначений для старшин куреня 
і по кількох хвилинах потяг ру
шив вперед.

Не довго ми їхали, бо до міс
течка Заболотова, яке лежить по 
правому боці Прута, не так вже й 
далеко. Зогляду на ніч, заночува
ли у вагонах і ранком стали ви- 
гружуватися сотні і прямувати 
через міст на Пруті до Снятина, 
що лежить по лівому боці ріки. 
Командант куреня сотник Василь 
Гошоватюк і його значковий — 
чотар Ілля Матеїк, обидва із Сня
тина, що мало начеб-то нам багато 
облекшити нашу нову функцію. 
Того ж таки дня всі три сотні ви
рушили зайняти визначені їм по
зиції “на границі Галичини — Бу
ковини” .

Для доповнення треба ще 
вказати, що в Заболотові до війни 
була фабрика тютюну, а в часі 
війни австрійці зорганізували бу
ли в тому містечку великий мага
зин мундирів та взуття. А тому, 
що Українські Січові Стрільці 
стояли в Чернівцях напередодні 
1 листопада, 1918 року, тож вони

успіли зібрати потрібні інформа
ції про той великий військовий 
магазин-склад і відразу наложили 
свою руку. Нікому нічого не ви
дають, навіть за посвідками. Все 
призначене виключно для Брига
ди Українських Січових Стріль
ців.

В  Снятині кількох українсь
ких старшин, переважно місце
вих, виконують різні функції, як 
“станційний командант” , “харчо
вий старшина” , “евіденційний 
старшина” і т. д. За їхніми інфбр- 
маціями, які ми зібрали, на по- 
граниччі Галичини-Буковини, по 
другому боці стоїть румунський 
полк. Вельми прикре враження 
складається: На українській зем 
лі стоять румуни, які ніколи не 
користувалися ані в буковинців, 
ані в галицьких гуцулів якоюсь 
хоч би найменшою пошаною. 
Прийнято було називати їх — 
“циганами” . Але, щоб заховувати 
повний спокій на пограниччі, 
стрільцям не дали ані набоїв до 
рушниць, ані ручних ґранат.

Організаційна система куреня 
була вже новітньою, уведеною в 
1917-18 роках в австрійській ар
мії, а саме — трійкова система: 
—курінь — три сотні; кожна сот
н я —  три чоти; в кожній чоті 
—35 стрільців і підстаршин. До 
куреня була приєднана сотня ско- 
рострілів у кількості чотирьох 
скорострілів. Треба тут обов’язко-

У К Р А Ї Н С Ь К Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  
Повідомляє українське громадянство Монтреалу й околиці, 

що відкрито нове українське 
ПІДПРИЄМСТВО ДОСТАВИ ОПАЛОВОЇ ОЛИВИ
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во втрутити характерний еґоїзм 
старшин, який не був у нас ніякою 
новістю, а був він присвоєний ще 
за  небіжки Австрії. Коли ми при
були на офензиву під Вовчухами, 
то команда Групи Гофмана нака
зала нам віддати один скоростріл 
сусідньому куреневі, який мав 
тільки два. Відповідь затримали 
на два дні, після чого повідомили 
команду Групи: — “такоґо-то дня 
польська панцерка над’їхала з Го 
родка Ягайлонського і обстрілю
вала позиції куреня. Один ґранат- 
ний поціл знищив нам скоро
стріл. . .” Тим самим, нібито в ку
рені залишилось всього лише три 
скоростріли і немає вже що відда
вати. Правда, той четвертий ско
ростріл нам дуже придався при 
прориві польського фронту під 
Вовчухами.

Але вернімось до Снятина. Не 
минуло й 48 годин від нашого 
прибуття до Снятина і встанов
лення стійок на пограниччі, як 
вже передають через стійкового, 
що румунський командам хоче 
бачитися з командантом нашого 
куреня. Постало негайно питан- . 
ня: — хто знає французьку мову? 
— Ніхто! Ба ні, є один старшина, 
який твердить, що він знає фран
цузьку мову. Добре! Посідали на 
коні і поїхали. Зустрінулись ми 
з румунським полковником, ма
буть, в якійсь школі. Представи
лись з чемності йому, а він вказав 
нам стіл та крісла, на яких ми 
зайняли місця. Полковник довго 
не церемонився, негайно присту
пає до справи:

“Чого ви сюди прибули? Ви 
хочете нас атакувати і відбивати 
Буковину ?”

— Ми приїхали сюди на наказ 
нашої головної команди, — відпо
відає сотник ГошоватЮк. — 
Завдання наше — виконувати., 
пограничну службу тут.

“А ваші гармати, це що, для 
виконування пограничної служ
би? — Хто бере гармати для ви
конування пограничної служби? 
Це є доказ, що ви хочете напада 
ти на румунське військо!”

Сотник Гошоватюк дуже спо 
кійно і речево відповідає: — Ми 
приїхали сюди на наказ нашої ко
манди і ми не контролюємо ні 
кількости, ні якости вашої зброї. 
Зброя, яку ми маємо, має служити 
нам для оборони, а не для напа
ду.

“Я наказую вам забратись зо 
Снятина до 48 годин, а коли ні, я 
ваш Снятин в попіл поверну.”

При цьому він стукнув здоро
во об стіл. Ми, присутні визвіри
лись на нього, і мов на кивок 
пальця зірвались із своїх крісел, 
мовляв, ти хочеш війни?

Було для всіх ясним, що пол
ковник має фальшиві інформації, 
про кількість та роди наліої зброї, 
але не нашим завданням зраджу
вати нашу слабість. Тому на знак 
руки сотника Гошоватюка, ми по
сідали на крісла й слухали далі 
спокійно, а в голові кожного свер- 
лить завзято думка: “Ще один во
рог! Вже маємо війну із москаля- 
ми-большевиками; маємо війну з 
Польщею, а ще треба нам війни з 
Румунією і хоча ніхто з нас тих 
румунів не лякається, але ось як
би так сам-на-сам з румунами” .

Сотник Гошоватюк ані дріб
ку не схвилювався погрозами 
полковника, він спокійно відпові
дає: , ч ,

— Ми можемо звідси виїхати 
тільки на наказ нашої команди, як 
і на її наказ ми приїхали. Коли ви 
не бажаєте, щоб ми тут були, 
зверніться до нашої команди.

“Я вашої команди не визнаю, 
я вам наказую забратися до 48 го
дин із Снятина” .

— Ми не маємо наказу напа
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дати на румунське військо, але 
коли воно нас заатакує, ми заяв
ляємо тут вам, що ми будемо бо
ронитися всіма нашими силами, 
тгг~: відповідає сотник Гошоватюк.

“Я вам даю 48 годин часу, 
щоб ви порозумілися з вашою ко
мандою і передали їй мій наказ, 
щоб вона забрала всі ваші зброй
ні сили звідси." : ;

' . Всі встали з місць Г не подав
ши собі рук, вийшли. Ми Повер
нулися назад до Снятина і добре 
зрозуміли, що “48 годин” , це не 
ультимат. Навіть на фронті воро
гові стільки часу не визначусть 
ся. Отже це єдине бажання нас за
лякати. А вже ж, це певно польсь 
ка провокація, щоб натравити ру
мунів проти частин Української Г а  
лицької Армії, бо крім одного ку 
реня, ніякого більше нашбго вій
ська, ані. наших гармат у Снятині 
немає. Почали готовитися до обо
рони, на всякий випадок і як ту

оборону організувати, коли немає 
ніякого опірного пункту ? Румуни, 
як і ми є по обидвох берегах Пру
та. Повідомили телеграмою Дер
жавний Секретаріят у Станисла- 
ві, який негайно відрядив до Чер- 
нівець делегацію, яку очолював, 
здається, Марко Черемшина (ад
вокат Василь Семанюк).

В кожному випадку нічого 
злого не сталося, але все ж були 
ми раді, коли 20 грудня одержали 
наказ завагонуватися в Заболто- 
ві і. Їхали під Львів, до “ головного 
наступу", де й другого дня того ж 
“ головного наступу” від польсь
кої кулі згинув сл. п. сотник Ва
силь Гошоватюк.

Наша неприємна зустріч і не
приємний побут на пограниччі 
Галичини -— Буковини закінчився. 
Всі були раді, що їдуть на фронт, 
щоб не пасти задніх, не висиджу
вати безцільно, коли там на нашій 
землі точиться війна з поляками.
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ОЛЬГА МАРУНИЧ

Й О Л И  Ц ВІТ©  B f  3© К
... — Щ о не кажіть, Марто, а ко
ли ми з вами дівували, то такого 
не було, як зараз, — промовила з 
серцем Хима, повертаючись спи
ною до фонтана, де на лавочці під 
куїцем білого бузку сиділи двоє 
закоханих. Жінка з црезирством 
знизала плечима і продовжувала: 
-— День божий, сонце світить, а 
вбни ■ цілуються!! Н і! Що не ка
жіть, а такого зроду ще не було!

Марта, повна літня жінка, гля
нула скоса на закоханих, якось 
сумовито зідхнула і промовила:

— Оце вчора дивлюся я на свою 
Наталю, а вона ж, як лялечка, 
чорнобрива, повненька, в білій су
кенці, просто сама як весняний бу
зою Так би хотілося, щоб нади
бала вона хорошого хлопця...
- — А ви думаєте, Марто, мій Са
шко поганий?! Високий, широко
плечий, стрункий, ще рік — і ма
тиме диплом інженера. Симпатич
ний хлопчина! За що не візьметь
ся — все йде на лад. Ну, викапа
ний батько! Робить на заводі, а 
після роботи в басейні плаває, як 
риба! В басейні! А взимку на Дні
прі, в ополонці, не хочете! Слу
хняний. Правда, за ополонку, 
скільки не лаю, то, як кажуть, на
че з качки вода! Ви думаєте, Мар
то, мені б не хотілося, щоб мій 
Сашко надибав путящу дівчину? 
Скільки вашій Н аталі?

— Моїй Наталі вже пішов де
в’ятнадцятий! А Сашкові?

— А Сашкові двадцять чотири!
— Була б добра пара! Чи не 

зазнайомити їх; га?
— Обов’язково треба зазнайо

мити, — погодилась Хима, — і не

гайно, доки не вкрутила по вуха 
мого Сашка яка-небудь північна 
краля.

—Еге ж. Оце я теж думаю, що 
треба швидше, щоб і мою Наталю 
не звів з розуму якийсь баламут. 
Коли цвіте бузок — небезпечна 
пора! Ох, яка небезпечна пора!

Хима не витримала і знову о- 
глянулася на закоханих.

— О-о, гляньте, Марто, уже во
на гладить йому кучері! Безсовіс
на. Ще це тільки сонце на заході, 
а що ж буде далі ? Чи він тобі 
брат ? Чи чоловік ? Тьху, та й годі!

— А ви гляньте, Химо, він цілує 
їй руку. От дурень! Я певна, що 
мій Сашко до того б не дійшов. 
Слово чести, не дійшов би.

Марта нетерпляче почала . щу 
кати в сумочці свої окуляри, а по
тім промовила:

— Шкода, забула окуляри, хоч 
роздивитися було на них.

— Зроду не віддала б свою На
талю за такого розвези-лемішку, 
— додала Марта.
• — Та й я б не благословила сво 

го на одруження з такою! — зло 
відрізала Хима. і додала: — Я 
завтра ж візьму Сашка, а  ви На
талю. і отут у парку й познайоми
мо їх. Ну, хоч би в 8-ій годині вве- 
чорі. Чи не так?

— Як так, то й так, — погоди
лась Марта, примружуючи свої 
короткозорі очі, що все косились 
і косились туди, ліворуч, де були 
закохані.

Сонце погасло, востаннє спа
лахнувши жовтогарячим полу
м’ям на білому бузку. І, наче до
чекавшись цієї миті, в зеленій гу
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щавині алеї тьохнув соловей.
Хима рішуче підвелася, беручи 

під лікоть Марту.
— Ходімте! Чого тут нам з ва

ми стовбичити!: '

. Марта підвелася, але одразу ні
би несподівано сіла на лавочку, 
зачувши розгонистий сміх дівчи
ни.

— Чого ви? — спитала Хима.
Та Марта мовчала, наче закам’я 
н іл а .—- Мого ви мовчите ? —- пе
репитала Хима...................

-— Ц-с-с-с, тихіше. Ото сидить 
з хлопцем, здається, моя Наталя, 
— ледве переводячи подих, про
шепотіла Марта.

-— Н аталя? Яка Наталя? — 
спитала здивовоно Хима.

— Моя Наталя —  дочка.
— Оце так “невісточка” !-— не 

витримала Хима. —- Так це вона, 
ваш а хвалена, добропорядна, ні
чого сказати, з таким баламутом!

— Вона! — вся тремтячи з хви
лювання, промовила Марта і рі
шуче вигукнула: — Стривай, го
лубко, ось як зараз дам жару тво
єму женишкові. Дам! Ох, і дам 
же! Шкода, що нема окулярів, 
давайте , Химко, непомітно підся
демо ближче до них.

І дві жінки обійшли водограй, 
щоб сісти недалечко від закоха
них.

B E A V E R
LUMBER CO. LTD.

•  Будівельний матеріал
•  Ізоляція вікон і дверей

202 Lamaque Blvd. 
BOURLAMAQUE, QUE.

— Ви потримайте мою сумочку, 
а я зараз висповідаю свою Ната
лю! Так висповідаю, що женишок 
світ за очі забіжить! Єй-єй, забі
жить !

Марта підхопилась з лавки, але 
в ту ж мить Хима міцно схопила 
її за руку і майже силоміць поса
довила назад.

— Мартої Стриваите!. Не треба!

■ — Що,- нетреба? — засичала 
Марта.

— Благаю вас, тихіше, бо то ж
біля вашої Наталі сидить мій, мій 
Сашко!- Я тільки зараз роздиви
лася. • - ..........  •

-— Сашко? Ваш  Сашко?
— Еге! їй-богу, мій С а ш к о !  

Клянусь вам щастям і здоров'ям.

Марта раптом якось дивно при
тихла і впилася широко розкри
тими очима у фіялкові сутінки.

З-за хмари виплив чистий, з доб
рого золота молодик.

Хлопець став перед дівчиною 
на одно коліно і притиснув її ру
ки до своїх скронь. Вони обоє мов
чали... .....................  ..... ..............

Від подиву і несподіванки мов
чали і стривожені матері.

Тільки соловейко співав, розпо
відаючи всьому світу, як чарівно 
цвіте бузок. Білий, рожевий, го
лубий...

К------ ---------------------- ------------------ г г —і _ . і
і Щирий Привіт.
і ’ ■ J

Нашим Клієнтам

I P E T E R  j
і DRY CLEANERS

560 — З — Ave. І
VAL D'OR, QtFE. j
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М. БОЙКО

Країна без с п р а в е д л и в о с т і!
В інтересі московських комуні

стів історія революцій 1905 і 1917 
рр. пофальшована в користь боль- 
шевиків, які використали невдо
волення імперських народів і лі
беральними кличами загнали на
роди в нову панщину без права ле
гального протесту. Справа церков
ної процесії до царського дому 
під проводом священика Гапона, 
родом із Полтавщини, в 1905 р. 
цілковито з нашого боку не вия
снена, а большевики його назвали 
поліційним агентом. Ця процесія 
мала на меті скласти протест про
ти соціальної і політичної неспра- 
ведливости в імперії, а закінчи
лася масовою масакрою тисячів 
народу з різнонаціоиальним скла
дом.

За найбільше достовірну працю 
про події революції 1917 р. можна 
уважати книжку Джана Ріда, п. н. 
“Десять днів трясіння землі” . 
Джан Рід був висланий с о ц і а л і 

с т и ч н о ю  партією Америки в 1916 
р. до Москви з метою складати 
докладні звіти. Він передав був 
рукопис своєї праці Ленінові в 
1919 р. і вона появилася друком 
московською мовою в 1923 р., 
а англійською в 3926 р. До тієї 
праці сам Ленін дав коротку пе
редмову, такого змісту:

"З великим інтересом і увагою 
я читав книжку Джана Ріда "Де
сять днів трясіння землі" і безза
стережно рекомендую її робітни
кам світу. Це с книжка, що по
винна бути друкована мільйона
ми примірників і перекладена на 
всі мови. Вона подає повну прав
ду і всесторонньо насвітлюз по
дії та показує, що таке Революція 
Пролетаріяту і Диктатура Проле

таріяту. . .  Книжка Джана Ріда 
беззастережно вияснює ці всі пи
тання, що є фундаментальною 
правдою інтернаціонального ро
бітничого руху."

Після смерти Леніна, Сталін 
примусив вдову по Леніні Круп- 
ську, надрукувати в “Правді” за
яву, що “передмова Леніна є ле
гендою і неправдивою” та що “во
на не дає повного обраву про духа 
революції” . . .  Від тогсГ часу Ста
лін своїм наказом почав по-своє
му писати історію революції.

Канадський історик Ґудспрід, 
у книжці “Конспіратори” , виданій 
в Лондоні, 1962, на сторінці 73-ій 
пише, що Волинський Полк у Пет
рограді, в суботу, 25то лютого, 
1917 р., на наказ старшин стріля
ти в демонстрантів, що коло цар
ської палати кричали “геть з ні
мецькими жінками” , — дав по
стріли вгору. На другий день цей 
полк вийшов на Еулиці міста вже 
без старшин і проголосив револю
цію. Джан Рід у вищезгаданій 
книжці на 269 стор. пише, що 
Скрипник (пізніше член уряду 
в Україні, що застрілився в 1933 
році) звітував до “Воєнного Ре
волюційного Комітету” (больше- 
вицького) в Петрограді, що Во
линський Полк “відмовився бити
ся проти Керенського” . Значить, 
цей полк проголосив революцію, 
але одночасно відмовився битися 
проти Тимчасового Уряду білої 
Москви. Ми не знаємо, скільки 
в цьому полку було українців, але 
коли Скрипник тримав з цим пол
ком зв’язок, значить щось його та 
вояків лучило спільне, можливо 
мова, національність, походження 
тощо.
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Цікаві дані в книжці Ріда про 
кількість голосуючих у 19 пар
тіях перших виборів 1917 р., а са
ме:
Большевики .................    424,027
Кадети....................    245,006
Ліві соціялісти-революціо-

нери ....................    152,006
.Православні громади ........ 24,139
Популярні соціяліети........ 19,109
Меншовики ..........    17,427
Християнські демократи

(католики) ....................14,382
Об’єднані соціял-демокра-

т и . ......... ........   11,740
Ліґа козацьких відділів .... 6,712
Ліґа жіночих прав ............ 5,310
Самостійна ліґа робітни

ків, солдатів і селян 4,942 
Соціяліети - революціоне-
Ь\ :. ри (оборонці) ...........   4,696
Демократи, радикали .... 4,413
С. Д. і С. Р. українські і

жидівські робітники 4,219 
Християнські демократи 3,707

Об’єднані груші ...............  1,823
Ліґа народнього розвитку 385
Жіноча ліґа спасіння кра

їни ................................  318
Універсальні соціяліети.... 158

Наведені числа голосуючих по
казують, що хоча большевики, 
кадети та ліві соціяліети мали пе
ревагу голосами, то попри них 
були ще різні думки про поло
ження в імперії. Характерним, що 
українські і жидівські робітники 
до виборів виступали спільно, ма
буть в однаковій мірі почували се
бе чужинцями на московській зем
лі, а попри це дає яркий доказ, що 
жидів українці не сікли нагайка
ми, як це робили московські кава
леристи.

Отже не диво, що Троцький на 
вигнанні написав книжку “Сталі- 
нова школа фальшу історії” . У- 
країнці віками вже знають, що 
Московщина — це країна без спра
ведливосте
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ВОЛОДИМИР ЖИЛА

ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНЦІВ У КАНАДІ
Від 2-го липня до 10-го серпня 

м. р. відбувалися у Вінніпеґу Сім
надцяті Вищі Освітні Курси Осе
редку Української Культури й О- 
світи. Подібно, як в попередньо
му році, ці курси проходили при 
повній співпраці з організацією 
молоді МУНО. Курси відбувалися 
в просторому будинку Юнайтед 
Каледж на Портедж, де учасники 
ке тільки відбували науку, але 
також приміщувались і харчува
лись.

В курсах взяло участь сорок 
п’ять студентів, що прибули з різ
них сторін Канади від Ванкуверу 
на заході до Ст. Кєтеринс на схо
ді. Число курсантів спочатку мі
нялось, бо бувало, що хтось при
буде, або вибуде й так управа роз
почала курси з сорока курсанта
ми, а закінчила їх з сорока п’ять
ма. На курсах вчилися двадцять 
дев’ять дівчат, в тому дві заміж
ні пані й шістнадцять хлопців. 
Більшість курсантів — це студен
ти вищих шкіл. Були на курсах 
учні середніх шкіл, як також і 
дві учительки.

Директором курсів, як і в попе
редньому році, був маґістер Б. 
Білаш, відомий педагог, автор 
підручника української' мови "U- 
krainian with Ease" й голова Това
риства Українських Вчителів ім. 
М. Шашкевича. Склад виклада
чів охоплював висококваліфіко
ваних і відомих професорів та вчи 
телів. В  складі викладачів були: 
д-р Яр. Рудницький, професор і 
голова відділу Слов’янознавства 
при Манітобському університеті, 
сенатор П. Юзик, колишній про
фесор історії і славістики при Ма

нітобському університеті, д-р І. 
Глинка, відомий хемік, д-р М. І. 
Мандрика, відомий український 
поет в Канаді, дир. В. Климків, 
вчитель і принципал публічної 
школи в Ст. Вітал, д-р П. Мацен- 
ко, відомий дириґент і музиколог, 
п. О. Каліцінеький, вчитель непов- 
носередньої школи, адв. С. Рад- 
чук, п-ні Марія Юзик, п-ні І. Зель- 
ська, інж. Вол.. Коссар, дир. І. 
Зельський, ред. А. Курдидик і от
ці. М. Юрківський і М. Давидко, 
В склад викладачів входив також 
відомий хореограф і інструктор 
танків, керівник ансамблю “Чай
ка” п. Ярослав Клунь з Гемилто- 
ну, Онтаріо.

Ціллю курсів було ознайомити 
курсантів з основами українознав
ства, то значить, дати їм конкрет
не знання укра їнської мови, істо
рії, географії і літератури. В  дея
ких випадках це зводилось до по
ширення знань студентів, зокре
ма тих, які мали певні елементар
ні основи цих предметів. Курси 
займалися також питаннями ролі 
українців у розбудові Канади. На 
курсах присвячувано пильну уца- 
гу практичному організаційному 
вишколові, який зводився до ве
дення Рідних шкіл і участи в гро
мадській праці. Багато часу було 
відведено на пізнання українсько
го народнього мистецтва, вивчен
ня пісень і національних танків. 
Деякий час було присвячено пи
танням дириґєнтури й національ
ної ноші. Отже, як бачимо, на 
курсах не йшлося тільки про на
буття чи поширення знань з тої 
чи іншої ділянки, але про потріб
ний вишкіл, який курсанти зумі
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ли б пізніше пристосувати на мі
сцях, перебираючи провід серед 
молодших віком і працюючи в 
своїх організаціях для загально
го національного добра. Таким 
чином, Сімнадцяті Курси не ві
дійшли від традиційних напрям
них, які защепив ще покійний 
Олександер Кошиць. Як колись, 
так і тепер йдеться про підготов
ку молодих кадрів, які оживили б 
на місцях наше організаційне жит
тя, піднесли б його рівень і досто- 
сували б його до потреб нашого 
часу.

Навчання проходило п’ять днів 
у тиждень. Час був присвячений 
клясним викладам і дискусіям, 
як також підготовці домашніх 
вправ і потрібному читанню літе
ратури. Курсанти виявили багато 
зацікавлення курсами. Це було 
помітне зокрема серед дівчат і де
яких хлопців. Кожна лекція кін
чалася своєрідною щирою атмо
сферою дружньої виміни думок 
поміж викладачами й курсантами. 
Це було добрим показником, що 
праця в гарячий літній час не 
йшла намарно, а навпаки, заплід
нювала молоді уми, родила в них 
заціквлення і щире бажання пра
цювати віддано для пізнання У- 
країни. Найбільше часу й енерґії 
було витрачено на вивчення тан
ків. Тут студенти брали масову 
участь і віддано та жертвенно пра-
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ціовали над пізнанням основ укра
їнського танкового мистецтва. Зви
чайно, тут було зроблено багато 
завдяки невичерпаній енерґії й 
завзятости інструктора п. Яросла
ва Клуня, який вкладав у ці тан
ки не тільки своє глибоке й все- 
стороннє знання, але й частину 
своєї душі і серця. Його педаго
гічний хист разом з добрим пси
хологічним підходом дає значні 
й тривкі практичні наслідки. Ве
ликого вкладу праці вимагали та
кож лекції хору й дириґентури. 
Також і ці лекції викликали за- 
мітне зацікавлення, студенти від
відували їх масово й горнулись 
до української пісні з якимось 
окремим пієтизмом та бажанням 
її пізнати й засвоїти, як деякі ви
словлювались, на все своє життя. 
Отже, замітною характеристичною 
рисою цьогорічних курсів була 
надзвичайно дружня атмосфера 
поміж студентами й викладачами, 
яка червоною ниткою снувалась 
через всі предмети курсів. Звичай
но, вчити серед такої атмосфери 
було не тільки легко, але й ціка
во. Тут кожне питання навіть 
‘і найменше значенням і розмі
ром викликало реакцію в формі 
запитів чи дискусії. І це якраз 
було добрим доказом, що курсан
ти прибули на курси не тому, іцоб 
задоволити бажання своїх бать
ків, але щоб пізнати ближче куль-
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Мішаний хор із курсантів і деяких членів хору МУНО в Вінніпегу, що брав участь у  великому концерті на закінченні 
Курсів. У долішньому ряді перший з-права — Володимир Климків, днрнґант хору.



туру свого народу, його духові 
багатства й форму їх вияву.

Вільний час, якого порівняно 
було мало, курсанти проводили 
на дозвіллі в оселі УНО “Русал
ка” . Там, користаючи з  доброї 
погоди, вони відпочивали над бе
регом Вінніпеґського озера, від
свіжуючись після невиносимої спе
ки в мурах Вінніпегу. Однак, і тут 
на лоні природи часто приходи- 
лось їм відмовлятися від МИЛОГО 
відпочинку й повертатись до за
нять, щоб вкласти максимальну 
програму курсів в шість тижнів 
навчання.

На. закінчення курсів відбулися 
іспити, подібно як в школі. Ці 
іспити, як висловлювались деякі 
викладачі, дали гарні наслідки. 
Вони виявили, що курсанти доб
ре засвоїли пророблений матеріал 
і показали його зрозуміння і вмін
ня вживати. Для прикладу, візь
мемо іспит з історії України. Про
довж короткого часу, розповідає 
п. Каліцінський, мої студенти вив
чили найосновніші питання з  у- 
країнської історії та зуміли відпо
вісти на досить скомпліковані пи
тання, вив’язуючись добре й за- 
мітно. Подібні думки висловлюва
ли й інші викладачі, радіючи свої
ми успіхами. Отже, як бачимо, 
курси не були часом розваги й 
відпочинку. Це були дні завзятої 
розумової і фізичної праці, коли

EUROPEAN SAUSAGE
М. Житинський і сини

власники
1742 RICHARDSON —  Tel. WE 2-4545 

MONTREAL, QUE.
------------------------------■------= S|

Український сальон краси 
SALON 'PIERRE DE PARIS'

П. Павлівський, власник
1625 BELANGER ST. E „  —  Tel. HA 9-1011 

MONTREAL, QUE.

курсанти заставляли працювати 
свої мозки, руки й ноги. Все було 
присвячено одній цілі — пізнати 
краще Україну й український на
род з метою нести про них правду 
в широкий світ, що так ще по-різ
ному розуміє наші змагання і на
шу боротьбу за відродження укра
їнської справжньої непідфальшо- 
ваної державності!.

Великим іспитом для всієї гру
пи курсантів був, без сумніву, 
концерт, що відбувся в Національ
ному Домі УНО, 9 серпня ввечорі 
і був присвячений офіційному 
закінченню курсів. На цей кон
церт прибула численна публіка, 
незважаючи на гарячий літній 
час. Цим наша спільнота показа
ла велике зрозуміння ваги й вар
тосте курсів для нашої молоді й 
доросту. За традицією і цей кон
церт став зворушливим святом 
курсантів, їх рідних, приятелів і 
всієї громади. В цьому році кон
церт, здається, перевершив всі по
передні успіхи щодо мистецького 
оформлення й спрямування. Про
грама концерту проходила на ви
сокому мистецькому рівні. З кож
ної точки було помітно велику 
працю, що її вклали керівники 
курсів і курсанти. Було видно та
кож великі зусилля з боку кур
сантів зробити кожну точку як
найкращою, щоб, таким чином, 
вішравдати всі надії проводу. І
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здається, що ніхто не розчарував
ся. Присутні на залі нагороджу
вали рясними оплесками виступи 
курсантів; а остання точка про
грами викликала замітне підне
сення на залі, де оплески довго не 
втихали, викликаючи молодь на 
новий і новий танковий герць.

Програма концерту була добре 
продумана, сконденсована й до- 
стосована до умов погоди. Були 
всього дві короткі промови, а са
ме, на самому початку, коли ди
ректор курсів кількома ядерними 
реченнями відкрив концерт, при
вітавши зібрану публіку. Під кі
нець концерту виступив представ
ник Крайової Управи МУ НО п. Б. 
Климків, який подякував викла
дачам курсів та висловив признан
ня всім курсантам за їх успіхи в 
науці й на сцені. На, програму цьо
го концерту складалися виступи 
хору, танкової групи й окремих 
солістів. Хор під дириґентурою 
дир. В. Климкова виконав чотири 
пісні: “Зібралися невірнії” , арр.
К. Стеценка, ‘Та віють вітри все 
буйнії” , арр. О. Кошиця, “ Ой, як, 
як” (веснянка), музика М. Леон- 
товича та “Журавель” , музика Р.

Склецького. Хор, незважаючи на 
короткий час навчання, виправ
дав покладені надії і залишив за
мітне враження серед присутніх. 
Відчувалося тонкість виконання 
і вдалу інтерпретацію окремих 
пісень, що з замітною характе
ристичною рисою роботи дир. В. 
Климкова. Пісня “Журавель” про
ходила під дириґентурою кур
сантки Марусі Рогагинської з Ст. 
Кетеринс, яка виправдала споді
вання зібраної публіки й дістала 
в нагороду за свій вдалий деб’ют 
щирі й гарячі оплески. Українські 
танки проходили з дуже замітним 
успіхом. Зібрані відчували в них 
свіжість, тонкість виконання, си
лу й динаміку, що передавались 
зібраним, які з більшим і біль
шим захопленням приглядались 
цьому доброму виконанню. Та
нець “Дівчинонька по гриби хо
дила” показав, картини стилізова
ної ритміки й був навіяний легкі
стю виконання і тонкістю інтер
претації. Танець “Чоботи” вніс в 
програму сильні гумористичні е- 
лемснти, ЯКІ РИЯВЛЯЛИСЯ в окре
мих стилізованих рухах, що не
мов слова промовляли до публіки

Дівоча танкова група Доросту МУНО у Вінніпегу, яка виступала на кінцевому 
концерті Вищих Освітніх Курсів у п'ятницю, 9 серпня, в авдиторії Дому УНО. 

На світлині танок "Дівчинонька по гриби ходила".
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й викликали сміх. Танець “Мете
лиця” бур, повний динаміки й си
ли та проходив з великою вервою. 
Традиційний “Гопак” появився в 
новій шаті мистецького оформлен
ня, що замітно вносило щось но
ве до цілости композиції. Найви
щого успіху добилася група у ви
конанні танку “Веснянка” . Цей 
танок очарував присутніх своїм 
розміром і розмахом, силою і ди
намікою виконання, як також ви
триманим стилем та доброю інтер
претацією. На сцені проходив, у- 
країнський танок у всій своїй кра
сі, показуючи на широкі можли
вості, що криються в українсько
му танковому мистецтві. Отже 
“Веснянка” стала, без сумніву, 
черговим значним успіхом п. 
Клуня. Вокальний дует “Берізка” , 
музика Козака й “Місяць на не
бі” , арр. Надененка у виконанні 
Марусі Ґуляс і Марусі Рогатинсь- 
кої, як також сольо на піяні “Со- 
натіна” , арр. Келера й “Українсь
ка народня пісня” , арр. Косенка 
у виконанні Ірини НІкреметки 
були добрим доповненням до ці 
лости концерту. Оркестру для тан
ків зорганізував і її вишколив п. 
Олександер Маценко, син музико- 
лога д-ра П. Маценка. Він також 
акомпаніював солістам.

Концерт в цілому викликав гли
боке й незатерте враження на дов
гий час. Присутні недарма високо 
оцінили вартість програми, що 
було виявлено в довготривалих 
оплесках, як також в приватних 

. розмовах після концерту. Деякі з
присутніх були навіть готові по
рівнювати виступи курсантів з 

с професійними ансамблями, так
замітно й глибоко записались в їх 
душах виступи курсантів.

В суботу, 10 серпня, відбулося 
пращання курсантів., що проходи
ло в формі вечері. За почесним 
столом засіли викладачі курсів на

чолі з президентом ОУКО сенато
ром Павлом Юзиком. Вечерею 
проводила курсантка Маруся Ро- 
гатинська. Тут в с-ердешній і щи
рій атмосфері прощали курсан
тів Осередок Української Куль
тури й Освіти, Гол. Управа МУНО 
й УНО. З промовами виступали 
голова Відділу КУК на Вінніпеґ 
д-р Ісидор Глинка, проф. Яр. Ру- 
дницький від викладачів, п. Воло
димир Каптій від Кр. Управи МУ
НО та п. Д. Ріпак від управи Фі
лії УНО в Вінніпегу.

Безпосередньо після вечері се
натор П. Юзик і .директор курсів 
Б. Білаш вручили присутнім кур
сантам свідоцтва про успішне за
кінчення курсів. Це вручення про
ходило на очах широкої публіки, 
в склад якої входили рідні кур
сантів, що прибули на це свдто 
навіть з далеких сторін Канади. 
Вручання документів супроводи
лося стиском руки й побажанням 
добрих успіхів в дальшій праці 
для добра нашої спільноти в. Ка
наді. Кінцеве пращання набрало 
досить зворушливого характеру 
й в неодного з присутніх витисну
ло сльозу на очі, що було доказом 
радости й віри в, краще й більш 
певне майбутнє в Канаді.

Кінчаючи цю замітку, хочеться 
ще раз коротко підкреслити вар
тість курсів, що, на нашу думку, 
лежить в особистому й національ
ному аспекті. Курси мають зм ага
ти за піднесення доброго імени 
українців, у Канаді та за  гідне 
внесення культурного вкладу в 
загальну культурну скарбницю 
Канади. Курси готують молоді 
кадри, або іншими словами, готу
ють нову зміну, іцо повинна пе
ребрати провід нашого зорганізо
ваного життя і вести його до даль
ших замітних успіхів. Ми не хо
чемо затратити в Канаді нашої на-
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ціональної ідентичності*, не хоче - яч, бити все можливе, щоб ВОНИ біЛЬ'
мо загубити наших культурних 
надбань, а навпаки, ми хочемо да
лі з них користати й їх розвивати 
в сприятливих умовинах цієї краї
ни. А це буде можливе тільки то
ді, коли матимемо добре вишко
лену й національно сцідому мо
лодь, яка буде горнутися до на
шої спільноти, буде жити нашим 
життям, буде співати українські 
пісні, танцювати українські націо
нальні танки, взагалі, буде плека
ти всі кращі вияви нашої народної 
своєбразности, нашого мистецтва, 
а. разом з тим житиме ідеалами 
України, що чекає на нашу поміч 
г потрібний і догідний час.

До цього можуть приготовити 
нашу молодь тільки добре зорга
нізовані курси типу Вищих Освіт
ніх Курсів ОУКО. Отже, ми по
винні берегти їх традицію, про
довжувати їх кожного року та ро-

7 шали кількістю учасників та ро- 
' сли багатством Еикладів і різно

манітністю ідейного підходу. Тіль
ки добре зорганізовані курси, ве
дені на високому мистецькому й 
ідейному рівні будуть притягати 
нашу молодь, на них вона буде 
користати, витягаючи здорові со
ки національного знання і зерно 
правди про свій рідний нарід і 
уярмлену Батьківщину Україну. 
Такі курси будуть робити націо
нальну справу, будуть її виплеку- 
вати, а курсанти здобуватимуть 
там новий змисл життя та розу
міння, як працювати творчо для 
справи, за яку вони повинні стоя
ти. Такими були Вищі Освітні 
Курси продовж останніх не мен
ше двадцяти років і такими вони 
повинні залишитись назавжди, 
відповідно лише поширюючись і 
духово збагачуючись.

ЦІКАВІ ДРІБНИЧКИ
® Недавно винайдена загрозлива 

зброя, що її названо "промені смер- 
ти", має такий сильний струм, що він 
прошиє бетоновий мур завгрубшки 
Х50 центиметрів.

•  Найновіші досліди виявляють, 
що наша плянета-земля звільняє ско 
рість свого ротаричного обігу, на од
ну десяту секунди продовж одного 
року, що буде мати значення для 
майбутніх календарних систем.

® Винахідники ЗДА роблять захо
ди, щоби спорудити такий апарат чн 
так званий "гелікоптер", який міг би 
постійно кружляти в стратосфері, 
лорушуючися "радіаційним промін
ням" сонця як рушійною силою.

® Пересічна глибина океанів ви
носить 5 кілометрів, а найбільша гли 
бина океану занотована біля Маріян- 
ських островів на Тихому океані, ви
косить 10,899 метрів глибини. Тихий 
океан є також найбільшим і має по
верхню 180,000,000 квадратових кіло
метрів.

•  Організм людини зложений з та
ких складнигів, які постійно віднов
ляються, деякі з них відновляються 
продовж тижня, деякі в часі одного 
місяця, а лише два відсотки є таких, 
що міняються щорічно.

•  Гроші — це речі, що їх можна 
уживати як світовий міжнародній 
пашпорт, що дає вступ усюди за ви
їмком неба, і за ннх можна набути 
все за виїмком щастя!

Іг.............-----.......................—............

! МОТЕЛЬ FLAMINGO \і і
і ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ !

МОТЕЛЬ -І
І в околиці Вінніпегу. 10 хвилин до !
; міста. Модерні кабіни для самітних !

і для родин! !
Дуже умірковапі ціни!

ІВАН ЯКИМІВ, властитель. і• і
і 1680 Pem bina H w y (75) —  Ph.: GL 2-2898 !
! W INNIPEG 19, MAN. !
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“ ОЛД СОЛДЖЕРС
“ ...не складу зброї, поки не вибо

рю волю Україні...” Слова присяги 
потрясають мурами коломийської 
казарми, несуться карпатським бер 
кутом понад завмерлі лави стрі
лецтва й прошивають низькі, ли
стопадові хмари.

— Праворуч, ходом руш!.. Піс
ня... —

“Гей, у лузі червона калина...” 
— Маршова колона співає цілим 
серцем, голос пісні будить заспа
не місто й притягає до вікон.

--- Та куди ви?.. —
— На Львів!... На Львів... — Від

НЕВЕР Д А Й ..”
гукуються чотири сотні Гуцуль
ського Куреня... — На Львів!...

Ще хвилинка і залізнича стан
ція проковтує сірозелені одно • 
строї, стукотять об рейки колеса 
й гудок паровозу кидає українсь
кій К о л о м и ї  останнє — “На 
Львів” !

— З Богом на святе діло... хита- 
тають чубами простоволосі сосни.

“Є у мене топір, топір, ще й ко
вана бляшка...

Научу я москалика та й ще то
го ляшка...”
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коломийкою відповідають ваго
ни й щораз швидше намотують на 
колеса повісма кілометрів...

“Не складу зброї, поки не ви
борю волю Україні” ті слова й ни
ні, по стільки роках, не втратили 
своєї дзвінкости, що більше, сво
го глузду, в серцях кол. молодень 
ких стрільців Василя Ткачука й 
Иосифа Пригродського, п р ияте- 
лів-однолітків із Березова Ниж
нього, кол. Печеніжинського пові
ту.

В 1917 році, маючи неповних 17 
років, нерозлучні друзі проміня
ли, здавалося б, спокійне життя 
“підпарубочого” на мазепинку й 
розету Українського Січового 
Стрільця, стали — чи не наймо
лодшими — вояками Легіону. А 
далі східній фронт, бої за Львів, 
чотирикутник смерти, відступ за 
Збруч і тифозний марш широки
ми степами, ЧУГА та гіркий по
лин провалу величніх сподівань...

Повернувшись у свояси й за-

реславної настанови “горе пере
моженим” , попрощали наші друзі 
рідний Березів і подались у дале
ку Канаду. Невеселі будні вояка- 
еміґранта ще більш наснажили, 
підкреслили суть коломийської 
присяги. Василь із Йосифом пори 
нають у вир громадсько - політич
ного життя канадської України. 
Вони стають активними членами 
УСГ, УНО й інших наших органі
зацій. Одружившись, поселились 
у Брітанській Колюмбії.

Тепер И. Пригродський має 
зразкову фарму біля м. Аботс- 
форду. В .Ткачук має столярську 
майстерню в Ню Вестмінстері. 
Василь і Йосиф, активні члени 
УСГ Брітанеької Колюмбії, замі
нили огнепальну зброю фронто
вика першої лінії на не менш е- 
фективну зброю живого слова 
Правди. Вони й тепер у фронто
вій лінії затяжної боротьби за на
шу Істину...

“Старі вояки ніколи не вмира
ють . . . ”

Й. Пригродський і В. Ткачук в оточенні членів управ (з родинами) клітин 
УСГ, УНО і ОУК у Ванкувері на фармі Й. Пригродського, вересень, 1963 р.
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М. ДАНИЛИШИН

Н а у к а

і р о з в а г а
ЩО ПРИНЕСЕ БУДУЧЧИНА

(Як буде виглядати світ в 2,000-ному році?)
На цю тему є дуже багато різ

них, деколи навіть фантастичних, 
п о р і с т є й  і  публікацій, а також 
фільмових стяжок, які зображу
ють всякі винаходи та припущен
ня, що їх принесе людству будуч- 
чина. Знову в послідних роках 
вся преса переповнена сенсація
ми, що за допомогою найновіших 
наукових дослідів та винаходів 
людина опановує міжплянетарні 
простори, а англійський дослід
ний інститут звітує, що довкола 
нашої плянети-землі кружляє те
пер аж 295 штучних “сателітів” , 
з яких лише около 50 мають у- 
стійнену характеристику похо
дження, а походження решти “са
телітів” стає невиясненим, мало 
того — їх число постійно зростає.

Міжпланетна комунікація. — 
На підставі переведених пробних 
полетів “штучними сателітами” 
зі спеціяльно вишколеними літу
нами —- “космонавти” чи “астро
навти” , вже тепер ведуть заходи 
для полоту на місяць чи плянету 
Марс. Звідомлення подають, що 
вже тепер приготовляють побу
дову “космічної ракети” розміром 
85 метрів довжини і 20 ширини з 
4-ма частинами, яких вибухова 
сила буде так скомбінована, що 
перші дві частини будуть зужиті 
гіа полет на іншу плянету, а дві 
інші — на поворот. Така подорож 
буде тривати приблизно 600 днів

і при участі експедиції з 7-ох кос- 
монавтів-спеціялістів. Ракета бу
де мати телевізійну станцію, щоб 
передавати на землю всі спосте
реження, як також причал, побут 
та поворотний відлет із досягне
ної плянети. Припускають, що та
кий полет вудбудеться в 1975-1980 
роках, і якщо буде успішний, то в 
2,000 році вже буде існувати по
стійна комунікація не лише з 
Марсом, але теж і іншими плане
тами.

Загальна комунікація буде так 
удосконалена, що цілу земну ку
лю пов’яже сітка авіаційних лі
ній з “ракетними літаками” зі 
скорістю звуку чи навіть світла. 
В недалекій будуччині подорож 
довкола землі можна буде відбу
ти продовж одної доби. Дослід
но це може виглядати так, що в 
годині 6-тій рано особа візьме 
літак в Ню Иорку і в 10.30 буде 
вже в Буенос Айресі, де пообідав
ши в год. 11.30, пересяде на ін
ший літак і на підвечірок в годи
ні 16.30 приїде до Лондону. Там, 
полагодивши свої справи, переся
де ще на інший літак і на годину 
21-шу (девяту ввечорі) буде зно
ву в Ню Йорку, не відчуваючи 
будьякого змучення.

В автомобільній промисловості 
автомобіль буде так званою “лі
таючою машиною” , без коліс, не 
буде потребувати автострад, змо
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же плавати по воді, порушувати
ся чи літати горизонтально чи 
вертикально в будьякім напрям
ку. До того ці літаючі машини бу
дуть дуже приступні в ціні і їх 
зможе набути кожна доросла лю
дина, і вони будуть осідати та збе
рігатися на “терасах” (дахах) 
мешкальних домів.

Подібні “літаючі машини” за
ступлять також теперішню заліз
ницю й комунікація між поодино
кими місцевостями буде відбува
тися “ракетними поїздами” , що 
віддаль 100 кілометрів будуть від 
бувати за кілька хвилин, з най- 
вигідним устаткуванням, регу
ляторами температури та холод
ного світла. Подорож відбуватиме
ться за поміччю автоматичних “ра 
дарних” апаратів так, що немо
жливими будуть зудари чи інші 
катастрофи.

Будучі тіста — матимуть ціл
ком змінений вигляд, бо кожне 
місто буде великих розмірів до
мом — так зв. “монобльок” виві- 
нованим найновішими здобутка
ми науки й техніки. Такий дім- 
місто може мати кілька кіломет
рів ширини, а кільканадцять кіло
метрів довжини, матиме яких 100 
поверхів висоти й зможе помісти
ти 50-100 тисяч мешканців. В  та
кому домі будуть і всі потрібні у- 
ряди адміністрації та публічного 
забезпечення, як поліція, пошта, 
преса, школи, університети, кіно
театри, клюби, крамниці, рестора
ни і все інше потрібне. Комуні
кація в таких домах буде так зме- 
ханізована та вдосконалена, що 
все будуть виконувати скоро й 
вигідно. Щоб дістатися куди тре
ба і в будьякому напрямку, ви
стачить уміститися в фотелі “він- 
ди” і натиснути відповідний “ґу- 
зичок” . Крім комунікації “вінд" 
місто-дім буде мати сітку рур, що 
згущеним повітрям зможуть до

ставляти речі на помешкання. То
му в будучому місті не буде ні 
поштарів ні продавців газет, бо 
пошту і газети будуть доставляти 
автоматично на кожне помешкан
ня. Таким способом можна буде 
поладнувати й інші орудки, вклю
чно з закупами в крамницях. На
приклад: мешканець виписує лис
ту потрібних йому товарів, долу- 
чує відповідну суму грошей, за
паковує це все в рурковий апа
рат, натискає потрібні числа й за
мовлення автоматично переходить 
до торговельного магазину. Там 
виконують замовлення, долучу- 
ють фактуру й евентуальну реш
ту грошей та за натисненням від
повідних чисел пересилають на 
помешкання.

Та це ще не все, бо в такому но
вітньому місті буде також сітка 
“телефонного телебачення” . Ко
жний мешканець за натисненням 
відповідних чисел зможе говори
ти зі своїм знайомим в іншій час
тині міста, чи навіть в другому 
місті, а при тім бачити його особу, 
його зачіску, одяг та його приєм
ну усмішку, чи гнів за недодер
жання слова.

Мешкальні доми будуть зі всі
ма можливими вигодами в най
більш практичному приспособлен 
ні. Вся обстановка буде захована 
в стінах, в підлозі та стелі. В ра
зі потреби, скажім, їдальні, за на
тисненням відповідного ґузичка 
з укриття висуваються стіл і крі
сла, а після використання все зно
ву ховається в такий самий спо
сіб. Таке саме зо спальнею; все 
інше устаткування, а навіть світ
ло буде заховане в стелі та сті
нах чи в шафах, бо не буде тепе
рішніх жарівок, а світляні пли
ти з так званим холодним світ
лом, що не буде витворювати те
пла, а тим самим не буде загро
зи пожежі.
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Заповідають також “підводні 
міста” на дні океанів, з виглядом 
“ монобльоків” з бетону і скла.
: Населення земної кулі до 2,000 
уоку подвоїться. — Демографіч
ний річник ОН подає, що за послі- 
дне десятиріччя населення земної 
кулі збільшилося на 560 мільйо
нів душ і тепер начислює 3,069 
мільйонів осіб. А Міжнародній 
Конґрес, що недавно відбувся в 
Штокгольмі, подав, що за  наступ
них 35 років число населення по
двоїться, себто буде начислюва- 
ти понад шість більйонів душ. Цей 
самий Конґрес устійнив, що бу
дучою загрозою не є війна чи “а- 
томна бомба” , а перенаселення, 
яке зможе так піднестися, що зем 
ні плоди не будуть в силі всіх ви- 
живити та закликає поробити всі 
можливі заходи, щоб тому зазда
легідь запобігти, та не допустити 
до катастрофальних наслідків.

На підставі пророблених дослі
дів заповідають, що в недалекій 
будуччині пересічний вік люди
ни піднесеться від 100 до 120 ро
ків, бо медичний поступ виелімі- 
нує всі хвороби, а люди будуть 
вмирати тільки зі старости. Поза 
всякими вигодами та медичними 
успіхами руханка і спорт будуть 
на високому рівні як запорука 
доброго здоров’я та довгого жит
тя. В будучих десятиліттях харч 
людини буде складатися виключ
но із  “вітамінних таблеток” , тож 
не треба буде жадного столового 
накриття і кухонних приборів. На
віть напитки будуть в “таблет
ках” , як тепер “аспірина” . В плин 
йому стані залишиться тільки во
да, і то фільтрована, щоб очисти
ти її від всяких мікробів та з від
повідною стійкою температурою, 
яка нічим не загрожуватиме орга
нізмові.

В  недалекій будуччині, навіть 
одяг людини буде змінений, і то
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як виглядом, так і якістю. Одяг 
буде споруджений із штучної, але 
дуже легкої та гладкої тканини, 
яка не буде нічим брудитися й та 
кого одягу не треба буде прати, а 
вистачить витріпати і тканина 
стане знову як нова, Такий одяг 
будуччини матиме особливий ви
гляд, майже для всіх людей одна
ковий, при тому з відповідними і 
дуже маленькими апаратами ре- 
ґулувати температуру — в літний 
час давати прохолоду, а взимку 
огрівання.

До одягу належатиме також 
бездротний телефон та апарат 
телебачення, що вагою і розміром 
не буде багато більший від тепе
рішнього ручного годинника і за 
його допомогою можна буде гово
рити з особами на найдальшу від
даль, а також бачити коли, де і 
яка година, чи будьяка інша чи 
важніша подія, бо такі передачі 
будуть постійно з відповідних 
станцій телебачення та в природ
них красках.

Якщо ці припущення в загаль
ному є можливі, й сприємливі, то 
є й другі, що їх можна вважати 
загрозливими. А то — заповідже- 
на можливість інвазії на нашу 
плянету з інших світів мешкан
ців, може навіть більш від нас 
розвинених, що могло б мати не 
бажані для людства наслідки. 
Знову ж американський профе
сор Реденберґ (нагороджений пре 
мією Нобеля) висловив припущен
ня, що міжплянетарні полети мо
жуть принести на нашу Землю 
бацилі невідомих нам хворіб, що 
може бути великою загрозою для 
всего людства, якщо завчасу не 
знайдуть протидіючих заходів.

Все це взяте разом все ж є тіль 
ки можливості, які, так чи інакше, 
розв’яже час, — а пока, треба тер
пеливо сприймати сучасну дійс
ність такою, як вона є...



ПІДВОДНІ МІСТА ТА АТОМНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА ДНІ 

ОКЕАНІВ
Загально відомим є, що звиш 70 

відсотків земної кулі занимають 
моря та океани, які криють в со
бі багато різнородних тварин 
та рослин, що в більшості доте
пер не є належно досліджені та 
використані. Для характеристики 
слід навести, що найбільший по
верхнею Тихий океан начислюо
180.000. 000 кв. клм., його шири
на в деяких місцях доходить до 18 
тисяч кілометрів, а довжина до
тепер ще неустійнена. Друге міс
це займає Атлантійський океан з 
поверхнею 106,000,000 кв. клм. та 
має він 15 тисяч кілометрів дов
жини і понад 7 тисяч кілометрів 
ширини. Індійський океан має
75.000. 000 кв. км. поверхні, а за
гально моря та океани начисля
ють 366 мільйонів кв. клм. по
верхні. Найбільша глибина оке
ану занотована коло Маріянсь- 
ких островів на Тихому океані, 
яка виносить 10,899 метрів.

За останні роки в дослідах мор
ського дна зроблено величезні ус
піхи, але загально акція ця є ду
же трудна і коштовна. Коли по- 
лет в стратосферу відбувається 
зі скорістю, яка переходить звук, 
то досліди морського дна відбува
ються “раковим кроком” . Експе
диція до глибини 3,000 мтр. три
вала повних 5 годин; а найноЕЇ- 
ша виправа до глибини 10,000 ме
трів тривала понад 7 годин, з я- 
ких для занурення зужито біль
ше як 4 години часу. Досліди мор
ського дна переводять при помочі 
відповідних апаратів, які мають 
назву “Батіекаф” і такі вимага
ють багато коштовних і скомплі- 
кованих споруджень не лише для 
плавання чи занурювання, але та
кож на доставу повітря експеди
ції, на освітлення, на поміри та

фотографування, а тому “Батіс- 
кафи” є більш коштовні чим ко
раблі.

ДОСЛІДИ МОРСЬКОГО ДНА 
в и я сн ю ю т ь  й о го  ТАЄМНИ

ЦІ И БАГАТСТВА
Переведені досліди вияснюють, 

що в морах та океанах живе ве
личезне число різних рослин та 
живин, з яких деякі мають вели
чезні розміри. На дні океанів є 
сильні течії води, що виглядають 
на підземні ріки, які пливуть у 
відповідному напрямку з вели
кою скорістю, та мають вони ти
сячі км. довжини. На днах оке
анів є й скелі гори, підводні вул
кани які доходять до 1,200 метрів 
висоти. Підводні гори вкриті ріс- 
тнею, в якій замешкують різні 
живини та потвори, з яких деякі 
мають по кілька тонн ваги.

На підставі дослідів устійнено, 
що лише до глибини 160 мтр. мор 
ські живини користуються світ
лом, яке ДОХОДИТЬ ДО НИХ ЗІ ЗОБ
НІ, бо в дальшій глибині панує 
темнота. Багато морських живин 
користується своїм власним фос- 
фористичним світлом, бо без ньо
го в тій вічній темноті не можна 
обійтися.

З досліджень відомо, що між 
сотворіннями морської глибини 
ведеться постійна боротьба, “всіх 
проти всіх” — спасається тільки 
той, хто сильніший чи справні
ший і знищить своєго противника, 
або звинніший і хто скоріше вте
че. Іншого виходу там немає.

Морське дно має поклади різ
них мінералів, а також укриває 
великі скарби зі затоплених ко
раблів, бо статистика виявляє, що 
на дні океанів є більше затопле
них кораблів, чим тих, що ц л и е з .- 
ють по морях та виконують своє 
призначення на поверхні океанів.
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ПІДВОДНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
' Дослідний Інститут у Пітсбурґу 

опрацював відповідні проекти по
будови підводної атомної електро
станції, яка зможе продукувати ве
ликої сили електричну енерґію і 
може мати не абиякі успіхи. Така 
підводна електростанція буде схо
ронена перед знищенням на випа
док війни, а також вона буде так 
споруджена, що буде використову
вати тепло землі для продукуван
ня електричної енергії.

Це мала б бути механічна спору
да 14 метрів висока й 6 метрів ши
рока. Вона буде влаштована так, 
що продовж 18 місяців зможе пра
цювати вповні самостійно і автома
тично, без обслуги людини, яка бу
де його тільки періодично контро
лювати, та включати додаткові ав
томатичні апарати.

Проектують також збудувати 
величезних розмірів підводну “ге
ологічну” станцію для дослідів 
нутра землі, та розшуків мінераль
них покладів на дні океанів. Нара
зі це все тільки проекти, які хоч 
мають певні вигляди на успіх, а- 
ле для їх реалізації вимагають 
величезних фондів на підготову 
й. побудову їх.

ПІДВОДНІ МІСТА
Статистика вияснює, що насе- 

леня земської кулі збільшується 
на 55 мільйонів осіб річно, як по
дає статистика, а це в недалекій 
будуччині може спричинити за
грозу перенаселення, бо земля не 
буде в силі не то виживити, а й 
примістити всіх людей на своїй 
поверхні, і тому вже тепер снують 
проекти заселення морського дна 
“підводними містами” .

Такі “підводні міста” мали б 
вигляд величезних розмірів ко
рабля чи дому, за  назвою “моно- 
бльок” , спорудженого з залізо-бе- 
тону та скла. Себто в ньому мож

на б приміститися 20 чи навіть 
50 тисяч населення, яке було б за 
безпечене всіма вигодами ком
форту. Більше того — “місто-дім” 
був би устаткований такими апа
ратами, що використовували б 
температуру нутра землі для по
рушування різних споруджень — 
а то: продукувати повітря, освіт
лення, огрівання, охолоджуван
ня та все, що потрібне для вигід
ного життя.

Окремо мали б бути спорудже
ні підводні фабрики та підпри
ємства, щоб використувати та пе
реробляти морські живини й ро
слини на поживу для людства, 
щось у роді “вітамінних табле
ток” .

Для комунікації з такими “під
водними містами” проектують 
“підводні ракети” , які зможуть 
летіти в повітрі чи плисти попід 
воду, і вони будуть так спорудже
ні, що передньою частиною бу
дуть усмоктуватися в стіну “монот 
бльоку” , де буде споруджена стан 
ція зі спеціяльними апаратами 
заладовування чи виладовування 
речей.

Все це на перший погляд ви
глядає фантазіями, але коли взя
ти до уваги здобутки науки й тех
ніки, які відбуваються вже на 
наших очах, то немає арґументів, 
які виключали б можливості їх 
реалізації.

ПРО НАСЕЛЕННЯ ЗЕМНОЇ КУЛІ 
Демографічний річник видання се- 

кретаріяту ОН вияснює, що за остан
нє десятиріччя число населення збіль 
шилося на 560 мільйонів осіб та зро 
сло до 3,069 мільйонів люду. Пере
січно на кожний квадратовий кіломе- 
тер тепер припадає 23 мешканці, а 
найгустіше заселена держава, це Го 
ляндія, де на один квд. клм. припа
дає аж 346 осіб, знову ж найрідшє 
заселена Австралія, де на один квдр. 
клм. є всього тільки одна людина.
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В державах, що брали участь в о- 
станній світовій війні як Німеччина, 
Совєтський Союз чи навіть ЗДАме- 
рики є більше жінок., ніж мужчин.

Знову статистика вияснює, що пе
ресічний вік жінок виносить 75 років, 
а мужчин лише 71 рік. Найвище чи
сло смертности має Японія, де про
довж одного року на кожну тисячку 
народжених вмирає 160, а найнижче 
число смертности має Голляндія, де 
на тисячу народжених вмирає лише 
15. З поодиноких частин світу най- 
густіше заселена Европа, де на кож
ний квадр. клм. припадає 138 меш
канців, в Азії 112, а в Америці не- 
доходить до 100 мешканців. Найбіль
ше число розводів є в Арабії, а най
менше в Ірландії. Найгустіше засе
лене місто Монако, де на один квадр. 
клм. припадає аж 13,600 мешканців, 
а найбільші числом родини живуть 
в Самої, де пересічна родина скла
дається з 7-ми осіб.

ПЕРЕСІЧНИЙ ВІК ЛЮДИНИ ПІДНО
СИТЬСЯ І В 2.000 РОЦІ — БУДЕ ВИ
НОСИТИ 100 РОКІВ

Винахідник "стрептомецінн" і  лав 
реат Нобеля д-р С. А. Ваксман на ви' 
голошеній недавно пресовій конфе
ренції заявив, що пересічний вік лю
дини підноситься постійно і в 2-ти- 
сячному році буде виносити 100 ро
ків. Під час конференції д-р Вакс
ман, зазначив, що як "пеницеліна" 
так і  "стрептомеціна" мають великий 
кураційний успіх, але їх аплікацій 
не треба надуживати, бо це може 
мати небажані наслідки не лише для 
осіб, але також для їх  нащадків.

Загально належить ствердити, що 
медичні досліди за останнє десяти
річчя зробили величезні успіхи і те
пер йдуть намагання, щоб винайти 
лік проти рака, який є одною з  най
більш загрозливих хворіб людства.

295 ШТУЧНИХ "САТЕЛІТІВ" КРУЖ
ЛЯЮТЬ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ

На підставі звідомлень англійсько
го дослідного Інституту стверджено, 
що загально довкола землі кружляє 
тепер 295 різних штучних "сателітів'' 
з яких подавляюча більшість є неві
домого походження. Деякі держави

як Англія, ЗДА мають відповідні а- 
парати, які досліджують і занотову
ють полет кожного сателіта, але це 
не дає змоги устійнити його похо
дження, і на вище подане число тіль
ки яких 50 має означену характерис
тику, що вияснює їх походження, а 
решта є невідомі. З оголошених те
пер звідомлень можна устійнити, що 
яких 25 штучних сателітів випустили 
Злучені Держави Америки, а яких 15 
випустив СССР, про що є офіційні 
повідомлення, — тому робиться при
пущення, що між кружляючими "са
телітами" можуть бути й такі, що по
ходять із інших планет, досліджую
чи, коли не нашу планету, то похо
дження та якість "сателітів", які по
ходять з нашої планети.

ЯПОНІЯ МАЄ НАЙСИЛЬНІШУ ПРЕСУ
Незважаючи, що Японія програла 

останню світову війну, в наслідок 
чого зменшилася її поверхня та пі
дірвався . частинно її економічний 
стан, вона з р о б и л а  великий по
ступ в розбудові промисловости і її 
товари тепер запивають весь світ, бо 
Японія має найдешевшого і д у ж е 
продуктивного , робітника, що дало 
їй змогу скоро піднестися.

Японія має тепер найсипьнішу пре 
су, що, як подають звідомлення, по
являється кожного дня 25 мільйоно- 
вим накладом. Крім сильної преси 
Японія має також густу сітку радіо
станцій та телебачення, що її переви- 
щає хіба Америка, яка в тому зай
має перше місце.

НАЙБІЛЬШЕ, НАЙВИЩЕ 
І НАЙДОВШЕ

Найбільша частина землі це Азія 
з поверхнею 43,026,956 квадратових 
кілометрів. Найбільший океан — це 
Тихий океан з поверхнею 180,000,000 
квадратових кілометрів. Найвища гб 
ра-— Еверест в Гімаляях має 8,882 
метри висоти. Найвищий водопад — 
Анґель у Венесуелі, що має 1,005 мет
рів висоти. Найдовша ріка в світі 
— Ебро в Еспанії на 8,000 кілометрів 
довжини). Друга по величині ріка — 
Амазонка в Бразіпії має 6,290 кіло
метрів довжини, а третя — Ніль дов
га 6,500 кілометрів. Найбільша укра-
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їнська ріка — Дніпро має 2,140 кіло
метрів довжини.

ВІДНАЙШЛИ РУЇНИ МІСТА, ЩО 
ІСНУВАЛО ДВІ ТИСЯЧІ РОКІВ ТОМУ

В Перу, недалеко місцевости Гон- 
копампа (провінція Карґуаз), віднай
шли руїнні старинного міста, яке існу 
вало 100 років до приходу Христа. 
Згадані руїни є на висоті 3,100 мет
рів над поземом моря. Уважають, 
що це найцінніша передісторична 
знахідка в Південній Америці.

Руїни ці представляють ціле міс
то не лише з  величавими домами, 
святинями та гробницями, а також з 
каналізацією. Знайдені доми м уро
вані з  каміння, та зі залями на 8 ме
трів висоти; деякі доми начислюють 
20 кімнат. Гробниці теж муровані та 
поверхові і  деякі з  них мають 15 ме
трів довжини і 12 висоти. Знахідка 
ще з  кінця 1961 року, але до тепер 
вдалося лише частинно перевести 
розшуки, які продовжуються даль
ше, бо руїни займають простір біль
ше 3 кілометрів довжини.

МАШИНА ДАЄ ВІДПОВІДІ
В Парижі спорудили машину, яка 

відповідає зразу  на поставлені за
пити і то з прецнзною точністю. Ма
шина ця мас назву "Ґамма 60" та с 
так великих розмірів, що займає 360 
квадратових метрів поверхні, і має 
в собі яких 15 тисяч електричних апа 
ратів, які роблять потрібні обчислен
ня, чи збирають дані, подаючи відпо
відь голосником при помочі "магніт
ної плівки", яка ці відповіді також 
записує.

Уважають, що ця машина є одною 
з найбільш прецизних, які дотепер 
діють, вона порушується при помочі 
електронних апаратів. Її також нази
вають "електричним мозком", який 
може в скорому часі дати точну від
повідь на найбільш складні фізичні 
чи математичні проблеми.

НАЙБІЛЬШІ МІСТА
З заподань Статистичного збірника 

ОН найбільшими містами с: 1) Ню 
Йорк з 10,970,000 мешканців, 2) Токіо 
з  10,550,000 мешканців, 3) Лондон —

ш 9,900,000 мешканців, 4) Париж — 8, 
.‘ .000,000 мешканців, 5) Москва — 7,200, 

000 мешканців, 6) Чікаґо — 6,290,000 
мешканців, 7) Мексіко — 4,791,000 
мешканців, 8) Буенос Айрес — 3,900, 
000 мешканців, 9) Сан Павльо — З,
500.000 мешканців, 10) Берлін — З,
500.000 мешканців. Найбільше укра
їнське місто це столиця Київ, що 
після найновішої статистики має 1,
250.000 мешканців.

Найбільше хмаросягів м а с  Ню 
Йорк, який ще тим замітннй, що там 
живуть величезні скупчення чужи
нецьких іміграцій, як наприклад:
550.000 ірляндців, 1,100,000 італійців 
та два і пів мільйона жидів,, себто 
стільки, що начислює жидівська дер
жава Ізраїль.

Знову Токіо є замітне тим, що в о- 
станніх роках його населення значно 
збільшується, коли населення Ню 
Йорку та Лондону за той час постій
на маліє.

Найбільше місто в Південній Аме
риці — це Буенос Айрес, яке за по
верхнею с найбільшим у  світі, бо за
ймає простір 5 разів більший від по
верхні Парижу.

ПІСНЯ ЕМІГРАНТКИ

Як давно, як давно 
У розлуці минають години. 
Чужино, чужино,
Не заміниш мені України.

І сади і хати,
Все знайоме і рідне до болю.
Ти прости, ти прости 
За розлуку, мій краю, з тобою.

Не розвіять жалю,
Не розрадити тугу безкраю.
Я ловлю, я ловлю
Кожну вістку з далекого краю.

Освіти, освіти
Мою душу, повиту журбою.
Ти прости, ти прости 
За розлуку, мій краю, з тобою.

Як давно, як давно 
У розлуці минають години. 
Чужино, чужино,
Не заміниш мені України.

Олександер Підсуха
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КОНТИНЕНТИ ПЛИВУТЬ
Австралійські науковці прого

лосили світові, що австралійсь
кий континент рухається як ці
лість приблизно два цалі на рік. 
Цей рух відбувається продовж о- 
останніх приблизно 100 мільйонів 
років. Колись Австралія лежала 
десь у тому місці, що нині півден
ний магнетний бігун землі. А ни
ні вона віддалена від того місця 
на майясе 3,400 миль.

Теорія про те, що континенти 
пливуть, не нова. Те відкриття зро 
бив перед 50 роками німецький 
метеоролог Веґенер. Він виходив 
з заложення подібности східніх 
берегів американського і захід- 
ніх берегів евроафриканського 
континентів. Він твердив, що оба 
континенти мусіли бути колись в 
одному куску і що в ході часу 
щось таке сталось, що той кусок 
розколовся і два куски 'почали 
від себе віддалюватись. Він ствер
див, що нпр. геологічні поклади 
Бразілії і Африки є такі самі, як
би колись були разом. За його по
глядом, гори на східньому побе
режжі Америки і Канади такі са
мі як гори Шотляндії і Скандина
вії. Він найшов також, що залиш
ки в скаменілій формі в скелях 
тих гір такі самі, якби ті частини 
землі були колись в одному кус
ку та що таких залишків не най
дено в скалах Бразілії і -Півден
ної Африки.

Ту теорію, як її поставив Веґе
нер, пильно розглядали метеоро
логи і біологи, але геологи її не 
піддержали тоді. Хоч докази Ве- 
ґенера б у л и  переконливі, вони 
не могли собі вияснити, які сили 
могли розірвати сушу і заставити 
її куски віддалюватись від себе, 
тобто плисти. Вони припускали, 
що океани, як вони нині є, все 
були такими, як нині. Вони не

могли зрозуміти, як то куски су
ші, що лежать на твердому ложі 
земної кори, могли б плисти.

Лише тепер в багатьох випад
ках вже стверджено, що конти
ненти таки пливуть і що середови
ще, в якому вони пливуть, хоч 
тверде і непорушне, як виглядає, 
таки є рідиною.

До піддержки теорії Веґенера 
найбільше причинились геофізи
ки і зокрема та частина природ
ничих наук, що займається палео- 
гнетизмом. Ті стердили, що скелі 
на землі, коли остигали від горя
чі, при якій творилась земля, за
лишились намагнетизовані в та
ких напрямках, як тоді діяв на 
них земний магнетизм. Тодішній 
напрямок магнетизування зали
шився в скелях і до нині, хоч ма- 
гнетні бігуни змінили совє поло 
ження на землі. Тож заходить пи
тання, чи справді бігуни змінили 
своє положення, чи може конти
ненти змінили своє положення. 
Магнетизм скель орієнтувався по 
напрямках північ-південь, як ді
яв тоді земніш магнетизм. Напря
мок тодішнього магнетизму, по
рівнюючи з теперішнім, не той са
мий. Напрямок м а г н етизації 
скель у Канаді відхиляється від 
магнетизації скель у Брітанії на 
яких ЗО ступенів.

Як причину руху континентів 
тепер подають звичайну конвер- 
цію внутрі землі, що дуже подіб
на до кипіння рідини в горщку, 
де верхні холодніші частини рі
дини, як важчі, проникають у 
глиб, а на верх виходять з нутра 
тепліші частини — легші. Тому 
при кипінні рідина нібито переїде 
дається в горшку, коротко — ро
бить те, що ми називаємо кипін
ням.

Для кипіння потрібне тепло.

165



Те тепло витворює в нутрі зем-. 
лі постійно радіоактивність еле- 
ментів-первнів, з яких збудована 
ціла земля* * ) .  Тепло в нутрі зем
лі заставляє більше нагріті ча
стинки підпливати на верх, а хо
лодніші зверху знижуватись в 
низ. Тобто внутрі землі робиться 
те саме, що і при звичайному ки
пінні рідини. Науковці геомагне- 
тики ствердили, що по середині 
Атлантику є розколина в землі і 
що під нею йде те внутрішнє ки
піння. При кипінні гарячі части
ни з нутра землі йдуть на поверх
ню на схід і на захід і відсува
ють р і д  себе оба континенти, Аме 
рику й Евроафрику, а холодніші 
частини з поверхні йдуть в глиб 
землі і т.д.
■і 3. інших джерел подають, що в 
ході того .процесу колись зникла 
суша Атлантида. Тому що цю 
справу ■ запам’ятали люди, гона 
мусіла відбутись вже за часів, 
коли люди жили на землі. Атлан 
тида мала бути там, де в Атлан
тику відкрито шов чи заглибину^ 
під якою недалеко від поверхні 
йде згадане вже кипіння, чи по на 
уковому кажучи, конвекція. 

і Теорія Веґенера про те, що кок 
тиненти пливуть нині, віджила і

"  Г  " 1— * ;  ’ ' \  •

*) Український геолог і хемік проф. 
д-р Микола: Єфремов (тому два ропи 
вмер нагло у ЗДА) доказував ще звиш 
десяток років тому, що нутро землі 
— це найбільша в світі "атомна ф а
брика", де1' ' постійно відбувається 
розбиття атомів, що витворює неса 
мовнто високу температуру і роз: 
пфяжність енергії, ;та так же постійно 
постають нові атоми, а то й первні. 
Вибух . вулканів,. це ніщо інше,.. як 
"дибух" величезної, сили .підземної 
(з нутра землі) "атрмної бомби". На
віть такий самий зовнішний вигляд.

Тепер теорія Єфремова прийнята в 
світі як самозрозуміла річ. Досі прий 
мали, що вибух вулканів — це роз- 
пряженість "Підземних газів". Ред.

щораз більше доказів є на те, що 
так воно було і є, як казав Веґе- 
нер і що цей процес в дуже повіль 
ній і непомітній для людей через 
їх коротке життя формі відбува
ється і нині. ? ■

Жарти
БОЯГУЗ

На одному з наших концертів 
жіночий хор, співаючи стрілець
ку пісню “їхав стрілець на вій- 
ноньку” дуже її протягав. г:'

“Чому ж вони так довго її спі
вають” — скаржився один із слу
хачів свому приятелеві.

“Видно, що той стрілець не ду
же на ту війноньку спішився” — 
пояснив йому приятель...

nZ  J  ПРИГОДА ’ . ' : .  ’ .

Входячи до кіна нівроку гру
бенька жінка і подаючи портеро
ві два квитки, Каже : “Я, знаєте, 
купила два, так щоб мені легко 
було сидіти, бо в одно крісло ні
як-не влізу... Ви, думаю, не маєте 
НІЧОГО проти?” ;.;

— Ані трохи, — каже портер, 
— тільки не знаю, чи втнете таку 
штуку: ВаПіі квитки на два кріс
ла, у двох різних рядах...

; - ПОМИЛИВСЯ...

; На поліції допитують чоловіка, 
який свою жінку з помешкання 
через вікно викинув і вона заби
лася. .. ...... ........ 'г... .
...—. Та то все через помилку — 
каже обвинувачений...

— Гарна мені помилка — каже 
поліцист — та ж вона мертва!..

<, -— Та ; це правда, але я забув,
#що ми з партеру на четвертий по
в е р х  перепровадились;..
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ЯК СТАВИТИСЯ ДО КОНКУРСІВ
Конкурс, як і лотерія, справа 

виключно добровільна. Можна 
купити лотерійний квиток за о- 
станні тридцять копійок, а можна 
й без уваги пройти помимо насипа 
ного щасливими номерами скля
ного колеса, маючи в кишені га
манець, а в гаманці — нерозміня- 
ну новеньку сотку. Можна наді
слати на конкурс рукопис, якого 
не наважився б показати і власній 
дружині, а можна мати справж
ній шедевр і не піддатися спокусі 
заволодіти першою премією.

І все-таки, як ставитися до кон
курсу?

Радимо: будьте обережні! На 
конкурсі існує дивовижна зрівня
лівка. Ти не ставиш на рукописі 
власного прізвища, яке говорить 
само за себе, а ставиш якусь деві
зу, яка нікому нічо не говорить. 
Те саме робить зелений початкі
вець — і от вас уже зрівняно. Пи
таєтесь: навіщо це?

Та найбільші несподіванки ча
тують на вас попереду. Рукопис 
іде на рецензію без імені автора, 
як вершник без голови. Нічого не 
второпавши з девізи, а тільки прі
ючи над текстом, рецензент може 
не здогадатися, з ким має справу, 
і написати таке, що, як кажуть,

не лізе ні в які ворота. Напри
клад: “Автор повісти ще тільки 
пробує свої сили в цьому жанрі. 
Йому бракує елементарних нави
ків і загальної культури; мова 
бідна, образи невиразні. Не зава
дило б йому зв’язатися з комісі
єю роботи з молодими, де він змо
же дістати кваліфіковану кон
сультацію” . А ви ж самі консуль
туєте !

Потім, коли відкриють коверту 
з девізою і взнають справжнє ва
ше прізвище, ще й роздзвонять 
на всю республіку. Злосновці не 
сплять! — сказав поет.

Якщо ви вже вирішили взяти 
участь у конкурсі, не забудьте 
про запобіжні заходи. В коверту, 
де має бути ваше прізвище, ніяко
го прізвища не кладіть, а тільки 
записочку: “Після присудження 
мені премії прошу дзвонити теле
фон...” Телефон теж краще вка
зати не свій, а тещин. Боятися те
щі не варто: якщо премії не при
судять, її ніхто не потребує, як 
що ж присудять — вона тільки 
зрадіє, що дізналася першою. . .

А взагалі — будьте обережні!
II. Гаєнко

("Літературна Україна" — Київ]

Ж а Р  т и
ТАКОЖ ПРАВДА...

Ідучи на забаву, жінка одягнула 
на себе суконку, яка складалася 
так би мовити — згори з нічого, 
а в долині теж не багато більше... 
І несподівано по дорозі почав па
дати зливний дощ.

— Щ астя — каже чоловік — 
що ти неодягнена, а то промок
ла б до нитки...

ГАВАНСЬКІ ЗВИЧАЇ
Сидять ніччю двоє гавайців під 

пальмою. От і зірка впала...
Питається гаваєць: “Ти собі чо

гось забаж ала?” ...
— А якже ж  — каже вона. — А 

ти?...
— Та й я також...
— Так?... То навіщо іще чека

єш?...
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