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Готуймося 

до веJІИКоrо свята1 

У СПОЛУЧНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Тро~и складніше справа була, порівняно з Кана
дою, Із вшануваннюІ пам'яти Кобзаря України у 
~Ш.~. Справа ·в ті:н, що Український Конгресовий 
Компет А~tерики вирішив збудvвати пам'ятник Та
расові Ше•вченкові v стошщі США - Ваші·нгтоні. 
~к відомо, територіЯ столиці Е власністю держави 
1 _на таку будову треба було до~югтися ух·вали спе
щяльного закону. 

Заходами УКК, зокрема його голови професора 
Джорджтавнського університету Лева Добрянсько
го, зроблено все потрібне для ціЕі оправи. Резо
люцію схвалено в Палаті Предста·вників 24 "Іервня, 
а в Сенаті США 27 червня ц. р. Над резолюціЕю і 
на·д її ухваленню1 працювапи конrресм:ени Бент
лен (республіканець)- і Лесі·нські (демократ з Мі
чіге·ну) та Джонс (демократ з Міссурі). У Сена
ті все ue зробили республіканські сенатори з Нью
~~рку Джевітс та Кітінг і де~юкратични•й сенатор 
І рш з Род Айленду. 
Uю резолюнію, (ч. Г. й. 3-11) 13 вересня 1960 

підписав президент Айзенгавер і вона ста.1а зако
ном. 

Текст резоJІюції в перекладі українською ~ю
вою ниг ляда€ так: 

"Тому, що скрізь у Східній Европі в )-ІИНуло~tу 
столітті і~t'я і творчість Тараса Шевченка блискуче 
відзеркалили пра·гнення .;1Юдини до особистої волі 
і наuіональної ·незалежности; тому що Шев"Іенко, 
увінчаний лавро~t слави поет України, був нагляд
но надхнений ·Нашою ве.1икою американською тра
диціЕю боротьби проти імперіялістичної і колоні
яльної окупаuії його рідної країни; тому, що в ба
гатьох частинах вільного світу будуть відзначува
ти продовж 1961 р. Шевченкове століття на по
шану •цього безоrертного борця за волю; тому, що 
u нашій ~юральній спро:\южності, як вільних лю
дей і незале*ноі нанії, нам справд.і припало сим
волізувати неподільні духові зв'язки н творах Шев
ченка }tіж нашою країною і сорока мільйона~ш 
Української нації. 
Тому то хай тепер буде вирішено Сенато~t· і Па

латою Ре:презе·нтантів, зібранюш у Конrресі США, 
що уповноважнюЕться певну асоціяцію чи комі
тет, зорга•нізований для .uiEi мети, продовж двох ро-
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ків від ·дати ухвалення ШЕІ спільної резолюцн 
зб у дувати на терені, що Е в.1асністю США в Дист
рикті Колюмбія, статую українського поета і на.
ніонального провідника, Тараса Шев"Іенка. 

Право, надане даній асоціяції чи комітетові, ви
гасаЕ, якщо до п'яти років піс.1я ухвалення ціЕї 
спільної резолюції будова ціЕї статуї не поч·неться 
і якщо да•на асоціяція чи комітет не доведуть сек
ретареві внутрішніх справ, що мають відповідну 
су:\і.у фондів на побудову ШЕІ статуї. Секретар 
(внутр. справ) }tЗЕ ствердити, що ці фонди ви ста
чають для такої мети. 

Секретареві внутрішніх справ даЕться теж пра
во вибрати і призначити місце побудови пюt'ят
ник~. Вибір місця і рисунок та nляни згаданого 
пам ятника мають бути подані на схвалення Мис
тецькій Комісії та Національно-Столичній Ком•ісії 
Плянування. Uя статуя маЕ бvти побv дована не на 
кошт США." . . . 

Kpi~t того, Конrрес США -видав іще один доку
мент, позначени•й ""~. 445. Ue 45-сторінкова брошу
ра про Шевченка. У брошурі вм:щено портрет Т. 
Шевченка, передмову проф. Л. Добрянського, 
статті проф. Д. Дорошенка, проф. Ю. Бойка, nроф. 
В. Метюса, проф. Р. Смаль-Стоuького та :д-ра Jl. 
Мишуги, проф. К. Менніrа. 

Крі~І того в брошурі Е ще uитати з Кою·ресово
го протоколу, біографічні дані та індекс. 
Брошура :\ІЗЕ заголовок: "Европейський бореuь 

за волю. Тарас Шевченко". 
Брошура видана, як офіuійний доку\і·ент Конг

ресу США. 
Як бачимо, українuі тут зробили все яК'найкра

ще. Безперечно, що найбільша заслvга в ньомv 
проф. Л. Добрянського. - · 

16 вересня в Нью-йорку відбулася нарада пред
СТЗІВНиків центральних організаuій, яку скликав 
УККА. На тій нараді створено КО:\Іітет по вшану
ванні пам'яти Т. Шевченка з нагоди сторі"~ЧЯ з дня 
його смерти (1961 р.) та з нагоди стоп'ятдесяти
річчя з дня його народження ( 1964 р.) 
У ·наслідок цих нарад створено ко~tітет у тако~1у 

СК•lаді: 

1. Структура Комітету: 
а) К р а Е в и й }{о .\І і т е т - складаЕться із 

у~tандатованих предста'Вників усіх центральних ук
раїнських установ які Е члена}tИ УККА; 

б) П о ч е с н и й К о ~• і т е т - складається із 
го.1ів усіх централь,них уста·нов, ч.1енів КраЕвого 
Ко~1ітету; 

В) Ді Л О В И Й К О М і Т е Т - СКJІадаЕТЬСЯ із 

(Да:tі на сторінuj 1 ~-іА). 



АРТЕМ ОРЕЛ 

Св і чі • 
печаJІІ 

(Уривок з роману "Четверта глава") 

Зю1кнулась душа :\ЮЯ. Зю1кну-1ася в ні:\Іій пово
.1оці, скорботній. Ніхто в цій країні :\Іряковинного 
бу до ваного соціяліз:\ІУ не плаче, не ридає стільки, 
як я. Ніхто не відає про затягнутий нічними закру
тюш плач :\ІЇЙ невюювний у глибині долонь ;\ЮЇХ, 

пелюсткюш на очі покладених. 

Плачу на са:\юті. Ридання заливають мене г.1и
бинною насолодою. Певно, так плакав Єре;\Іія. 

Просив Біблію в книгозбірні цієї держави. Віюю
вили. Заборонений фонд. На пашпорт письменника 
дозволили сісти почитати. Читав ''Плач Єре:\ІЇі". 
Мій плач глибинніший, :\Іій плач :\Ювчазніший. 

Справді, - у неї народився син, у цієї моло
дої колгоспниці. Але спочатку :\Іа:\Іа. Моя, до всіх 
глибин скорботна :\Іа:\Іа. У тупій бездушності бу
дованого соціяліз:\ІУ задушена голодовою о1ертю. 
О, диявольська оргіє! Незбатиенний жах! Чому? 
Задля чого? .. А.1е нехай терпкю1 дюЮ:\І недагарків 
стелиться печаль :\ЮЯ криштальна. 

БJ:ла відлига. Слизький на :\ІісьКО:\ІУ бруку та
нув сюг. Спиняли·сь перехожі. То я, ;\ІОВ божевіль
ний, летів ту ди. 

Я п.1акав. Благав. Трохи авансv в рахунок го
норару, і :\ІОЯ :\Іа:\Іа буде врятована: 

А.1е окупант мого краю, член партії з дев'ят
наднятого року, вперто віщювляв. 

Моя ж надлюдська впертість і неви:\ювна пев
н~сть буuла. б пере:\югла. Я б був діста·в той гонорар 
МІзернии, 1 :\ЮЯ :\Іа:\Іа ·бу.1а б урятована від потоп

таин~ у u :\Іасові:\І поході соціялістичного голоду то
г~ :\ІІльионюІи проклятого року. Чудно й ди~;~но! 

ВІН почав уже був піддаватись. А я розчулився й 
бовuкнув: "Моя :\Іа:\ІЗ в колгоспі В;\ІИрає з голоду. 
Цеи гонорар - єдиний порятунок". 
Цю1 нерозважню1 розпаче:\І убив :\Іатусю я. 
Як він - чужинець - почув не - стан сторч: 

Наю~еп! Лиш куркулі, .1иш вороги народу, що 
палять хлtб, худобу нищать і уникають праці, по
дохнуть з голоду! 11 Колхознікі живут зажіточно" ... 
Вю1 набалака.1и, набреха.1и. А ви й прибігли. Захека
.пись ... 

Він очі гострі, вицвілі у :\Іене втупив. Безбровий 
лисий ідіот. Без:\tежна лють дивилася на :\Іене з тих 
очей. Відразу гостру у :\Іені збудив він. І я підняв 
стілець дубовий. В обидві л'ясті ... Він захрипів на 
:\Іене з:юбню1 риКО:\І. І був би розторощив я нії по
твори снасть огидну, та поточивсь ... зшшів. А як 
прочутився, то гніт важкий холодний лежав на 
серці. А поті:\І радість ... Так; велика повна: обид
ві ~оІе_ні грошей. Дивно! Як він дові~ався про це? 
Тои вtчно неспокійний, вічно бентежний Хвильо
вий? 

Р~туй нещасну :\Іатір! - сипнув він скоро
:\Ювно 1 геть подався довгю1 коридоро:\І. Отак ... 
Б?лючий сантюtент!? Це здавна. Відтоді, як зна

ЙО:\ІІ. І так завжди. Не:\ІОВ душа його, спрагненна, 
З:\Іагає злитися з :\ІОЕЮ в одно суцвіття. Чо:\ІУ? Які 
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спонуки? Над цю1 гадав я. Чи відає :\ІОЕ :\ІИНу.1е й 
респектує? Але він нещадно топтав те :\ІИнуле, ко

ли було воно сучаснюr. Чи :\ЮЖе блуднюІ сиНО:\І 
став і каяттюІ· купить відра:ду хоче? Якось на вухо: 
"Ти ж затятий петлюрівець ... " Що він: агент, сек
сот, і в таїну глибин :\ІОЇх прш1кнутись хоче? І мо
же справді ui гроші - останній шанс - мою невіру 
вбити. Може вручили там йому? Зажду роззброю
ватись. І хоч його очі приваблюють непорочністю 
.1ілеї, та nce ж не сила вибачить, як він безчестив 
край :\Іій, коли горіn диханню! битов я за кров от

чизни. А він водив ватаги дикі. Ні, 
11 
ще дю1ить :\ІОЯ 

кров і ятряться рани", співає :\\О Я батькіnщина. 
Чуєте, товаришу Хвильовий? Мене не купите ... Мо
єї печалі свічу па:\І не знайти й не погасити. Не
стюІу сю1 її. За ваше ж добре діло я вас оплачу. 
Як та українська :\І ати оп.1ака.1а сина 11 в лісочку на 
жовті:\І лісочку". 

Увесь у сьозах .1ежу на уз.1іссі. Оплакую то
го доброзичливого, теплого, щирого, готового не 

таїтись, готового все віддати пох:\ІуршІу, замкнено

:\tу, непокірно:\Іу, неохочо:\tу,_ терпкш1у :\tені. Він, 
сповнений скорботи, так ніжно дивиться на :\Іене. 
Каже: 11 Я тобі заздрю". О як :\Іені жа.'Іь його! Як 
потребую його тепер, коли його не:\Іа, коли страш

ні провалля сбступили :\ЮЕ й :\ЮЕЇ отчизни сьогодні! 
Які тиходу:\ІНі його великі очі! А вперше, як зустрів, 
були тоскні. Вперше - тоді, як .1истопадове небо 
висіло сіре, _нахололе; коли в безсонних хатах кри
вавились вікна, ревіли подихи катів злочинних: ка
ти бенкетували. А він їх KO:\ticap. З :\ЮЇ:\І сердюц
твшІ я оточив його ватагу дику. Скажі:\10, під Бо
годуховюr. "Слава" --- вдарив сердюцький оклик. 
Вони ж вітра:\ІИ врозтіч. Я наздогнав його. Незграб
но хляпав він на ру:\Іаку сільськшtу. За:\tість сідла, 
в якійсь подушці хатній. У неозору те:\Іряву ночі 
хотів упасти, уникнути хотів. Та шаблею, тупюr 
крайком торкнув rio шиї легко я його. І він упав. 
Слабий, безПО:\Іічний, розкинув руки. В очах ЙО:\ІУ 
забилась затиснута о1еркова туга. "Хто ти, незна
ний друже? - питали очі. - Хто б ти не бvв, не 
ворог я тобі. Одна вітчизна в нас ... " · 
А :\\ОЖе й не сказав цієї банальности. Може щось 

тяжче хлипа:ю в очах тнх. А :\ЮЖе ще витертішу ба
нальність додав: "Атака в лаб -- твій шлях, :\Іtи -
тактика да.1екого принілу. За ту ж отчизну. Не 
ОТе:\ІНИТИ б НЗ:\1 ЇЇ! .. 
Моя піднята вдруге шаб.1я зависла ніжно. Так 

не скінчив життя він тюr. 

Був по:1у день. І далина сивіла. Я простори пере
:\Іагав ходою легкокрилля. А як петулиn v непізнан
ну, у бур'янах, :\ІОв у щетині, хату; - :\;ертва жан
тизна рук та нерухо:\tість тіла, ·що спочивало на до
.'tівці, :\Іене відкинули. Затиснутий зvбюш палець 
бУ'R до кісток погр'і-tзений. Кров на гу'бах присох.тrа. 
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Вона востаннє перед сканоу краплиною своєї кро
ви з паJІьця надію мала серце відживити ... 

І ось тепер терпкі і марні дні зникають, падають, 
~юв шелест листя, але із пам'яті те видиво страшне 
не стерти. То - :\ta~ta ... Я закопав її у бур'яні біля 
колгоспної хатини. Тепер по тілу розливається ри
дання. Але не ·біль - соковите страждання, соко

вита свіжість печзлить :\Іені душу. Я розпадаюсь у 
риданнях. Їх вибухи навідують мене щораз часті
ше. Здається, цвіт душі моєї :\Іа~ІИ, безоrертний, 
розпустивсь у тлінній мойого тіла оболоні. Душа 
~юя - арфа Еола. Найменший натяк на безжаль
ність торкає струни, будить в ній ридання. 
Каже лікар: "Коли будете так проrресувати, не 

О:\іинути божевільні." 
йолоп. Коли ·б не ридання, давно та:\І був би я 

або повис би на мотузі. Ридання - корінь єства ~ю
го тає~ший. його не пнрван ще чужий соціяліз~І. 
От і сьогодні: був на базарі. Вона стояла коло 

воза. Сувора, безрадісна. Прекрасні очі були ні
мінні й сиропшві. Коротка ~шть заблисла в її очах. 
І тут же зір упав, погас. І покотилася сльоза. Uьо
го достатньо, щоб переповнилась печалі чорна ча
ша. І в ~юіх очах стільки співболю й співчуття, що 
про:\rкнутись до того серця :\tені найлегше. І я пром
кнувся, і вона розпоніла. І слова її боялись торка
тись до серця. Очі не хотіли дивитись на світ. 

Спранді, у неі народився син. Ах, чи треба по
відати так широко про безголів'я! Уі ~шлого, будь
те чуйні, взяли під розстріл, - вона не тюшть, -
за якесь за·па~юрочення в успіхах. А вона ж :\10-

•'ІОда. Вийшла вдруге. Uей другий приеланий сюди 
із Леніновограду. І він сказав: "Не може буть ціеї 
дитини. Дитина ворога народу. Ні ти її, ні вона 
те-бе не ~rусить знати. До притулку ... " 

Нестерпна то бул~ розлука. Та зграйка дітей, 
що пере'бігала базаро~І, - то світлий нагад. Ген 
подалися. А те на одній ніжці пострибало. То з ра
дости. Ті діти, що привели його сюди, вказали: "Он 
твоя мати". Сердешне довго-довго дивилося на неї 
в цікавому чеканні. А зустрівши в очах прихиль
ність, скочило, зраділо і пострибзло на одній нозі. 
Вона запл~кала, урвавши тихої душі розмову. 
З цієї нагоди лежу в траві за :\ticтo:\t на узліссі. 

Яка ж кала~tутна суть твоя, бу довани й соціяліз~tе! 
Безлунна душа :\ЮЯ холоне, безкрилість облягає 
ті.'Іо. Я знайшов нагоду, ·щоб ридати. 

.. Тут на узліссі я пишу. Мене стережуть. Знаю. 
I~t здається, що зграбна, непомітно, але я все бачу. 
Ті тонкощі надто грубими нитка~ІИ шиті. Я не хова
юсь. Іду до лісу з текою, сідаю на узліссі, пишу. 
Я не загвинчую своє писання, припустім, у рурчасті 
ніжки залізного ліжка в хаті, як це робив поет. Ue 
вже не таємниця. його і викрили і розстріля.пи. За
те в мене в лісі є сторож дуб. Мовчазність його хо
ває ~юі писання. 

... Мама сиділа край столу. У полотняній сороч
ці, у бр у днющій спідниці з якогось мішка, з-під со
лоної тюльки мішок той. Барви щастя спалахнули їй r ЛИці, ЯК СТЗВ Я НЗ поріг. З:\ІЗХНула КрИЛЬ~ІИ-дуками: 
Яке ж воно! .. " 
Для неї я - воно. Та барви щастя згасли. І не

здобуті слова пішли в загладу. Квадрат стола чор
ніє і лава гола. О серце світу! О, трудодні чужого 
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соціялізму! Але я хочу збагнути все холодним ро
зумом. На випечені гарячою сльозою сліди в моїй 
душі лакласти крихту прохолоди. Може прояснить
ся: завіщо вбито дітей ~юго краю? Завіщо згублено 
~юю ні в чім неповинну :\ta~ty? Скажі~ю, я прибував 
до неї за царської неволі. В неї стіл був накритий 
скатертиною і лави - самотканими ряднами. Те
пер вона в соціяліз~tі. І стіл голий, і .1ави голі, і вже 
пізня осінь, і сльота, а вона в подертих по.1отняних 

черевиках іде на поле копати буряки колгоспні. І 
ноги в неі :\ЮКрі, синьо дубіють ... Я обіцяв їй чо
боти ... 

"Для лобу до ви соціялізму "в одной стране" пі
дем на жертви" - рече грізний присуд вождь усьо
го світу трудя.щих. Скажі~ю, Христос для побудови 
свого царства пішов ca~t за всіх на жертву. То вже 
щось інше. То може не "піде~І на жертви", а скла
де~ю в жертву інших? 

"ва~t на·балакали, навралі.. ... Св і те ~ІИЛИЙ! По
жалься, світе Божий! Чи не свої~tи очима дивився, 
чи не свої~ІИ рука~ІИ закопуван... Не :\tириться з 
LliOI y~t ... 

** * 
Що ви йо~ІУ відповіли? Аракчеєву? - питаю, 

усівшись у кріслі ... Як зформулювали ~ідповідь? 
Мовчання. Настя Олексіінна відійшла до вІкна. Мар-
на розмова? . . .. 
Мене цікавить ставлення Насп Олекенвин до 

справи її одруження взагалі, з Аракчеєвим зокрема. 
Я кручуся навколо цього, я зацікавлена особа. Я 
нараховую різні варіянти. }{отри~ імовір~ий? Чи 
всі вони лиш павутиння на деревІ уяв мо1х мере
жаних. Що один варіянт- Василь ВасиJtьович роз
стріляний, і Настя Олексіївна, зне~Іігши. мор~льно, 
таки сход.иться з Аракчеєвим. ТодІ меНІ навІк зо
статися са~tітним пасажиро}t у пачекальні вокзаль-

ній. 
Що другий варіянт - Настя Олексії~на відхи-

лить Аракчеєва, тоді він із цього довюлля,. яким 
ущільнив її житло, створить когорту ворогІВ на-

роду, долучивши й ~tене, і... . 
Мої :\tіркування тануть у приоtеркових супнках, 

і я не одразу спостеріг, як ніч почала завалювати 

кі~tнату свої~ІИ чорнюш клубкюш.. . 
- Насте о.,ексіївно, :\ІИ не ошнили ситуащю. 
Мовчання. Настя Олексіївна спокійна, хоч цей 

спокій закутаний у неймовірні зусилля. Як :\ІЗЛО я 
її знаю як ~rало! Власне, пару епізодів з її життя, 
спільни~ для нас обох, та те, що зібране в її старо
винно:\tу альбо:\tі. Якюtсь чудо~І _чи наюшсне під 
час арешту Василя Васильовича вtн за.1ишився не

торкнутюt. От я й т~пер перег~.?таю й~го, дещо роз
питую. Ue пожовкЛІ фотографн родичш. У_ розсте_б
нутій полотняній сорочці з батого~І у рущ босоНІж 
-дід. Що про нього скажеш? Нагадує Свято_слава . 
Але ж він не був князе:\t, а .1иш поряднюt хлtборо
бом. Він ішов за возшt із снопами, він підбирав ко
лоски, коли впаде якийсь із його воза (чужих не 
брав), він махав на воли батогшt, але ніколи не бив 
їх: гріх бити Божу ху діб ку. 

Ну, а цей, бач, уже в тверді~• білі~t ко~t~рці, з 
краваткою й манжета~ш, одна рука в кишеНІ, вла

сник МИJ1Оnарні - батько. І я не можу зрозуміти, 

з 



звідки така ~•етююрфоза. Але так бу~1о, і ~•ені, 
їдучи в поїзді першої к.1s1си в напрю1і на Кри~І, 
довелося зустрітися з Настею Олексіївною, тоді 
ще Настусею, у зеленій су~ні ( фор~Іа в державній 
дівочій гі~Іназії), у заплетеній в одно важкій ко
сі ... Я не пішоn до куnе. Поставив сторч у коридорі 
вагона валізу, сів на ній, дивився у вікно, слухав, 
як свистить і шкребе перо~І ло шибках вітер. Я 
прирік себе сидіти всю ніч на валізі. А як вона 
проходила повз :мене коридоро~І, не знаю, з якої 

радости прш1угикап ~юд.ний тоді :\ІОТИП, здається, 

дополі вульгарної nісні: 

Много я с.1иха.1а, :\Іного я вида.1а 
Много я узна.1а ... 

Може, ше.1ест її зеленої сvкні так ~•ене зне
правив! А в її ,очах б.1иснули ·вогні узбереж, ял
тинських пілл і курортів та ще подих солоного 
вітру від Чорного ~юря, відблиски с.1іпучих піс
ків крюtських пляжів. ,Може й не це. Тільки ж, 
вертаючись nовз ~•ене, вона сказала невимовне: 

"Студентику, n наші:\І куnе є пільне :\Іісце, можете 
зайти." 

Чи я пішоn би? - Ніко.1и ! .. 
... А вранці, коли за нікнш1 вагона :\ІЛа посивіла, 

rюна вийшла з купе з :\Іатір'ю - в долонях бли
скучі коробочки з запашню1 ~ІИ.1ШІ, у руках руш
ники. ІJішла ІВ1ИВаТИСЬ. 

"А студентик так і висидін ці.1у 'ніч (це ~Іати, 
~юже, щоб і я nочув). Чо~1 було не зайти в куnе?" 

"Він злякався якоїсь а вантури", огірчено від
повіла ~юи любов. Прийшла з незнаного, відійшла 
в невідо:\Іе. Володарка й цариця всього мого жит
тя відтоді й дотепер. І я ду:\Іав, і :\Іені ввижалися 
стрункі киnариси, царський палац у Лівадії. І. ко
ли геть пізніше, nерейшовши роки пота.1и, я став 
знов студенто:\І (уже пролетарськи:\І) і побачив 
її в столиці в ·парку, і кинувся до неї й н~з~;~ав її 
сестрою Катрею й поцілував прилюдно, то 11е 
вже була JlИШе наша пароля. 

Тепер ·після арешту Васи.1я ВасJ.Jдьовича пона 
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усім нашим відборцям опалової оливи. 
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діста.1а дозві.1 вик.1адати ні:\Іецьку :\ІОВУ n шко.пі. 
А:1е що з нею робJІять? Начальник ГПУ Аркачеєв 
в'язне брати шлюб з нею. Звичайно, після лікві
дації Васипя Васи.\"(ьовича, ян:що він ще живий. 
Одночасно ш.1яхш1 реnресій її ~•ешкання, про
фесорські апартю1енти, ущільнили до макси~•уму, 
давши no кі:\Інаті на родину. У школі якась незри
:\Іа рука весь час підні:\Іае проти неї обструкцію 

деяких учнів. У п'яту клясу, де переваЖІно два
надцятилітні, посадили шістнадцятилітнього. Цей 
КО:\ІСО:\Юлець дозволяє собі на лекціях Насті Олек
сіївни з учнюш свободу рук, з учителькою свобо
ду слова, перебиває її промову, вигукує непри
стойності. А ко.1и Настя Олексіївна вийшла з кля
си, а деякі дівчатка співчутливо руши.1и за нею, 
щоб оскаржити дезорганізатора перед директоро:\І, 

він поnередив їх, ставши на дверях. Вмить хар
кнув, за~іпивши nлювкш1 скроню вчительки. 

- Чи не здійснюють вони .часшІ на :\Іені гасло 
вождя "не дать жіть nрагу народа"? -- запитала 
Настя Олексіївна. 

- Ми не об~tіркує~ю. - засnокоїв я її. Але як 
же таке О:\ІИНУТИ: ко.1и Настя Олексіївна вийшла 
з кабінету директора, ~•учитель стеріг її кшю две
рей. 

"Ти, старая nроститутка, как наnерну ку.1акш1", 
загрозив він за оскарження. Характерно: його не 
вигнали з ·школи. 

- Мусюю поду:\tати про фор:шt боротьби, край
ня пора, - сказав я. 

-- Якої боротьби, -- піднялися здиновані бро
ви. - Чи ви забули, що й стіни мають вуха? 

- Я не вважаю їх аж за такі все~югутні. 
- А .я ·вважаю. Ми з ва:\ш йшли в гущі вулич-

ного потоку. Ми тихо гшюніли. Ви сказали: треба 
щось робити, щось починати, крайня пора. Чи не 
наступного дня ~1ене змушували в ГПУ стати сек
сото~І, і слідчий раз-у-ра·з підкреслював: "Треба ж 
щось робити, щось починати, крайня пора". Отже, 
нас підслухали. Ue вас не переконує? 

Переконує, але ви забули, що :\южна й "без 
надії таки сподіватись". 

--- Ні, я не згодна, - заперечила Настя Олек
сіївна. - ці слова проказала Леся Українка в да
леко .1агідніших у:\ювах. То були квіточ~и, на:\І 
дістаються тепер ягідки. Не життєві ваші за:\Ііри. 
Ми розчавлені наіітяжчю1 пресо:\І історії. 

Я уважно розг.11ядаю аль·бо:\І, я знаю його до 
найдрібніших рисок. Уперше чую nід неї таку, 
:\ІОВ ка:\Іінь, тверду зневіру. 

-- Не вперше .. 1юдство під пресом. Згадайте ін
квізицію та всякі відо:\Іі в історії тиранії. Знаю, 
знаю, - не дав я і'й заговорити, - скажете, що 

диктатури пролетаріяту ще не було в історії. Так, 
такого тяжкого лреса над тодиною ще •Не було. 
У ГПУ з гордістю хва.1яться, що інК'візиція ~югла б 
позаздрити Ї:\І. Одначе, не не скасовує закону, 
що діи викликає пропорційну протидію. Тяжчий 
прес .. - росте спротив. 

Це теорія, Тарасе Григоровичу. 

Вона називає :-.1ене на ім'я й по-батькові дуже 
неохоче, тнне тоді, коли тремтить невимовни}І 
боле:\І незгоди. Вона не любить ~юго і:\tені. Каже: 
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.1<JІ::Ю.'Іі бу.1о б з нас двох Тарасі-в - Бульби й 
Шевченка. 

- Тут потрібна кардинальна юtіна тактики. От 
коли б я, приміро~t, вийшла заміж за Аракчеєва, 
я б ~юг.1а більше вк.1асти в боротЬ'бу, ніж у ста
нонюні жінки з асу лженого на розстрі.1 професора. 

--- Он як! ----- не :-.tіг не скрикнутн я. - А.1е ж 

це не~юж:швс! 
---- Uі.'ІКШІ ~юж,;шве... _ 
--- А шо ж тоді зі мною? Та й чи вистачить у 

вас потуги? Таж він потвора - фізична й духова ... 

** * 
Насrя Олексіївна носю1а Василеві Васи.1ьовичу 

штани. Ма.1а побачення. Васи.1ь Васи:1ьович на її 
запитання, навіщо засуджено~ІУ на страту штани, 
був веселий. 

- Ого, ще цієї осени й на курорт поїдемо. 
Настя Олексії·вна понеселішада. Світи.'Іась жит

тєрадісною усмішкою. А мені щось шепнуло (може 
са~І Мефістофель): бач, попри твою відданість і 
~юдодість порівняно з Василе~І Васи.пьовиче~І, ос
танній усе ж таки в неї на першім ~Іісці. 

Одначе, не довго раділа Настя Олексіївна. Учо
ра понесла передати ще дещо, а.1е не взяли. Чер
говий ко~tендант показан рукою, що Василь Васи
.1ьович уже тюt... у зе~1.1і. Отже, апеляція відхи
.1ена. 

- Він спить ~під зем.1ею, а над ншt на цій зем
.1і сті:Іьки злидоти, сті.1ьки неправди над його на
родо~І, і народ, що за нього він ... (вона була в 
с.1ьозах) не визволений ... 

Вона до г.1ибин потрясена. Я ж у сильні~• перед
чутті не~шнучої біди переростав у симфонію най
lшщих перехресть почуттів. Я відчув, що наша 
.1ружба, яка трива.1а вже десятю1іття, в uю :\ІИТЬ 
проби.-.а юпайську стіну. Перешкода впала. Я від
чув себе в П хаті таюоt ві.1ьнюt, ніби :\Ш з нею 
вже одна родина. Ue - шшість, танок на похоро
нах, а.1е я не ~Ііг стрюtатись. У грудях мені за
би.lось, затре~пі.1о, як ніко.1и досі, джере.1о во.1і до 
життя. 

До речі, вже кі:1ька днів перед цю1 я перестав 
ридати. Джерело сліз, шо кілька років ринуло, не
~юн вода з прова.1еної греблі, раптш1 усохло. Тіль
ки ж причиною тут не було якесь передчуття цьо
го щастя. Вилікував ~1ене в одну мить і доволі 

радикапьно той сюшй х.1опень, що минулої осени 
вик",икав ці ридання, безприту.1ьний Івжин син, 
шо його вона загуби.1а чи покинула. Не відаю, 
чи знає вона тепер про його jснування. Він зай
шов у двір до по}!ийної юш шукати в покидьках 

кухенних поживи. Він розпачливо заридав. Стру
шений найг.1ибшю1 жа.1ем до дитини я ви.1етів на 
подвір'я. 

- Ота, - - він показав на сусідку, що щойно 
виплесну.1а nокидьки в юtу й ·пода.пась до хати, -
я просив, щоб не ·викида.1а, а вона: ось тобі, - nо
казала дv.1ю й викинv.1а, а там були го.1овки з 
осе.1едці-~ і Х'востики, ~южна б ще ~оїсти ... - ри
дав невтішно х.1оnець. Я не ~Іав чю1 винагородити 
його, бо перед тю1 пороздавав усе їстивне та
кюt, як він, голодним седянськюІ дітю1. Межі ~ІО-
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го терпіння nерестуnив біль і жааь, я •почав ридати, 
ЯК і ТОЙ 1\ІЗ.-lИЙ х.rюпець. 3 ТОГО ДНЯ Й ПОЧЗ.10СЯ. -

Тепер він зняв з ~Іене ці чари. Я прийшов з мі
ста, де був невілЬІним свідко~І звичайної в у}!овах 
будованого соція.1із~•У трагедії. Не знаю, як ці 
камінні ~•ури не заридаюІь! Як упос.1іджена, як 
розтоптана, мов черв, .ТІ юдина в цім соціядіз~tі! 

Де те серце, шо :\ЮЖе mобити й прощати? Мати, 
селянка приве.1а на ~•іське розпуття ~•злого хлоп
чик~, лосади.1а на пішоході, щоб просив. Хлопчик 
сидш, nростягав руку ..10 перехожих. Вона схо

ва.lась. Нараз вартовий хаnає хаопця за руку. Ха
пає й тягне. Хлопчик упирається нога~ш, той тяг
не, хлопчик волочиться по бруку, не своїм голо
СО:\І гукає "~•а~ю". Той стряснув ~ІЗ.'ІЮІ і вдарив 
ним об тверді .ТJоби ву.'lичного бруку. Хлопець 
закричав з бо.1ю. Мати не nоявилась. Боялась 
ув'язненн-я разом з дитиною. Дитинv пово,тюкли 
до ді.ТJьниці. Ву~1иця рину.1а за ним. 5Ї хотів З'Нати 
до.1ю загарбаної дитини, хотів оскаржити мілі
ціонера nеред начальникшt за жорстоку поведін
ку з дитиною, за те, що в,црив нею об брук. А.ТJе на

товп є натовп: крича;ш, обурювались, одне одно

го перебива.'lи ... Нача.1ь·ник крикнув вийти геть, за
грозив арештш1. 

Я донга вештався завулка~ш, раз-у-раз вертав
ся ..10 ді.1ьниці, шо б ·довідатись npo дитину. Якщо 
його .спро~адять до притулку, повідо~шти ~•атір 
про мtсце ного перебування. Як ~•істо почало вже 
закутуватись у прохо.1оду, з'явидась нещасна ~tати. 
Вон~. десь жебра.1а по міських хатах. Мої інфор
~tащt бу.rш надто скупі, щоб заспокоїти її пере
.1як. Мене взя.1а знемога. Тисячі таких трагедій 
щодня по всій ~юїй батьківщині. А на п.ТJощах мі
ста матляіоться на червоних по.1отнищах гасла, 
nовні юшравдунань наро..1овбнвчих з.rючиніп воро
жої в.1ади .. 

Я стояв без надії під стіною районової ді.'tьниці, 
і в ~юїй уяві · nеребігали картини катування ~юго 
народу бестієЮ, Шо взя.1а в.1адv на .. 1 .1юдиною. Я 
~rайже западав у гарячку. Каза-в: "Я збожеволію, 
якщо не знайду способів боротись за визволення 
~юго народу, за визволення .1юдини з-nід влади 
оскаженілої бестії." Я зату.1ив очі долонями й ма
ячив. Де взяти сnі.1ьників д.1я боротьби? Крім На
сті О.ТJексіївни, не :\tав на кого рахувати. Ue було 
причиною ~юго розпачу. 

Зне~южений, з почервоні.пюш очима я nрийшов 
до своєї кімнати, упав упоперек ліжка. Я ри·дав, 
за·бувши, що до ~1ене щодня ввечорі навідується 
Увжин син, безпритульний з того часу, як її ув'я
знило ГПУ. У цьш1у стані він застав 1\tене. Я був 
зненацька обуджений його ~tайже г.1узливим ви
гуко~І: "Ого, такий великий дядьо, а так плаче!" 
Як це я вчув, джерело с.1із ~юїх усохло, немов 
крап.1ина від доторку розжареної криці. І сором, 
і біль ~Іене проткнув. Я хотів відштовх,нути циніка 
з його диявольськюІ реготшt. Такю1 відчув його. 
Він перший побачив ~•ене в стані ридання. Досі я 
уникав свrдків, НіХТО не бачив ~ІОЇХ страждань. Я 
боявся свідків; при свідках ~Іій плач утратить вла
стивість роз.1иватися солодкою печаллю. Утратити 
цей засі·б -полегшення я не хотів. І ось цей страдник, 
що його я врятував від го.1одової оrерти, ві!lібрав 
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у :\Іене цен засіб. А .. 1е я одразу взяв себе в руки 
й круто змінився. Годі! .. 

Я став шорсткий, готовий до бою. Коди ті, на 
чию голову падають найтяжчі удари оскаженілої 
бестії, не плачуть, ганьба мені плакати. 
У такому стані я з'явився до Насті Олексіївни. 

Вона була приголш.rшена вісткою про загибель 
Василя Васильовича. Тепер я відчув себе першим 
кандидато~t на близькі, на протязі десятиліття омрі
яні взаємwни з нею. Я надто довго, надто терпля
че чекав, над си.1у стримувався. Тепер, коли із 
загибеллю її чоловіка перешкоди до нашого збли
ження впали, ~10я любов порозлихала ліктями геть 
усі ненблаганні "не можна", що так мене мучили. 
Я відштовхнув від себе всі вболівання над траге
дією народу, над своєю родинною трагедією і на
віть голодова оtерть колгоспниці, моєї матері, ви
давалась :\tені звичайним епізодом у загальній не
дузі суспільства, опанованого бестією, що взяла 
в свої руки євангельський пра·пор комунізму, щоб 
не :\tати обмежень у пануванні над люди,ною. Я 
~•ав єдине бажання. Поду:\tКИ перебіга·в увесь жит
тєвий шлях цієї жінки, щоб -ствердити остаточно, 
що після Василя Васи.1ьовича маю на неї найбіль
ше право. Я завжди визнавав, що Василь Васильо
вич мав на не·ї більше право і навіть більший вплив, 

ніж я. Бо ж коли він отаманив проти червоного 
окупанта своєї вітчизни, Настя Олексіївна, був
ши телефоністкою, допо:\tагала повстанцям· засо
ба~tи зв'язку. І спіткала їх спільна доля в катівні 
"чека". Спільний вирок трибуналу. Настю Олек
сіївну врятувала епілепсія, ~що вдарила нею по 
прого.1ошенні вироку. Дехто впевняв, що це не 
врятувало б, що чека цим не переймається, що до 
рятунку спричинився сам верховода .. Аракчеєв. Я 
схильний вірити. Я не терплю Аракчеєва не лише 
то:\tу, що він чекіст, кат мого на роду, а й тому,. що 
він у смертельній ситуації міг. заволодіти тією 
дівчиною, її налитюrи устами, чорними мечами 
брів під високим яснюt, як погоже небо, чолом. 
Дівчиною, що ·була мені з перших дні·в юности 
"над сонце, над місяць, над зорі ясні". Так, він, 
цей найзапеклішин ворог і кат мого народу, ви
в-ершив це катування, заво.rюдівши дівчиною, ко
•1И вона, з розпущенюш косами, стояла в смерт

ній ка~tері в са:\tій сорочці, стояла на колінах, мо
лилась. Далі шлях її прова.1юється. Бачу лише 
велике вікно в сільському будинку, реквізованому 
воєнним комуніз~10м у власника ларового млина.:. 
Тепер тут начальник карного загону "чека", що 
пізніше вивищився на nрод:ко:\tісара і, nозбувшись 
хворої Насті Олексіївни, взяв її рідну сестру. Тут, 
у ці:\t вікні, часто з'являлось обличчя, що я його 
взяв спочатку за лрояв ~10їх rалюцинацій. Я не 
йняв віри, 'щоб ,це бу.:1а вона. 

Вікно було проти вікон сільської школи, де я 
знайшов тимчасовий притулок у ролі вчителя. Пе
реховувався від "чека" та від голоду, що косив 
інтеліrенцію. Я закрив·ся чужюt прізвищем. Одер
жував за праню :\tізерію кукурудзяної, картопля
ної, часом навіть цибу.1яної й бурякової "валю
ти" й міг не здохнути з голоду. Ue саме тоді Ле
нін кинув гасло: "Пролетарська влада поставить 

народнього вчителя на таку височінь, на якій він 
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не стояв, не стоїть і не бу де стояти в буржуазних 
країнах." Ue гасло, як і кожне гасло російського 
комунізму, негайно ж обернулося потворною ~tаш
карою фальшу до народу. І цей клич відбивався 
на устах тих, кого :\tав ущасливити, блідою уоtіш
кою, гіркою іронією, глузливою двозначністю: "Не 
стояв, не стоїть і не бу де стояти n' - піюІОргне 
якийсь іще не до зне:\ІОГИ охлялий учитель, під
ставляючи :\Іішок чи торбу, ·куди сиnлють йому 
зарплату у виг.1яді тієї епохальної валюти про
.1етарської держави. 

Як упаде додолу тяжкий, ~10в ка:\tінь, ~Іій бу
де·нь, як вечір почне розстав.1яти попід тинами И 
паркана:\ш ·стокутні приз~ш своїх тіней, я стану ко
.1о вікна. І тоді серед вулиці, при звивистім рівчаку, 
що вирізьби.1и лагідні дощоні води, стають дів
чата, ~ІОВ руса.1ки на березі. Олив'яний ~tісяць осві
тить їхні долоні. З припухлих губів гіта·ри полетять 
звуки гострого о1утку. Я ще не чув цих пісень. 
Щось новО:\ІОдне: 
Колиши ~Іене, ненько моя, співа.1и дівчата. 

І їхні погляди, захитуються, упавши на ~ІОЇ уста, 
зраджують палкі первобажання. В розпачі полине
нюr ПО.10НО~І З.1а~Іа€ свій ГОо~lОС гітара: 

Не питай, чо~r заплакані очі ... 
Снагою гарячих бажань ув'язнити мене зм·агає гі

тара. Але ні. Замкну.1ась душа моя. Не зрушити ні
яким співшr з неї тяжкої криги. Марно згоряють 
уста ваші дівочі. Я :\ювчу. Заручений з ту.гою. З 
конспіратора си.1юетою потертою. І пла·че, плаче й 
п.1аче гітара ... Аж одного веЧора фіялковими ясна
:\ІИ прошащ<ав ді:J.ок: "Гарний паничик ... дівчатка хі
ба ж так... Видно .1юблять. Чо:\ІУ ж не теє... Дів
чатка ... " Він Ц:\tакнув губами. 

~ Не такий час, дідусю ... 
- Чого ж? .. а шкода ... Такий гарниИ паничик ... 

-Темніоше ·Й ходоніше стає вечорами від слів цих 
с:rизистих. 

Удень sr стою бі.1я вікна, що на подвір'я. Кіль
ка обчімханих вишень, пожовк.1е бадилля . город
ніх рослин - ~10я шкільна садиба. Напроти зеJ1е
нодахий дім. }{різь широкі й доволі чисті вікна 
бачу все, що там є. 
Щодня в тій самій порі вона підходить до віюна, 

:мовчки дивить·ся на :\Іене. Впізнає чи силкується 
пригадати, де й ко.'Іи бачила. Ії кімната ясна й по
рожня. Меблів обма.1ь. 

Я задихаюсь nід вагою ду:\ІОК і почуттів. Там, 
у тих порожніх кі:\шатах катується цвітіння душі 
~10єї. Бачу крізь вікно неВ'благанний фатум на її 
лиці, у ~1.1явих рухах. Ми довго стої~10, ·кожне nри 
свої~І вікні, прислухаеюсь до тихої розмови душ 
наших. Вона мертва, :\ІОВ тінь. Ось вона ~tляво під
кидає руки, з уст легкий стогін, вона nадає на 
підлогу, б'ється в конвульсіях го.1овою, усім тілом, 
на устах, ~ІОВ Ш:\Іаток вати, nіна. 

Чи 3Нає вона, що я не тільки свідок ї-ї страж
дань, ба й хворий на її :\Іуки, якюr не видно бе
рега? 

Чорна хвороба_..чавідує її щодня в тій самій по
рі. Вона без будь-якої допо~10ги. Комісар нею не 
пік.1уєть·ся. Я губ.1ю голову, б'юсь над способами, 
як допомогти, не никривши себе. І саме тоді, не 
знати звідки нзяншись, у кі:\шаті Насті Олексіївни 
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пав Baot.lь 1:3аси."Іьовнч. Виг:нщ у професора був 
::~.:шденниіf. Одіннн на ньо~tу потерте. Та uce ж він 
уже сто.1ичний професор. Ue пk.:lЯ того, як він 
уникнув розс1•рі .1у в "чека", пабуван у Леніна, по
обіняв переробити психо:югію :1юдини з приватно

в."\аснинької на ко~• уніетичну, а як збирався вже до 
ві .1'їзду, ііого навіJав пос:Іанень ні .ІІ продко:'.tісара 
і н а кинув йшtу на п:Іечі нове, хоч і грубошерсте, 
убрання. Са~І Ленін по:\Іітив протерті .·tікті на під
жаку в професора й завважив: "У нас тепер скрут
но з О,1ЯГО:\t". Одначе зробив роз-порядження. 

Ca:\te як Rаси.1ь Васи:Іьович завітав до кімнати, 
надійш.1а фата.'lьна :\ІИТЬ. Закрутився дикий вихор 
чорної хвороби, ударив нещасною об підлогу. З 
надлюдсьюнt спокоеt професор сін на стілець, че
кав. Далі з ненююнною певністю бере хвору за 
руку, виводить із хати, у чі:'.t була, зникає. 
Я пf.двін чо.1о. Здивовано звів брови, поточився, 

втvпив очі в ті постаті , що так нагло й загадково 
зн;1кли . Все вкруг :\tене заю1ер .1о. Ось він, гідний 
безтінної .1юбови! А я? 

Б І Л И З Н А "2 7" 

ПЕРЕТКАНА ВОВНОЮ 

фірми Пенмане 

білизна, безкон

Відтоді, кажуть , хворобу з Насті О.1ексіїnни, ~юв 
рукою ЗНЯ.lО. 

lllукати прекрасну я вирушив до столині. Тепер 
нередо :\ІНою недос.1іджсне поле прова.1ь на її жит
тєві:" ш.1яху останнього десят.1іття. 

Учасники одного повстанського загону ~ш по
над десять .1іт то~tу роз.1учи.1ись. Василь Васильо
вич і Настя О.1ексіївна в катівні "чека" я під чv
жюt і~Іеннюt на BO.li. Нею на деякий ча~ бvв заво
.lодів Аракчеєв. Ue співжитнІ 1юна рішуче- запере
чує. Як уникнув страти Василь Васи.1ьович? Але 
теnер :\Іені не до того. Саче тепер вона nішла зня
ти з лрю1уса чайник, а я провін очюtа за її чарів
нюt стано:\t і не стрю1анся , щоб не сказати: "Яка ж 
вона прекрасна". 

Тільки ж Настя О.1ексїівна дуже пригнічена. Та 
хоч як недоречно, коли вона прибита страшною 

ністкою , .1ізти до неї в душу з ·бруднюt або й начи
щенюt черевико:\1 , - я наважився. 

-- Невже но на вважає, що nce зава:ш.1ось? Не
вже не бачить ані найс.1абшої надії? 

НОВА КНИЖКА 

Пав:ю Степ 

Б Р А Т И 

віршована назка. Обкладинка й ілІО

страції Сільвії Никорович. Ціна 

книжки - 50 центів. ЗамовлеииІІ 

надсилати на адресу: 

16 lndian Rd. Cresc., Toronto 9, 
Ontario, Canada. 

СПИТАЙТЕ ВАШОГО ЛІКАРЯ ЧИ 

АПТЕКАРЯ 

Позбавитесь важких болів nри 

ІНФЛЮЕНЦІХ чи ПРОСТУДІ 

ЧАСНИК ВАМ ДОПОМОЖЕ 

уренційної теплости, ви-~~:::-<_.. 

Підтримуйте Вашу силу та здо

ров'и. Мільйони людей століт·;ими 

вживають часник, ик оздоровлюю

чий nродукт і вірили в його с:кріn

rrювальну силу. Часник- nриродний 

антисеnтичний засіб, що очищує 

кров. Багато людей вживає часник 

та хвалить його вартість у nолег

шенні артретичних та ревматичних 

болів . Адамс rарлик Перлс включа
ють салісиламід виnробуваний 

засіб на nолегшеннІ! болів. Чиста 

qасникова олія екстрагується з цілоі 

часниковоі цибульки - у сконцент

рованій формі. Ви маєте усі :корн

сті, и:кі може дати ЦІІ сильнодіюча 

рослина. Адамс r арли:к Перлс не 

мають ні заnаху ні смаку - :кап

сульки лег:ко заживати. Ще сьогод

ні купіть І'Іороб:ку у Вашій аптеці і 

переконайтесь, и:к вони Вам J4ожуть 

допомогти . Будете nдоволені, що це 
зробили . 

трина.1ости, а разО:\t і яко
сти. 

Виготов.1ена із спеuія .:Іь
ного ~tатерія.1у, nеретка

ного вовною, що гаран

тує :\Іаксюtу:\t теп.1а і ви
конана так, що забезпе
чує ПОВНУ ВО.lЮ рухів, ЩО 
Е UСНОВНОЮ В.lаСТИВЇСТЮ 
ІНІробів фірш-1 Пеюtанс. 
У продажу: сорочки, під
штаники та їх КО:\tбінація 

д.1я чо.1овіків та хлопuів. 

СЛАВНІ ВІД 1868 р. 

27-F0-6 
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-- Так, усе пропало. Поки він був живий, жи
да в ній віра. Віра n його здібності, спроможності 
як впливового члена партії, що носив за лазухою 
ка~tінь, готувався завдати удару. Але йому зав
дали удару зненацька. 

--Так, Насте Олексіївно, геніїв негусто. Одначе, 
неuже ви думаєте, що я не ~южу продовжити, хоч 

іншюш способами те, що обірвалося із загибеллю 
Василя Васильовича? За ці десять років я виріс. 
Ue були роки не.-1юдської внутрішньої боротьби 
й роботи ~шс:1і. Я думав, головою розбивав мури 
і, оtію сказати, опрацював концепцію, з якою мож
на стати до боротьби. Ви в це не вірите? Я опра
цював конкретні способи ... 

- Я ~10жу діяти лише в реальних плянах, -
відповіла Настя Олексіївна. Вона задивилася у вік
но, почала сама до себе говорити: 

-- Десять літ! Яка пустеля! Яка ·безп.ІJідна пу
стеля! А нк хотілося, щоб тvт жили 'щасливі лю
ди! Відроджена нація ... Звичайно, не в дусі Вин
ниченкового "відродження" ... 

- Насте Олексіївно, --- скрикнув я. -- Ми по-
... чне~10 боротьбу ... Ми ндвох ... На життя і смерть. 
Так? Не треба розпачу. Ми в них у реєстрі на 
знищення. Тш< віддаЙ:\10 ж своє життя якнайдорож
че! Ви ж знаєте, що в ~Іене ви єдина. Єдина .пюди
на, єдина жінка, єдина .1юбов... Відтоді, як у ваго
ні, пг:\Іа'ятаєте? Я не зайшов до вас у купе тоді ... 
З вюш :\ІИ зробю10 багато. А ·що і як робити, я 
знаю. Бі.1ьше :\tужности ... Але кого я вчу мужности? 
Десь далеко бу.-1а очюtа Настя Олексіївна, але 

рвучко обернулась. 

У ста її ск.1а.1ися на висдови ніжних речей. 

- Так. Де не~шнучість, та~r вибору немае. Ви 

• • 

пам'ятаєте, носите в пам'яті той випадок у вагоні, 
ту першу таку невда.1у зустріч? Ви ~tені одразу спо
добались. Та що казати сподобались. Було щось 
глибше, зворушливе, фатальне. Я ~tало не плака.1а 
вранці, побачивши вас на валізі ... 

Раптшt Настя Олексіївна зблідла. У ста 1 и зав
:\Іер.lи, вона вказа.1а очима. Сусідка, ми знали, що 
працівниця в ГПУ, зайшла не спитавшись, поклала 
на сті .. 1 .1иста. Я ~tиттю розірвав. Аракчеєв ставить 
на вибір: поба,чення в неї або в нього. 

Ні, доля таки дуже огидно й жорстоко поводиться 
зо ~Іною. Кілька хвилин тому я вірив у здійснення 
свого призначення й своєї ~Ірії. Перешкода на до
розі до цієї жінки впала. Але впала тільки на те, 
щоб одразу здвигнулася друга, в сто раз грізніша. 
Аракчеєв, що свого часу врятував її, і кажуть, за 
це володів нею, вюtагає її для себе остаточно. Цей 
.1ист був такюt стусано:\І у груди, що :\tені перетяв 
дихання. Хвилі тре:\піння, гніву, розпачу, не:\ІОВ під
земні поштовхи, грюtіли в кімнаті. Я не вододів со
бою. Загрожував убити напасника. Я говорив так 
стурбовано, що Настя Олексіївна не :\ІОгла стрима
ти сліз. Гаряче співчуття й нестримне бажання ме
не втішити кину.1о її ~tені на грудн. Вона нтратила 
са~10опанованість. 

-- Ще не пізно, я твоя ... 
Яка те:\tна ця ніч була! Якесь по;Іу:\t'я впа.1о мені 

на уста. Я не був приготовлений до такого зближен
ня з нею в цю хвилину. Може з причин непригото
ваности на ранок піс.1я цієї шлюбної ночі ~Іи бу.аи 
якісь безрадісні, з почуттям nровини. Перед ким? 
- Перед Василем Васи.1ьовичем насамперед. Мо
же саме тоді, як наші уста горі.1и, як наші серця 
гpюtim-t, як наші лестощі яріли, Васи.1ь Васи:tьо
вич з кров'ю ковтнув останній подих ... 

Книrа ДJІJІ всІХ 1 про все 
ІІовідомдяємо українську громадськість в Канаді, що фір:\rа 

"КР АїНСЬКА КНИГ А" одержа.1а вже nерший тшt ••укр АІНСЬКОї 

РАДЯНСЬКОї ЕНЦИКЛОПЕДІї~'. 

Енциклопедія - це наукове видання, що дає систематичне 
(за адфавітом або за те~rами) зведення знань. У ній знайдете всі 
потрібні ва:\І довідки - з найрізноманітніших галузей знання. 

Протягом 4 - 5 років буде видано 16 томів. Кожний том має 
650 сторінок, близько 500 ілюстрацій, 20 ілюстрованих вклейок. 
Кожний том у твердій подотняній оправі із золотими відтисками. 
Кожний том - ведикого розміру. 

Ви знайдете в кожному томі довідки з різних гадузей світової 
науки, техніки, культури. У кожНО:\1У томі широко висвітлюється 
історія, географія, література та екеноміка Украіни. 

ЦІНА ОДНОГО ТОМА ТІЛЬКИ $ 5.00. 
ДЛЯ ТИХ, ЩО ХОЧУТЬ МАТИ ВСІ ТОМИ 

"УКРАІНСЬКОі РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІї" 
Хто купить перший том "Українськоі Радянської Енциклопе

дії", повинен подбати, щоб мати всі да.1ьші томи - весь компдект. 
Для цього ми пропонуємо зробити таке: щоб забезпечити собі всі 
то~ш, пришліть $5.00 гарантії до "Украінської Книги", щоб вона 
могла вам регулярно .посилати кожний том, як тільки він появить
ся з друку. Після того, як вийде останній 16-ий то~r, ви одержи
те його за ці гроші, які будуть у нас, як гарантія. 

8 

UKRAINSKA KNYHA 
962 Bloor St. W., Toronto 4, Ont., Canada. 

НО В І ДНІ, ГРУДЕНЬ, 1960 



Дмитро СОЛОВЕА 

3. Зни)Кення природньоrо приросту JПОдности 
У країни в насJІідок коJІоніяльноrо 

становища її в СРСР 
І. 

У передущtи статті "Наслідки колоніяльної 
популяційної політики UK КПРС внутрі СРСР" -
ми проаналізували офіційні статистичні дані й наоч
но виявили колоніяльну істоту де:\юграфічної націо
на.1ьної політики проводу партії.

1 

Uя демографічна 
політика своЇ:\І гострюt лезО:\І спрюювана в бік, 
нібито, союзних, а насправді - підкорених і по
неволених неросійських нарадін СРСР, цієї біль
шовицької і:"шерії. Але найдошкульніше, як ~ІИ 
бачили з цифрових показників тої статті, та полі
тика UK КПРС б'є по народу українсько:"tу, що Е 
другюІ по величині народшІ СРСР. Та це й зро
зу:"tіло. Коли найбільший із супротивників бу де 
подоланий, то дрібніші народи цього фальшивого 
союзу вже не ~tатюtуть ясної перспективи в бо
ротьбі за своє звільнення. 

Зручно асюtілювавши поняття інтернаціона
ліз~ІУ з поняттю! російського і:"шеріяліЗ:"ІУ та шо
вініз~ІУ, UK КПРС на:\tагається будь-що-будь зло
мити й ослабити життьову відпорну силу народів 
своєї і:"шерії. Всі:"Іа засобами тотальної диктатури, 
а в тшtу числі політичнюt терорО:"І та :\Іасовюt фі
зичнюt винищуванням підбитих народів, кре~шів
ське партійне керівництво на:\tагається прюtvсити 
ті неросійські народи або "добровільно" асюtі
люватися з росіянами і злитися з ни~ІИ під замас·ко
ваною назвою "совєтського народу" (це - на зра
зок КОЛИШНЬОГО :\lОСКОВСЬКОГО "царСЬКОГО Народу"), 
або винародовитися й цілковито зникнути з лиця 
землі. І все це робиться в і:"t'я, нібито, КО:\tуніз:"ІУ 
й загально-людського щастя на зе:\tлі. 

У цій же статті ~ІИ розпочату аналізу офіцій
них статистичних даних продовжюю далі. Спро

буЕ:\10 проаналізувати показники про природній рух 
людности в окре:"ІИХ республіках СРСР. У то:"tу, зви
чайно, обсязі, у якому дозволять на~І оголош.ені 
вже статистичні відо~юсті. 

У московсько:\tу статиетичному збірникові. -
"Народное хозяйство СССР в 1958 г." -- це вже, 
либонь, вдруге після 26 років утаЕ~tничування пода
но відо:\юсті про кількість народжень, оtертей та 

ПрнАмаеться пе-редп.1ата на АнтячнА місячинА 
журнал 

соняшник 

Журнал ~•ае 20 сторінок друку, багато ілюстраuіА, 
л.рукуеться на гарному папе-рі, кольоровий друк. 

Передплата на рік: 
Канада - 3.00 до.1., США - 3,50 АОЛ., 

Австралія Я Анг.rтія - 20 шіл. 
Uіна окремого числа - ЗО нентів, в Англії й Австра

пії- 2 шіл. 
Замов.~1ення і все .'1истування слати на ажресу 

.. Нових Днів". 

НО В І ДНІ, rn·дЕНь, 1П60 

природнього приросту на кожну тисячv пюдности 

СРСР. Ось які показники n 19S8 р. шіли, за ци~t 
збірнико:"І, п'ять країн з найrшщю1 рінне:\І наро
джень та природнього приросту (див. табл. 1). 
Таблиця 1. 

На кожну тисячу осіб людности в 1958 році 
припадало:! 

Держави Народжень Смертей Приро.J,Нього 
приросту 

СРСР 25,3 7,2 18,1 
США 24,3 9,5 14,8 
Австралія 22,6 8,5 14,1 
Нідерлянди 21,2 7,5 13,7 
Еспанія 21,8 8, 7 13,1 і т. д. 
У сього для порівняння з СРСР у цьо:\ІУ виданні 

взято 17 країн. Зроблено це з явною :\tетою підкре
слити, ·шо СРСР :\ІЗЕ серед них найвиший рівень на
роджень та природнього приросту. Але разо~t з тюt 
у цьо:"ІУ досить великому статиетичному збірникові 
не дано абсолютно ніяких відо:"юстей про рівень, 
народжень, оtертей та природнього приросту у 

складових республіках са:\юго Союзу. Дармашо за 
конституціюш вони вважаються незалежнюш та 
сувереннюrи. Даре:"ІНО також шукали :\ІИ за ци:\tи 

відшюстюш окремо для РСФСР у спеціяльному 
~бірникові, шо його видано для цієї республіки.3 

Іх тюr також не:\ІаЕ. А чергового статистич. збірни
ка "НароднЕ господарство Української РСР в 1958 
році" і досі, либонь, не надруковано, бо за кордо
на:\ІИ СРСР він не з'явився. Вже самий цей факт нас
торожив нас. Значить, шось тут негаразд. І це не
гаразд у складових республіках нюrагаються при

крити порівняннюш пересічних показників, що їх 
вирахувано для всього СРСР, з такю1и ж пересіч
нюш показниками, що їх взято з чужих країн. 

На підставі аналізи даних статті М. Маркіна, 
начальника Статистичного Управління України,4 нам 
вже пощастило встановити," що Україна в 1958 р. 
на КОЖНУ ТИСЯЧУ осіб СІЮЕЇ ЛЮДНОСТИ :\Іала: 

народжень 21,3 особи, 
оrертей 6,9 особи, 
природнього приросту 14,4 особи. 

Як бачимо, ці показники дуже підрізняються 
від пересічних даних для ці.1ого СРСР. Тож :\Іаючи їх 
поруч з данюrи табл. 1, :\ІИ легко може:\10 вирахува

ти, .шо року 1958 на кожну тисячу осіб людности 
в шлшtу СРСР народжень було на 18,8% більше, 
ніж в Україні. Так ca:\'ro :\tожемо вирахувати, що при
роднього приросту теж на кожну тисячу людности 

в ціло:\tу СРСР, порівняно з Україною, було біль
ше на 25,7%. Ue свідчить, що між окремюtи скла
довюш республіка~ІИ у справі природного приросту 
людности існуе велика відмінність. І що ця відмін
ність е для України негативною, через це її й за
~Іасковують . 

Проте у пересічні лок;t;JНИКІІ для цілого СРСР, 
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що з нюш ~ш роби.1и тут порівняння, входять як 
складові еле~Іенти nоказники для України. Тому 
с?ро?уй~10 вилучити окре110 РРФСР та інші ресnуб
ЛІКИ tз загальних nоказників для всього Союзv і nо
рівняти їх з nоказникюш для України. Мате-:\Іатич
нюш вирахуваннюш здобуває110 таку цифровv кар-
тину. (Див. таб.1. 2). · 

Таблиця 2. 

Природний рух людности в складових республіках 
та в цілому СРСР аа 1958 р. 

1. Кількість осіб на кожну тисячу людности: 
Республіки Народжень Смертей Природного 

Україна 
РРФСР та інші 
ресnубліки 

СССР в ціло:"у 

21,З 

26,З 
25,З 

6,9 

7,З 
7,2 

2. Те саме у (~% до України: 
Республіки Народжень Смертей 

Україна 100 
РРФСР та інші 
ресnубліки 12З,5 
СРСР в ні.'ІО:'ІІУ 118,8 

100 

105,8 
104,З 

приросту 

14,4 

19,0 
18,1 

Природного 
приросту 

100 

1З1,9 
125,7 

Дані цієї табл. 2 nоказують, що в РРФСР та 
в інших республіках Союзу народжень було на 23,5% 
більше, ніж в Україні, а nриродного nриросту -
на 31,9% більше, ніж н Україні. На жа:1ь, :\ІИ не :\Іа
ємо ще зараз ю10ги відокре1шти в цих даних інші 
неросійські ресnубліки від РРФСР. Може110 тільки 
сказати, що сnіввідношення між людністю РРФСР 
( 117.494 тис.) та людністю інших неросійських ре
сnублік ( 49.4З9 тис.) в 1958 р. було таке: 70% і 
ЗО~Іr. 

11. 

Відо~10, що всі nрояви життя в СРСР nротягш1 
більше трьох десятиріч систе11атично й неухильно 
nлянує UK КПРС. Для цього встановлюються кон
трольні числа і на11ічаються заходи, я·кі 11ають забез
nечити виконання тих контрольних чисел. Однюt 

із складових еле11ентів цих контрольних чисел n'я
тирічок розвитку народнього госnодарства (а теnер 
- се1шрічки) є - людська робоча сила. Тож nля
нування nриросту людности для UK КПРС є дуже 
важливим :'ІІО:'ІІенто:\І, хоча ці відО:'ІІОсті та відnовідні 

заходи для здійснення нього nлянування й не ого
лошуються. 

Відо110 також, що UK КПРС на11агається три
:\Іати Україну в стані колоніяльного додатку до 
РРФСР. Україна :'ІІЗ€ постачати для РРФСР пере
важно в сирш1у вигляді різнО:'ІІанітні продукти сіль
ського господарства та здобувної nромисловности: 

кам'яний вугіль, газ, різні руди тощо. Та ще :'Іtає 
Україна nостачати для про:'Ішсловости РРФСР на
півфа·брикати: чавун, залізо, криию тощо. І хоча 
Україна має найпотужнішу в СРСР залізо-рудну 
та енергетичну базу (ка11'яний вугіль, газ тощо), 
UK КПРС не дає їй відповідних капіталовкладань 
для розвитку на її території :'1-Іеталообробної й ма

шинобудівельної про:'Іtисловости. А ці галузі пршtи-
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с:ювого виробництва дають робітникам найбільші 
заробітки і разом з тюt затру днюють у собі найбіль
шу. кіл~к~.ст~ робочої сили. Так, напри·клад, у 1955 
р. Із yctєt юлькости nромислових робітників і служ-

?овців цілого СРСР ( 17.З67.000) в ~Іеталообробній 
1 :'ІІашинобу дівельній прО1ІИсдовості праиювало -
5.З84.000, або З1% всієї кількости робітників і с.т~уж
бовиів СРСР з тих, що nрацювали у фабрично-про
ШІслоних закладах. А як же ия кількість (5.З84.000) 
розподілялася по основних республіках? Об'єкти
вну відповідь на це дають наступні числа. Року 1955 
в :'ІІеталообробній та 11ашинобу дівельній пршІисло
вості СРСР праиюва.1о робітників і службовців: 1) 
в. РРФСР -- 4.027.000 осіб, або 74,7% всесоюзної 
юлькости і на 18,2~~ більше за пито:'ІІУ вагу людно
сти РРФСР ІЗ Союзі; 2) в Україні - 849.000 осіб, 
або 1.?,?8%, що становить на 4,5% 11енше за пито1tу 
вагу 11 :lюдности в Союзі; З) в інших неросійських 
респубтках -- 512.000 осіб, або 9,57<, що стано
вить на 1З, 7% 11енше пито1юї ваги їхньої людности 
в Союзі. Щоправда, величезна більшість цих ін
ших неросійських республік праиює на залізній си
ровині, що її одержує з України, бо не :'ІІЗ€ власних 
за.1ізо-рудних та вугільних покладів." 

Тут :\ІИ nорівняли кількість робітників і служ
бовиів у :'ІІеталообробній та :'ІІа шинобу дівельній про
:'Іtислоrюсті республік в 1955 р. з пито:'Іюю вагою 
людности иих ресnублік (за данюш 1956 р.). А те
пер, ·щоб здобути цілко:'Іt ясний образ становища, 
порівняй110 з пито1юю вагою залізної руди, що її 
було видобуто n цих республіках. 

Таблиця З. 

Року 1955 
Республіки 

Україна 
РРФСР 
Інші республіки 
СРСР 

було видобуто 

Тисяч тонн 

З9.948 
ЗО.859 

1.055 
71.862 

залізної руди/ 

У %%до СРСР 
55,6 
4З,О 

1,4 
100 

Із порівняння усіх поданих тут числових да
них :'ІІОЖна побачити, що в 1955 р. РРФСР мала ро
бітників і службовиів у своїй 11еталообробній та 
:'ІІЗШИНОбудівельній ПрО:'ІІИСЛОВОСТИ На 31,7% більше 
за питш1у вагу видобутої на її території залізної 
руди. Україна ж у своїй 11еталообробній та машино
бу дівельній про1tисловості :\tала робітників і служ
бавиїв на 39,8 менше за nитш1у вагу видобутої на 
її території залізної руди. Все це є наслідок того, 
що за плянюш UK КПРС значна частина руди, знач
на частина витопленого чавуну і, нарешті, значна 

частина крииі й прокату заліза вивозиться як пів
фабрикат для дальшої промислової переробки до 
РРФСР, а частково до інших складових респуб.ІJік 
і до сателітних держав.~ 

Отож, трю1ання України у иій найважливійшій 
д.1я неї галузі про11ислового виробниитва на стано
вищі колоніяльного додатку до РРФСР - цілко11 
ясне. Академік А. А. Арзуманян, директор Інститу
ту світової еконшІіки та :'Іtіжнародніх зносин СРСР, 
писав: 

"'И:'Ішериа.lистьІ то и дело твердят о ТШІ, что 
они пекутсн об интересах колоний. Но поч~:'ІІУ 
им не развивать там тяжелую промЬІшленность? 
Ведь КО:'ІІУ не известно, что стать на ноrи мо-
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жет хозяйство только той странЬІ, которая 
имеет металлургическую промЬІшленность, иа

шиностроение, топливную про~tьІшленность и 

т. д. 

ИмпериапистЬІ пуще огня боятся развития в 
колоннях тяжелой промЬІшленности, так как 
~то значило бЬІ создать себе конкурен~ ли
шить себя сЬІрья. ИмпериалистЬІ стремятся уве
ковечить отсталость колониальнЬІх стран. Их 
хозяйству они придают однобокий, уродпиВЬІй 
характер, чтобЬІ вечно держать ~ти странЬІ у 
себя на привязи. Несмотря на богатейшие при
роднЬІе возможности и наличие большого коли
чества рабочих рук, зти слаборазвитЬІе странЬІ 
влачат жалкое существование. 

. . . . Они ( і~шеріялісти - ДС) предпочитают 
развивать (у своїх колоніях - ДС) лишь те 
отрасли, которЬІе дают сь1рье - нефть, }tедь, 
олово, свинец и прочее. Империализ:\t превра
щает порабощенньtе странЬІ в придаток к ха

зяйству того или иного империалистического 

государства" .0 

Так пише академік Арзуманян про капіталі
стичних імперіялістів. Але з поданого передніше при
кладу з найважливішою для України металооброб
ною та машинобу дівельною промисловістю наочно 
видно, що й більшовицькі імперіялісти ідуть тим же 
шляхом визиску своєї колонії, шляхом всілякого 
галь:\tування її розвитку. 

ІІІ. 

Очевидно, у зв'язку з усім зазначеним перед
ніше перебуває й плянування органами ЦК КПРС 
природнього приросту людности України, де штуч
но (в інтересах РРФСР) гальмується розвиток пра
цевбирущої :\Іеталообробної й машинобудівельної 
індустрії. 

Як можна побачити із числових показників 
табл. 2, Україна плянованими заходами ЦК КПРС 
поставлена тепер в Союзі у найгірші умови щодо 
можливостей природного приросту людности. А Ук
раїна ж до встановлення диктатури ЦК КПРС і до 
запровадження п'ятирічок :\tала природний приріст 
.1юдности ні в якій ·мірі не нижчий за етнографічну 
Росію, а навіть більший. та·к, перед початком п'яти
річок, на кожну тисячу осіб людности України при
родній приріст становив :10 

у 1925 р. 
у 1926 р. 

у 1927 р. 

23,5 осіб, 
24,0 осіб, 
22,5 осіб. 

А тепер, як :\ІИ вже бачили з даних за 1958 р., 
в Україні природній приріст становить лише 14,4 
особи на тисячу, досягаючи тільки 61,8% пересіч
ного рівня за 1925 - 1927 рр. 

На жаль, зараз :ми ще не ~10же~10 повністю ви
явити усіх заходів ЦК КПРС, якими він "регулює" 
природній приріст людности в Україні. Потрібні для 
цього дані старанно приховуються. Отож, ця спра
ва потребує ·ще пильного й морочливого збирання 
та нагромадження потрібних ~tатеріялів та досліджен
ня їх. Проте ми все ж і зараз можемо вже поклика
тися на низку господарсІ>КИХ факторів, які безпе
речно впливають на зниження природнього при-
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росту людности в Україні і які цілКО:\І залежать 
від тих чи тих плянупальних заходів ЦК КПРС. 

Добре відо~10, що кількість народжень і оtер
тей перебуває в тісній залежності від стану :\Іа
теріяльної забезпечености дюдности країни. У ста
рі часи в колишій царській Росії кількість народ
жень збільшувалася після гарних врожаїв сіль
сько-господарських продуктів і З:\tеншувалася пі
сля поганих врожаїв. Та тепер врожаї цих сіль.
гос. продуктів забирає державна влада, і життьо
вий рівень не тільки міської, а й сільської люд
ности залежить в основно1tу від того, скільки дер
жавна влада дає їй платні-заробітку чи то у ви
гляді грошової винагороди, чи то у вигляді нату
рального постачання. 'Га якраз цих відо:\юстей у 
теперішніх статистичних довідниках, що надходять 
з СРСР, -- немає. Не11ає nідо~10стей про щорічні 
фонди виплаченої заробітньої платні робітникам 
і службовцюt. Не11ає відо:\Іостей і про кількість 
виданих колгоспникам продуктів тощо. To1ty далі 
:\ІИ розгляне110 лише офіційні статистичні відО:\10-

сті: 1) про роздрібний товарообіг, 2) про вклади 
до ощадних кас, з) про введення в користування 
нових житлоплощ, 4) про кредитування людности. 
Рівень показників про ці явища господарського 

життя країни перебуває у тісному зв'язку з жит
тьовюt рівне11 людности·. Але :\ІИ розглядатюtеТ\10 
їх обов'язково у порівняльно:\ІУ співвідношенні 
між основнюш складовими республікаr-.ш. Справа в 
тому, що без такого порівняння з РРФСР не :\ЮЖ
на зрозуміти істоти того чи того процесу, не мож
на правильно оцінити його тенденції. 
І. Роздрібний товарообіг з громадським харчуван
ням. Височінь роздрібного товарообігу з громад
ським харчуванням перебуває у найтіснішій залеж

ності від ступеню матерінльної забезпечености люд
ности та від її купівельної спро~южности. Більш
менш докладно ми проаналізували доступні н~м 

офіційні відомості про цей роздрібний товарообіг 
з гро:\tадським харчуванню• у спеціяльній праці.11 

Тому тут зупинимося над цим питанням лише ко
ротко, подавши зведені дані за 1950 - 58 рр. (див. 
таб~1. 4 ). 

Таблиця 4 . 

Роздрібний товарообіг з громадським харчуванням 
за 9 років ( 1950 - 1958) у цінах відповідних 
років з охопленням державних та кооперативних 

торговельних закладів.11 

Респуб. Загальна сума У тому числі 
у мільяр. крб. на одиницю людности: 

Україна 
РРФСР 

· У крб. У%% 

719,4 
2.823,9 

17.719 
24.946 

до України 

100 
140,8 

Подані в табл. 4 цифрові дані про грошеві роз
:\tіри роздрібного товарообігу в РРФСР та в У·країні 
якнайкраще виявляють дійсне порівняльне стано
вище в цих двох найбільших республіках Союзу. З 
них ясно видно, ~що за всі ці 9 років ( 1950 - 1958) 
роздрібний товарообіг із громадським харчуван
ням в розрахункові на одиницю людности був в 
РРФСР ва 40,8% вищий, ніж в Україні. А це го
ворить, ·що в цілшtу й життьовий рівень людности 
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в РРФСР пересічна ~•ав бути на якихось 40,8% 
вищий за життьовий рівень людности України. 
2. Суми вкладів людности СРСР до ощадкас. На 1. 
І. 1951 р. су~•а лишків збережень в ощадних касах 
в ціло~•У СРСР сягала 18.530 ~•лн. крб. А через 
9 років, на 1. І. 1959 р., ня су~ІЗ лишків досяга.ТІа 

Таблиая 5. 

87.186 ~•лн. крб., себто -- збільши.'Іася у 4, 7 раза. 
Це збільшення вкладів на збереження відбувалося 
в якійсь ~•ірі по всіх складових республіках, і ра
зо~• UЮІ дещо З~ІіНюва.1аСЯ Й ПИТОМа вага ВКЛа

діВ окре~шх республік. Наочно і.1юструють цей про
цес показники таб.1. 5. 

Питома вага сум вкладів лю~ости СРСР до ощадкас (у %%). 
За даними лишків на початок кожного року / 8 

Назви показників На поч. року РРФСР 
1. Питома вага людности 
респ. за даними 1956 р.: 56,2 
2. Питома вага вкладів: На 1, І. 1951 72,5 

" 1952 73,9 
" 1953 74,0 

1954 72,0 
1955 72,0 
1956 71,4 
1957 70,4 
1958 67,3 
1959 67,3 

З. Питома вага людности 
респ. за дан. на 1, І. 1959 р.: 56,З 

Пито~ІЗ вага вкладів людности неросійських ре
спублік за 9 років збільшилися на 5,27с, піднісши ся 
з 27,5% до 32,7%. Проте, як бачю10, вона на 1. І. 
1959 р. не досягла ще рівня пито~10ї ваги люд
ности цих республік в Союзі на цілих 11%. Так 
само за ці 9 років пито~Іа вага вкладів до ощад
кас людности РРФСР збільшилася з 13.441 :\ІЛН. 
карб. на 1. І. 1951 р. до 58.672 ~•лн. крб. на 1. І. 
1959, себто - більш як у чотири рази. Проте nито
~•а вага в Союзі вкладів людности РРФСР юІен
шилася з 72,5% до 67,3%, або на 5,2%. Але на
віть за цих у~юв вона лишилася вищою на 11% про
ти пито~10 ї ваги людности РРФСР в Союзі. 

Це ясно говорить, що побутово-еконо~Іічні у~ІО
ви життя неросійських народів були протяго~І цьо
го періоду значно гірші за такі ж у~10ви життя на
роду російського. Та особливо яскраво виявиться 
це, коли ~ІИ для наочности порівняння вирахуе~10 

пересічний лишок вк.ТІадів на одну особу людности 
(див. табл. 6). 

Таб.пиця 6. 
Пересічний за сім років ( 1951 - 1967) лишок 

збережень в ощадкасах на початок року .z~ 
Респуб. Пересіч. лишок У т. числі на один. люди. 

вкладів у млн. крб. в карб. у %% до 

Україна 
РРФСР 

5.879,0 
27.863,9 

144,8 
246,1 

України 
100 
170 

З цього бачиl\10, що, з розрахунку на одну 
особу людности, в РРФСР пересічна сума заоща-

Увага! У в ага І 
Доводимо до відома наших читачів, що наше ви

давництво приступило до перевидання другої мо

вознавчої праці: 

О. Синявський 
"НОРМИ УКРАїНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРНОУ МОВИ" 

В-во "НовІ ДнІ" 
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Україна Інші респ. СРСР 

20,3 23,5 100 
14,8 12,7 100 
13,7 12,4 100 
13,7 12,3 100 
15,2 12,8 100 
14,9 13,1 100 
15,4 13,2 100 
16,3 13,2 100 

? ? 100 
? ? 100 

20,0 2З,7 100 

джень в ощадних касах була на 70% більша, ніж в 
Україні. А це також свідчить, ·ЩО побутово-еконо
~•ічні у~10ви життя людности РРФСР були на ба
гато кращі, ніж у~10ви життя людности України. 
З. Показники житлового будівництва. Житлова ті
снота - дуже важливий показник незадовільних 
У:\ІОВ життя людности. На жаль, офіційна статистика 
не оголосила вичерпних даних у цій справі, хоча 
вона й мае їх. Знае~10 тільки, що житлова скрута, 
яка існувала перед Другою світовою війною, не
пшІірно збільшилися після війни. І особливо збіль
шилася вона в Україні. Як відо~10, Сталін у лютому 
1944 р. в Ялті розповідав Рузвельтові про винят
кову й страшну руйнацію України під час війнИ.15 

Тепер це підкріплено •ще й цифровюш данюш. За 

підрахунка~ш органів влади, народне господарство 
і господарства окремих гро~Іадян СРСР за період 
війни ~1али втрат у цінах 1941 р. на су:\ІУ 679 ~Ііль
ярдів крб. Між республікюш ця су:\Іа розподіля
.1ася так (дин. табл. 7): 
Таблиця 7. 
Втрати державного господарства і господарств 

окремих громадян СРСР за час 1941 - 1944 рр.1

' 
Республіки Мільярдів карб. у %% до підсумку 

у цінах 1941 р. 
РРФСР 
Україна 
Білорусія, Латвія, 
Литва, Естонія та 

255 
285 

37,6 
42,0 

Молдавія 139 20,4 
Разом втрат 679 100 

Отож, на частку України припало 42% усіх 
воєнних втрат, а на РРФСР, хоча вона значно біль
ша за Україну, тільки 37,6% їх. Тепер глянм10 
на показники житлового будівництва за 13 років, 

1946 - 1958. На жаль, ці офіційні відомості про 
житлове будівництво дуже загальні і не розподі
.1ені ~•іж ~•істо~І і селом. Ось вони у зведеному ви
гляді для трьох груп республік із додатко~І наших 
відсотканих вирахувань. 
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Табл. 8. Віддано для користування нових житлових 
будинків за 1946-1958 рр.17 

Назви 

nокази. 

Житлоnлоща На сн. % % біл•wе ( +) 
'ІН менше (-) nорівн. 

Млн. У %% З nнтомо10 З nнтом. ваr. 

М2 до СРСР ваrо10 л10дн. восн. втрат 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Таб .. 1иця 8. 
РРФСР 
Україна 
Білорусія, 

Латвія, Литва, 
Естонія та 

270,0 
70,2 

Молдавія 23, 1 
Інші нерос. рес. 55,4 
СРСР 418,7 

2. Держ. й кооп. 
(без колгосп. та 
міськ. людности) 

РРФСР 203,5 
Україна 47,0 
Бі .. 1орусія, 
Латвія, Литва, 
Естонія та 
Молдавія 15,8 
Інші неросійські 
респуб.:1іки 33,7 
СРСР 300,0 
СРСР 300,0 

64,5 
16,8 

5,5 
13,2 

100 

67,8 
15,7 

5,3 

11,2 
100 
100 

+8,2 
-3,2 

-2,6 
-2,4 

о 

+11,5 
-4,3 

2,8 

4,4 
о 
о 

+26,9 
-25,2 

-14,9 
+13,2 

о 

+30,2 
-26,3 

-15,1 

+ 11,2 
о 
о 

Як свідчать цифрові показники табл. 8 у спра
ві введення в користування нових житлових плош 
за 1946 - 1958 рр. Україна перебувала серед по
даних тут груп республік у найгіршому становищі. 
І навпаки - РРФСР перебувала в .найкращому ста
новищі, порівняно з под.анюш група~ш республік. 
Це ВИДНО З гр. 4, у Н.КЇЙ ВЇ.1СОТКОВИЙ рОЗПОділ ЖІП
·lОП.lОШі порівнюється · з шпо~юю вагою люднос
ти цих груп респуб.1ік в Союзі. А ще яскравіше 
це видно з гр. 5, де відсотковий розподіл порів
нюється з пито~юю вагою ~1атеріяльних втрат ре· 
спублік під час війни. 

Розрахувавши далі на одиницю людности Ук· 
раїни й РРФСР кількість квадратових ~•етрів жит
.1оп.1ощі, введеної в користування, ~•и здобуде~ю 
таку цифрову ілюстрацію (див. табл. 9). 

Таблиця 9. 
Віддано в 1 946 - 1958 рр. в користування нові 
житлоплощі з розрахунку на одну особу людности. 
Назви показників Квад. м. у %% до України 
1. Державними й кооп. 
орган. (без колгос.) та 
міською людністю: 
Україна 
РРФСР 

· 2~· Держ. та коопер. 
організаціями (без 

1,68 
2,30 

колг. та місь. людности) : 
Україна 1,12 
РРФСР 1,73 

100 
136,9 

100 
154,5 

Із цифрових показників табл. 9 баІ.{юю, що з 
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розрахунку на одну особу людности в 1946 -
1958 рр. в РРФСР жит.1ової площі було приготов· 
.1ено д.1я користування більше ніж в Україні, на 
36,9%. А як взяти жит.1оплощу підготовану са~ІЮІИ 
.1ише державнюш й кооперативнюш організація
~ІИ (без ~•іської людности), то в РРФСР буде біль· 
ше за Україну на 54,5%. Все це в той час, коли 
.'Іюдність України ( 41.893.000) порівняно з люд· 
ністю РРФСР ( 17.494.000) є менша на 64,3%, а 
її ~tатеріяльні втрати за час війни бу.1и більші за 
такі ж втрати в РРФСР на 11,8/f.. І це також у той 
час, ко.1и витрати на житлове будівництво роблять
ся із спільної державної скарбниці. А спільність 
фінансових засобів усіх республік у свій час ви
правдувалася потребою ~•аксюtально рівномірного 
й справед.1ивого задоволення потреб усіх народів 
СРСР. 

4. Державне кредитування міської й сільської люд
ности. У московській публікації ця ділянка госпо
дарського життя характеризується тільки лишка
~ІИ позичок на кінеuь року. Зведі~ю ці відо~юсті 
за останній рік у згущену таблицю та вирахуймо 
пересічну суму лишків позичок на одиницю лЮд· 
ности і ми здобу де~ю таку теж не ~•енш яскраву 
картину для трьох основних груп республік СРСР 
(та ба. 10). 

Таб.1иця 10. 

Державне кредитування міської й сільської 
людносnt СРСР. Лишок позичок на 1. І. 1959 р." 

Назви 

ресnубл. 

(1) 

РРФСР 
Україна 
Ін. респуб. 

СРСР 

Bc•oro 
лишків 

млн. нрб. 

(2) 

4.715,5 
1.303,4 
2.264,2 

8.283,1 

У т. ч. Україна 
і всі нерос. 
республіки 3.567,6 

Крб. З роз. У "/о % У "/о % 
рахунку на до СРСР до СРСР 

1 особ. л10дк 

(3) (4) (5) 

40.13 101,1 129,0 
31,11 78,4 100 
45,80 115,4 147,2 

39.70 100 

39.06 98,4 

Показники таб.1. 10 виявляють, що Україна 
( ~ 1.893 тис. людности), хоча вона ~•атеріяльно най
бІльше втратила під час Другої світової війни (див. 
табл. 7), поставлена політикою ЦК КПРС в найгір
ші у~юви щодо державного кредитування її люд
ности. Із поданих тут трьох груп республік Укра
їна. (див. гр. 4) ~ІЗ~ а на 1. І. 1959 р. найменшу пе
ресtчну су~•У лишюв позичок, а сюtе - на 21,6% 
~•еншу за пересічну для цілого СРСР. Інші ж дві 
групи республік ~•али рівень лишків позичок вищий 
за пересічного показника для СРСР, а ca~te: РРФСР 
( 117.494 тис. людности) ~tала на 1.1% вищий а . . . ' 
шшt неросІйські республіки СРСР ( 49.439 тис. люд-
ности) - на 15,4% вищий (див. гр. 4). 

Та ще яскравішою стане картина, коли ~ІИ гля
не~ю на показники гр. 5. Із них видно, що на 1. І. 

59 лишків позичок пересічна на одну особу люд· 
ности в порівнянні з Україною РРФСР ~tала на 29% 
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більше, а інші неросійські республіки навіть на 
47,2% більше. Проте уважно вдивившися в цифро
ві nоказники табл. 1 О, ~rи зрозуміємо, що іншим не
російськюІ республіка:\І вищий за пересічний для 
цілого Союзу і навіть вищий за РРФСР рівень по
зичок дана плянувальника:\ІИ UK КПРС виключно 
за рахунок нед,одання їх людності України. Адже 

коли взяти Україну разом з yci:\ta іншими неросіА
ськюш ресnублікюш ( 91.332 тис. людности), то 
ВСі ВОНИ раЗО:\1 :\ІаТЮІУТЬ на ОДИНИЦЮ ЛЮДНОСТИ -
39 крб. 06 коп., або на 1,6% менше за пересічного 
nоказника на одиницю людности цілого СРСР (39 
крб. 70 коn.), і на 2, 7% :\Іеншу за пересічного по
ка зника для РРФСР ( 40 крб. 1 З коn.). Ue явище 
"щедрости" UK КПРС відносно інших неросійських 
республік за рахунок України :\ІИ вже спостерігали 
і в інших виnадкаХ.19 Очевидно тут діє староримське 
імперія.пістичне гасло- "Діли й nануй", без будь
яких матеріяльних втрат з боку РРФСР, допомагати 
інши:\І ресnубліка:\І. Адже лишок позичок пересіч
но на одиницю людности РРФСР е всеж на 3% ви
щий за такого ж пересічного показника для всіх 
ресnублік неросійських народів, взятих разо~І. 

lV. 

Зробімо теnер короткий підсумок аналізі офі
ційних еконО:\Іічних даних. Роздрібний товарообіг 
з громадськю1 ха рчуванню1 за 9 років ( 1950 -
1958) у розрахункові на одну особу людности був 
у РРФСР більший на 40,8% супроти Україин. Лиш
ки збережень в ощадних касах пересічна за 7 років 
( 1951 - 1957) у розрахункові на одну особу люд
ности були в РРФСР більші на 70%, ніж в Україні. 
Передача в користування нових житлових площ з 
розрахунку на одну особу JlЮдности за 13 років 
(1946- 1958) була в РРФСР більша, ніж в Укра
їні, на 36,9%, як брати все будівництво разо:\І із 
nриватним міськю1, і -на 54,5% бі.1ьше, як взяти 
лише державне й кооперативне будівництво. Креди
тування :\Ііської й сі.пьської людности (судячи на 
підставі лишків позичок на 1. І. 1959 р.) в розрахун
кові на одну особу людности було в РРФСР на 
29,0% вище, ніж в Україні. 

. Ui важливі еконш1ічні показники незаперечно 
свідчать, що життьовий рівень людности РРФСР 
сnлянований UK КПРС nересічна не :\Іенш як на 
40,8% вищю1, ніж в Україні. Ясно, що це не :могло 
не відбитися на природнЬО:\ІУ приростові людности. 
І цей nриродній приріст n РРФСР, як :\ІИ бачили, е 
не менш як на 31,9% вищий за такий же приріст в 
Україні. (Див. табл. 2). 

Проаналізовані тут чотири :\ІШІенти громадсько
еконО:\Іічного життя не вичерпують, звичайно, усіх 
nлянових заходів старанно розробленої, складної і 
разо:\І з тю1 добре замаскованої колоніяльної сис
те:\Іи UK КПРС. Ue лише частка їх, яку пощастило 
т·мацати й доку:\Іента.пьно висвітлити за даних у~юв 
~т1ну офіціІ:\них статистичних відомостей. 

Але крі:\І сnлянування еконо:\ІЇчних заходів на 
1чиження nрироднього nриросту людности в Укра
!·•і (як і по інших неросійських ресnубліках), UK 
КПРС використовує й засоби психологічного ді
яння. Безуnинний неціонально-політичниА терор в 
різних його nроявах тримає значну кількість люд
ности неросійських республік, а найбільше, мабуть, 

14 

УкраЇНИ, у ПОСТІНИОМУ НССПОКОІ И Нf.ЛеВНОСТЇ за 
свое :\Іайбутне. Uього національно-політичного те
рору в СРСР не зазнає лише одна російська націо
нальність, якій UK КПРС дозволив не хворіти на 
"буржуазний націоналіз:\І" і не :\Іати за нього нія
ких кар. Так виглядає nроголошена російськими 
більшевиками рівність націй в СРСР у світлі Qфі
ційних цифрових ..1.аних. 

1 Problems of the Peoples of the USSR, No. 8, 1960; 
"Нові Дні", ч. 130, 1960. 

~ Народное хозийство СССР в 1958 r. Центральное 

Статистическое Упрввnенне СССР. Москва, 1959, ст. 32-34. 
3 Народное хозийство РСФСР в 1958 r. ЦСУ РСФСР, 

Москва, 1959. 
4 Надрукована в журн. "Комуніст Украіни" ч. 1, 1959, 

ст. 52-55: "Перші підсумки перепису иасеnеиии Украін

ської РСР". 

~ Див. про це докладно у нашій статті в журн. "Віль

на Україна" (Детройт, США), ч. 27 за 1960. 
11 Докладно про все це див. нашу брошуру: "Політи

ка ЦК КПРС у пnинуванні розвитку промисnовости та 
промислових кадрів на Украіні", 1960. В-во "Пponor". 

' Там же. 
R Див. там же. 

v А. Арзумаиан: Что такое империаnнзм. Госпоnнт

издат, Москва, 1954, ст. 41-42 1 підкресnеини наше. 
10 Див. докладніше: Д. Соловей "Гоnгота Украіни", 

Вінніпеr, 1953, ст. 208. 
1
·
1 Див. а) Дм. Соловей: Вин в насnідків політики ко

nоиіиnізму ЦК КПРС за допомогою статнетичних даних 

про роздрібний товарообіг Украіни. Жури. "Вільна Ук
раїна" (Детройт, США) ч. 18 за 1958 р. і окрема відбитка. 

б) D. S.ol.ovey: Exp_lQitation of the Ukraine as 
illustrated Ьу Data on Retail Commodity Тurnover. ("Uk
rainian Review" No. 8, Munich, 1959, рр. 69-77). 

1? Загальну суму роздрібкого .. тов_арообі.rу вирахува
но за: а) Народи. хозийствQ ССС}) .в. 1956 r., стор. 224; 

б). Hapo,q~oe хозийС?"J:Во .. ССС_Р .. 1! 19_58 ~.·• _ст~ 716. При роз
рахункові._ на одииuцІР 11IO.QKQ91'~ !'іn~кість всієї людно

сти .взито за данн~и_. ·~~~-року. __ 
13 Вирахувано на піДставі . абсо~ютних даних таких 

джерел: а) за 1950-1956 рр.: Народное хозийство СССР в 

1956 г., ст. 282; б) за 1957-1958 рр.: Народное хозийство 

СССР в 1958 r., ст. 915 і Народное хозийство РСФСР в 

1958 r., ст. 435. 
11 Вирахувано за: Народное хозийство СССР в 1956 

r., ст. 282. 
1~ Див.: Д. Ф. Соловей: Украіна в системі совєтсь!'оrо 

коnоніаnізму. (The Ukraine in the Soviet Colonial Net
work), Munich, 1959, рр. 136-137. 

16 Там же, ст. 137. 
17 Складено за публікацією: Народное хозийство 

СССР в 1958 г., ст. 637-639. 
1 ~ с~nадено за: Народное хозийство СССР в 1958 г ., 

ст. 910-911. 
111 Див. нашу статтю "Про деикі проави коnоніиnізму 

в СРСР", nn. 4 і 6 про вищі й технічні школи та про на
уково-дослідні установи ("Problems of the Peoples of 
the USSR", No. 7, 1960), "Нові Дні", ч. 130, 1960. 

Перевір сам себе: що тн зробив для вшанування 
пам'яти Тараса Шевченка з нагоди століття з дня 
його смерти? 
Що ти і твоя організація плянуете зробити з 

наrоди цих святкувань? 

НО В І ДНІ, ГРУДЕНЬ, 1960 



Робота над розвитком .мови дітей 2==ох років 
Р. АйЗИКОНИЧ 

На чнсnенні nроханна наших читачів, Аруиуемо, 

nочннаJОчн 3 цьоrо чнсnа, иіnьиа статтей на виховні 

теми. Не ма10чн на еміrраціі внсоиоиваnіфіиованнх фа

хівців 3 цієі Аіnвнии, nереАруиовуемо ці матеріаnн 3 
кнівсьиоrо •урнаnу "Дошиіnьне Вихованиs". СnоАіва

емось, що 6аrатьом нашим 6атьиам, а осо6nиво мате

ріsм, вони стануть веnнко10 AOnoмoroJO у формуванні 

мови іх Аітеі:, що АТЖ• ва•nнве B3arani, а тнм 6іnьше 
в чужому оточенні. 

Не маємо тако• сумніву, що ці статті 6уАуть ко

рисні навіть тнм читачам, вкі не мuоть Аітеі:, 6о вони 

ІІіАнімуть іх 3аrаnьнні: иуnьтурнні: рівень. 

РЕДАКЦІЯ 

Розвиток ~ІОВИ дітей у ранньо~ІУ віці є важ.1ивю1 
завданням виховання, тш1у шо мова нерозривно 

пов'язана з розвиткш1 всіх психічних функцій 
(сприйняття, па~•' ять, ~шс.1ення) і є основою ці.lе
сnрюІОваної діяльности й поведінки дитини. 

Особ.1иве завдання ~ІЗЕ своєчасний розвиток ~ІО
ви на 2-~ІУ році життя. Ще І. М. Сєченов вказував 
на важ.1ивість періоду, ко.1и відбувається перехід 
від пред~Іетного ~1ис.1ення до с.1овесного. У світ.1і 
сучасних дос.1іджень (Н. І. Красногорський, М. М. 
Ко.lьцова, r. я. Розенrардт) період, коли фор~•у
ються зв'язки ~•іж першою та другою сигнальнюш 
систе~•а~Іи і починають установлюватися складні 
взаємодії ~•іж ними, припадає на кінень 1-го і на 
2-й рік життя. 

Розвиток :\ІОВИ здійснюється підо вn.1иво~1 оточу
ючого середовища і перш за все за активним впли

ВО:\І дороС.lИХ, ЯКі ВИХОВУЮТЬ у ДИТИНИ З НаЙ~Ю .. lОд
ШОГО ві·ку ю1іння ·прислухатися і сприй:\tати зву
ки ~юuи, вчать розу:"І-tітн :'!ІОВУ оточуючих і сюІО
стійно говорити. 
У бі.1ьшості ясе.1 і ясе.:1-садків nраuівники .1обре 

усвідо:\І.lюють важ.1ивість своєчасного розвитку :"~ІО
ви дітей ш.lЯХО:'ІІ частого спі.1кування з ни:-.ш і про
ведення спеціяльних занять. 

Проте, застосовуючи різні :"~Іетоди, виховате.1і 
не завжди враховують провідні етапи розвитку ди
тини і особливості групового виховання, в резуль
таті чого v дітей часто по~rічається відставання в 
розвитку ~\ІОВИ або нерівно~rірний розвиток різ
них її сторін - розу:'Іtіння, наслідування і власної 
:о.10ви. Так, спостереження дітей, nроведені в яслах 
~І. Києва, показали, шо у дітей 2-го року життя 
поряд з хорошю1 розу:"ІtіннюІ ~юви від~Іічається 
слабке наслідування і упові.1ьнений те:о.ш розвитку 
власної мови. Зрушення в розвитку власної ~10ви 
у виг.1яді збільшення словника і появи коротких 
речень з 2-х слів настає із запізненню!, не в 2-й 
половині 2-го року життя, а нанрикінні 2-го або 
тільки в першій чверті З-го року життя. 

Заняття, які проводяться з діть:о.ш, спрю10вані, 
ГО.ПОВНЮІ ЧИНО:\1 1 На рОЗВИТОК розу~ІіННЯ :\ІОВИ і В 
значно- ~•еншій ~•ірі на розвиток нас.1ідування і вла
сної :о.10ви. Зовсі:\1 не докладають зусиль, щоб ви
кликати наслідування і ~10вну активність у дітей 
:-.10вчазних, у яких відстає мова. Тоді як для своє-

/l О В І Д Н /, ГРУДЕНБ, 1960 

часного розnитку :-.10ни дітей 2-го року життя най

важливішюІ є розвиток розу~Ііння, нас.1ідування, 
а го.1овне стюrу.1ювання в.1асної, активної :\ІОВИ. 

Розу~Ііння :'!ІОВИ у дітей на початку 2-го року 
життя ·ше об~1ежене, воно вияв.1яється в тш1у, що 
дитина на основі розученого раніше відшукування 
nред:-.Іетів на питання "де те-то?" - шукає, по
ка.зує і приносить знайш1і пред:-.Іети та іграшки. 
Дитина розу:-.1іє і охоче виконує неск.1адні дору

чення за ·у:-.10ви, шо вони даються в добре відо:-.rій 

ситуанії. Дитина, наприклад, розу:"ІІЇЕ і легко ви
конує доручення "відсунь", якщо слово стосу
ється стільця, який треба відсунути перед году
uаннюІ, щоб сісти за сті.1. Та ж са~Іа дитина не 
розу:\Ііє і не виконує доручення, якщо їй говорять 
"відсунь диванчик", шоб дістати :'ІІ'яча. 
Це вказує на те, шо діти ше не узага.1ьнюють 

с.1ова, шо воно д.1я них просто назва певного пре

д:нета або дії. 

Діти починають краще розу:"~Ііти, а також роз
різняти й узагальнювати с.1ова піс.тІя 1 р. 3 :\І. -
1 р. 5 :-.1., нкшо своєчасно з початку 2-го року в 
ньш1у напрю1ку з нюш проводиться відnовідна 

робота. 

Конечна у:"Іюва д.1я розу:чіння :'!ІОВИ на 2-:му ро
ні життя - це ·постійне сnівпадання безпосередніх 
подразників із слово:'ІІ, яке їх означає. Тш1у ви
ховате.1ька повинна називати пред~Іет у той ~10мент, 

ко .. 1и увага дитини зосереджена на ньо:"Іtу, а дію -
в той час, ко.1и дитина або сю1а вихователь-ка її 
виконує. 

Особ;шво сприят.нші у:'ІІОВИ д.1я розвитку розу
:чіння ~ІОВИ створюють при проведенні режюших про
несів (годування, ук.1адання спати, у:ш1вання). При 
uьш1у .:юрос.1ий :-.1ає нагоду спі.:1купатися безпосе
ре.Jньо з кожкою .:штиною. з часте повторення с.1ів, 
нкі означають 11рс;щсти і дії ІЗ одн.зконнх y:-.10uax 
--- сприяють крашо:-.1у засвоєнню. 

Uю1 пояснються, шо вже на початку 2-го року 
життя діти добре розу~Ііють і запа:'ІІ'ятовують та
кі слова, як каша, кисі.1ь, суп, .1ожка, спати, їсти. 
Дитину лриваб.1ює й радує все живе, все, що 

рухається, звучить, то:-.1у вона швидко навчається 

розу:\tіти такі сдова, як, наприклад, кішка, собач
ка, пташка, авто:\юбіль. 
Не слід чекати, щоб інтерес до пред:-.1етів або 

іграшок у дітей виникав са:-.1 по собі, а необхідно 
а·ктивно його викликати. Дитина не залишається 

байдужою навіть до звичних іграшок, якшо вихо
вателька, наприклад, підкине м'яча З'бо -починає 
танцювати з лялькою. При цьо:'ІІУ створюється зруч
ний :\ІШІент, щоб назвати ці прею1ети. 
Допшшгає запікавити і зосередити увагу дити

ни засіб, ко.1и дорослий показує, а потім раптово 
ховає іграшку і знову її показує. Це нею1інно ін
триrує дітей і вик.1икає радісні вигуки звукона
с.lідування. Крі:-.1 того хонанню1 і показуваннюr іг
рашки· досягається багаторазове повторення. 
Спостереження показують, шо у віці від 1 р. 

до 1 р. 2 :\І. - 1 р. 3 :-.1., шоб полегшити зв'язуван-
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ня нового слова з прещІеТО:\І або дією, необхідно 

завжди однаково називати його і постійно давати 

певну іграшку або прею1ет. Треба прагнути, щоб 
при заучуванні 2-ох назов пред:\Іети значно від
різняаись один від одного за роз:'Іtіро:'ІІ і кольором. 
Утруднює розучування слова подача дітю1 од

ноколірних гу:'Іювих іграшок, коли, наприк.r1ад, од
ну з них називають "киця", а іншу "собачка", ді
ти не ю1іють відрізнити їх і не запа:\І'ятовують 
слова. 

Після того, як дитина навчилася зв'язувати слово 
з певним прещІеТО:'ІІ, треба підводити її до уза-
гальнення слова. -
Для цього в іграх з діть:'Іш використовують од

накові за юІістшІ пред:\Іети, які відрізняються один 
від одного кольоро:'ІІ або роюІірО:'ІІ, показують зе
лену, жовту, синю, велику або :\Іаленьку качечку, 

~бо пропонують провести однакові дії з різнюш 
tграшка:\ІИ {нагодуй качечку, нагодуй вед:\Іедика, 
нагодуй ляльку та ін.). 

Полегшується розу:\Ііння, якщо дитина не про
сто споглядає предмети, а діє нюш. 

Можна використати для цього гру "Ховання іг
рашок". Дорослий спочатку показує, обігрує і на
зиває декілька іграшок, а потЬ1 "ховає" їх на очах 
у дітей, тобто ставить на стільчики диванчик 4 -
5 іграlІ!ок і пропонує дітю1 знайти, 'наприклад, ку
;Jочку 1 нагодувати її, знайти чашку і попити з неї. 

Зрозуміло, і са:\Іі дії, і фор:'ІІа поводження доро
слого з діть:'Іш повинні бути різнюш. На початку 
2-го року життя дитини дорослий називає і пропо
нує виконати нескладні дії в грі, дОПО:\ІЗгаючи ди
тині тю1, що робить ці дії ручками дитини, а та
кож створює обстановку, яка б спонукала до таких 
дій. Наприклад, на слово "поклади ку.1ьку" під
ст;~ вляє коробочку, мішечок. 

Пізніше, у віці 1 р. З :\І., дитина :\юже виконати 
та·кі ж дії сама, коли дорос.r1ий називає і одночас
но їх показує. Дитина, наприклад, прислухаючись 
до слова д~рослого, ви·конує дії: "заколихай", "на
годуй'', "загорни", "посади"· ·та· ін. З будь--якою 
названою або показаною іграшкою. Коли дитині 
ми~е ~~е півтора року, то вона :\!ОЖе виконувати 
таю дІІ за пропозицією дорослого без поперед
нього. показу, а.1е за наявности знайо:'Ішх іграшок. 

~о ~шця другого року життя дорос.1ий спонукає 
д1~еи до виконання нескладних дій з іграшка:'Іш, 

яю дит~на ~ов~нна принести за вказівкою дорос
лого ~ ІНШОІ квшати або знайти в шафі серед ін
ших Іграшок. 

Виконання дій з іграшка:\ш за слово:\І дорослого 
полегшує розу:\Ііння таких слів, як дай, поклади, 
~акрий, покажи, на які, природно, нарощуються 
ІНІШ слова, що показують що сю1е принести, шо 

дати .. Ue значно розширює з2пас слів, які діти 
рОЗУ:\ІlЮТЬ. 

Поряд з розвитко:'ІІ розу:'ІІіння :\ІОВИ необхідно 
~-~кликати у дитини наслідування і пр1-шушувати 
11 са:'ІІУ говорити. 

Розвиток наслідування тісно пов'язаний з роз
ви:кшІ :\ювного слуху дитини. Найважливіша фун

кщя людського слуху - це сприйняття мови. 

Діти в кінці 1-го і навіть в першій чверті 2-ro 
року життя ще не уловлюють багатьох слів, тому 
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що розрізняють ще не всі с.пова, а .1ише ті, що 
значно відрізняються за звучанню!. 

У:'ІІіння різрізняти звуки фор:'~Іується одночасно 
з розвиткО:\І .1епету. То:'ІІУ треба створювати спри
ятливі у:'Іюви д.1я того, щоб дитина :\ЮГ.lа чути зву
ки в.1асного .1епету і звернену до неї :\ІОВУ дорос

лого. Необхідно ве.1ику увагу приді.1ити боротьбі 
з шу:'ІЮ:'ІІ у групі. Uьо:'ІІУ дОПО:\Іаrає чіткий режю1, 
при яко:'ІІУ години неслання :\ЮЛодшої { 1 р. -
1 р. 6 :\І.) і старшої ( 1 р. 6 :'ІІ. - 1 р. 8 :\І.) підгруп 
не спів-падають. 

Дорос.1і повинні З:'ІІіuнювати, підтримувати ле
пет, проводячи спеuія.1ьне "перегукування" зву
ка:'Іш, яке по.1ягає в то:'ІІУ, що дорослий, почувши 
лепет дитини, відгукується на нього, після чого 
в таке перегукування звука:'ІІИ вк.1ючаються і ін
ші діти. 

Звуконас.1ідування у дітей у першій половині 
2-го року життя найчастіше виникають, коли діти 
зацікавлено спостерігають, що-небудь або витво
рюють сюІі дії і одночасно чують звуки, доступ

ні для наслідування. Так, наприклад, виразно ви
:\ЮВ.lений дорослю1 звук "ту-ту" при запусканні 
заводного ігр а шк о вого авто:'Іюбіля, звук "дзінь-дзінь" 
при звучанні дзвіночка або "тук-тук" при посту
куванні іграшка:'ІІИ обов'язково викликає звукона
слідування. 

В~к.1икають наслідування різні ігри-потішки -
"Ладусі", "Сорока", ''Коза-дереза", "Ку-ку". 
Щоб вправ.1яти артикуляцію_ і викликати потре

бу користуватися звука:'ІІИ або c.lOB0:\1 при спілку
ванні з дорос.1юш і дітьми, необхідно активно 
спонукати і заохочувати дітей до звуконасліду
вання. 

Для цього в першо:\ІУ півріччі 2-го року життя 
ДИТИНИ дорОС.lИЙ, рОЮІОВ.lЯЮЧИ З НеЮ, СуПрОВОдЖуЄ 

с.1ова відповіднюш звуконас.1ідуваннюш, легкю1и 
д:ІЯ нас.1ідування, і напо.1ег.1иво просить повтори
ти, наприк.1ад, "Дати тобі собачку? Гав-пів". 
Щоб виховати звичку й потребу · роз:\Іов.іяти, 

дорослий· п·овинен в·ик.іикати і rіідтрюtувати кож

не звернення до нього дитини. 

На 2-:'ІІУ році життя дитина звертається до до
рос.lих часто: просить дорослого дістати іграшку, 
дати хліб, допшюгти шо-небудь відкрити, просить 
захисту, ласки та ін. Для цього дитина користу
ється ЗВуКа:\ІИ ЯК СЛОВО:\1 1 ДОПОВНЮЮЧИ ЙОГО вираз
НОЮ :'ІІt:\Іікою і жесто:'ІІ. Наприклад, дитина гово
рить "бай-бай" і при ньшІу її рука спрюювана 
до певного пред:'ІІета, або дитина з ве.1икою заці
кав.lеністю зверт;:~ється до дорс.1ого з c.lOB0:\1 "·кс
кс" і показує в бік кішки. 

Кі.1ькість таких с.1ів-звуконас.1ідувань у дитини 
дуже невелика, а.1е один і той же звук набуває 
різного З:'ІІісту в залежности від жесту й :'ІІЇ::'ІІіки, 
якюш його супроводжує дитина,- так слово "гав" 
:\ЮЖе означати "ось собачка", а з інши:'ІІ жесто:'ІІ 
і :'ІІі:\Іікою - "собачка втік", ''хочу взяти собач
ку" та багато іншого. 

Таке звертання виникає .1ише на rрунті тісно
го контакту з вихователькою, але вона сама часто 

звертається з цю1 же до дитини. 

Вихонате.1і не ті.1ьки понинні не пропускати та
ких звертань, але пильно пію1ічати і спонукати до 

ll О В І ДНІ, ГРУДЕНЬ, 1960 



них дитину, заохочувати 11, тоді у дитини винцкає 

потреба в часто~ІУ звертанні до доросдого. 
З другої ПО.lОВИНИ 2-ГО року ЖИТТЯ у ДИТИНИ 

швидко розвивається не ті.1ьки розу~tіння чужої 

~10ви, а.1е і в.1асна ~10ва. Завдяки кращому сприй
няттю мови й нас .. 1ідуванню, яке в цьшtу віці по

силюється, дитина повторює все, що чує. 

Дитина швидко з·багачує свій словник і від пер
ших простих звуконас.1ідувань або спрощених ди
тячих с .. 1ів переходить до справжніх слів, до мови 
дорослих. Деякі .1егкі д.1я вю10ви слова дитина 
вимовляє повністю, проте ще нерідко випускає 
важкі склади і з усього с.rюва вимов.1яє перший 
або останній ск.1ад. У дитини з'являються дієслова, 
і вона починає ·будувати короткі речення, часті_ше 
у наказовій фор~Іі: "Вова гуляти". 
Дитина все частіше починає вислов.1ювати своє 

прохання с.:1овшr, а не жестшr: "Тьотю, дай :\t'ячи
ка" та ін. 
Хорошюr засобшt д .. 1я спонукання дітей до актив

ної ~10ви є виконання доручень, які прюrушують 
звертатися і щось говорити, наприклад: "Попроси 
у Наді ляльку, скажи: "Дай ля .. 1ьку"; Пок.1ич кі
шечку, скажи: "йди сюди, кицю". 
Щоб викликати активну ~10ву дітей, збуджуючим 

фактороя є запитання дорослого. 
Вдало і вчасно nостан.1ене запитання не ті.1ьки 

викликає словесну відnовідь, а.1е і є поштовхо:\І до 

того, щоб дитина за в.1асною ініціятивою зверта.па
ся до дорослого. 

На початку 2-го року життя прюtушує дитину 
до відповіді на запитання доросдого "Де те-то?" 
(шукання предмета і звуконас.1ідування). Став.1ячи 
питання, дорос.1ий спочатку називає і показує пред-

ГАРНИй ПОДАРУНОК ДІТЯМ НА 

РІЗДВЯНІ СВЯТ д 

--Чотири річники -
"соняш:н.иКА" 

оправлені у дві великі книжки 

(у кожній по 440 сторінок друку) : 
1. За 1956 і 1957 роки - ціна: 6.50 дол. 
2. За 1958 і 1959 роки - ціна: 6.50 дол. 

Купіть ці дві книжки і Ви позбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, .. и що їй прочитати, бо 

8 У цих двох книгах знайдете відповідні мате
ріяли на кожну пору року, на кожне політичне чи 
релігійне свято. 

8 У цих двох книгах Ви знайдете матеріяли з 
історії та з географії України. 

8 У І(ИХ двох книгах Ви знайдете твори найкра
щих сучасних дитячих письменників і письменни
ків-клясикІв. 

8 У цих двох книгах Ви знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до кожного твору. Обкла
динка кожного числа видрукувана у двох кольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із золотими 
витисками. 

Замовляти в "Нових Днях". 

НО В І ДНІ, ГРJ'ДЕНЬ, 1960 

~tет, а поті:\І ті.1ьки називає. З 2-ої чверти 2-го року 
життя спонукує до відпо·віді на запитання "Що це? 
Хто це?" На початку 2-го року життя дитина на 
всі запитання відповідає повторенням останнього 
с.1ова, то~tу запитання треба ставити так, щоб ос
танні~ІИ бу.1и с.1ова, які .1егкі д.:lЯ nовторення, на
при-к.lад: "Ue твоя .ТІя.1я?" Дитина відповідає: "Ля-

" ля . 
У другій по.1овині 2-го року життя дитина може 

відповіда ти на за-питання "Ку ди йдеш?", "Хто ку
пив?", "Що робить?", "Де .. 1ежить?", "Чия іграиі-

?" . 
ка. та ш. 

Запитання дорос.1ого зб у дж у ють до роз~10ви. -
дія.1огу, який є основою щ1я да.1ьшого повнішого 
~10вного спі.1кування. 

Діти, які звик.1и відповідати на запитання, швид
ко ca:\ti перераховують все, що бачать, або вставля
ють знайо:\rі слова і звуконас.lідування у розповідь 
дорос .. 1ого. Д.1я uього :\ІОЖна вдало використати не
ве.lикі розповіді, де кожне с .. 1ово супроводжується 
звуконаслідуванню!. Наприклад: "Ми візьмемо ма
шину "бі-'бі", посадимо собачку "гав-гав", кицю 
"няв-няв" та ін. Дорос.1ий, перера.ховуючи знайо
мі назви, робить паузу, а дитина доповнює його від
повідними звуконаслідуваннюш, а пізніше і словами. 
З діть:\ІИ 2-го року життя необхідно систематич

но проводити спеція .. 1ьні заняття з розвитку розу
~tіння, наслідування і активної ~10ви. Заняття про
водяться у фор~rі цікавих ігор з невеликими під
група:\ІИ дітей ( 4- 5 }, а також індивідуально з діть
~ІИ, які відстають з :\ІОВИ. ПрикладшІ гри, спрюІОва
ної на розвиток розу:\rіння й наслідування, ~юже 
бути така гра, як роздавання коробочок, у яких 
сховані )Іа.lенькі іграшки. Гру )ІОЖна проводити з 
З - 4 діть)ІИ одночасно. Дітей дуже інтригує й ра
дує, коди вони відкривають коробочки і несподі
вано знаходять та~r іграшки. Називання дорослюt 
іграшки і його запитання "·що ue ?" · ло.1егшує зву
конас.1ідування. 

Хорошюш зайняттюtи з розвитку )ІОВИ,· побудо
ванюrи на інтересі .:Іітей до преюtетів, є ігри "Гра 
з :\Іішечко:\t", "Хто в будиночку живе?" 

Гра з :\Іішечко:\t полягає в ТО:\Іу, що виховатедь
ка саджає дітей на сті .. 1ьчики, а ca)ta сідає напроти 
них за сті., і вий:\rаючи по одній з )tішечка яскраві 
нікаві іграшки, назви яких .1егкі для наслідування 
(собака, кішка, качка), називає їх і ховає. Повторна 
поява іграшки вик.1икає радість, а запитання "Хто 
(що) ue?" вик.1икає бажання відповісти або пов
торити за доросдия. 

Показавши таКИ)І чиНО)І З - 4 іграшки, вихова
те.lька дає їх дітюt у руки, щоб вони їх краще роз
гляну.lи і погралися з нюш, наприклад, пропонує 
нагодувати собачку, покласти ляльку спати та ін. 

Дуже .1юб.1ять діти гру "Хто в будиночку живе?" 
яка проводиться та·к: перед діТЬ)ІИ, які сидять на 

сті.1ьuях, ставиться на сті.1 п.1ощинний картонний 
будиночок з ве.1икюt вікнО)f, яке закрито віконни
цею. Виховате.1ька, показуючи дітюt по одній З - 4 
іграшки, називає їх і ставить у будиночок. Після 
цього вона стукає у віконниuю і запитує: "Тук, 
тук, хто тюt?" У вікні з'являється, наприк.1ад, со
бачка. Вихователька називає його, а коли собачка 
ховається, просить дітей покликати (скажи "Йди-
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йди"). ІІіеля кількох повторень з однією іграшкою 
така ж дія проводиться з кожною з них. 

Цікаво ~10жна використати в заняттях з діть~ш і 
картинки, що зображють знайомі пред~Іети. 
На початку 2-го року життя діти, розг.ТІядаючи 

картинку, в основно~•У ~•аніпулюють нею: перевер
тають, згинають та ін., то~ІУ на заняттях треба ви
користовувати картонні куби з на~Іальованюш на 
боках картинка~ш або фанерні картинки (на~Іа.,ьо
вано з обох боків). Піс.1я 1 р. 5 - 6 ~•ісяuів добре 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на еміrрації: 

1. Л. Деполович 

БУКВАР 

Четверте поправлене видання 
Ціна: У Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії й Австралії ~- 10 шілінгІв 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-оі кляси 

Трете поправлене А поширене видання 

Ціна: у І<анаді і США - 1.20 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

З. Петро Волиник 

КИ їВ 
Читанка для З-ої кляси 

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

4. Петро Волиник 

___ . . Ч~:~танка· для четJІ~рт()~ кляси . _ -·· _ 
Друге поширене й поправлене __ в~:щанttя. · 

( збідьшено кідькість сторіно_к,_ зрjльшено шрифт 
і формат сторінt<и). 

5. Петро Волиник 

ДНІ.ПРО 

Підручник з історії української літератури 

і хрестоматія. 
Єдиний на еміrраuії підручник такого типу. 

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

6. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 

еміrраuійних шкіл ( баr·ато прикладів і завдань). 
Сьогодні - ue єдиний підручник 
з української !\ІОВИ на eмirpauii. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 

в Англії й Австра;tії - 10 шілінгів 

Замовля·tи в "Нових Днях". UІколам і квнгарням 
та церковним громадам -- знИ*Ка. 
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никористати карrинки .1.1я ~Іа:Іят" і парні картин
ки. Дитина при uьо~ІУ не тільки показує, а й .ТІеrко 
знаходить парну картинку. 

Хорошюt посібнико~І є •· дитяче кіно". Ue дере
в'яна ра:\ІКа з 2-:\Іа ва.ТІика~ш, по якій іде безпе
рервна паперова стрічка (завширшки 25 см) з на
~1а.1ьованюш картинка:\ш: конячка, собачка, кури, 
нед:\Іедик та ін. Діти дивляться, сидячи на стіль
чиках, і появу картинки зустрічають веселюш ви
гука~ш: "Но-но!", "Ко-ко!" і т. д., а дорослий, по
вертаючи корбу, пересуває стрічку, супроводжу
ючи кожну картинку неск.1адною розповідю. За 
бажанням дітей :\ІОЖна довше зупинятися на тій 
картинuі, яка нию1ика.1а у них особ.1иве заuікав
.1ення. 

Великим успіхом користується у дітей показ ін
сuенівок: купання, ук:1адання, годування .-1яльки 
Наталі. Діти з ве:Іики~І інтересо.м стережать за ді
юш виховате.1ьки і по ходу дії повторюють за нею 

.1егкі с.1ова, а за її проханню• рою10вляють з .ІJя.1ь
кою. 

Живий інтерес і багато вис.1овдювань вик.lика
ють у дітей інсuенівки з ~•'якюш "петрушечнюш" 
.1я.1ька:\ІИ, особ.1иво, якщо показ супроводжуєть

ся співа~ш неск.1адних :\Іе.lодій, народни~ш жарта
:\ІИ, прю10вкюш. Своєрідна :\Іузика :\ІОВИ, поєднан
ня звуків, рипІ і інтонація, з якою вони ВЮІОВ•lЯ
ються, зацікан.1юють дітей, і вони, хоча й не зав
ж.:хи розу:міють юІіст, а.1е .1егко нас.1і.1ують звуки 
і нереносять їх у свої ігри. 

Часте мовне спілкування з кожною дитиною у 
поєднанні з спеuіяльнюш заняттюш підводить ді
тей кінuя 2-го року життя не тіпьки до достатньо
го розу~Ііння і наслідування чужої ~10ви, але й до 
аКТИВНОЇ В.lаСНОЇ ~ІОВИ. 

( "Дошкі.1ьне Виховання··, ч. 1 О, 1960, Київ.) 
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НАй · ВІдЖИВНІШИЯ 
СТРАВНІШИЯ 

ДЕШЕВШИЯ ХАРЧ, 

ШО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, UE 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВААТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЕДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 
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Готуймося до веJІикоrо 
свята1 

(Продовження із стор. 1-ої.) 

ч.1енів Екзекvтиви Комітетv та го .. 1ів усіх місцевих, 
громадських ·комітетів Па~і'ятника Т. Шевченка; 
г) Ек з е к у т и н а К о :\1 і т е т у має таким осо
бовий ск .. 1ад: 

Прези·дент - д-р Роман Сма .. 1ь-Стоцький, прези
дент Ради Наукових Товариств ім. Шевченка; 

Застуnники презиІJ.ента - професор д-р Юрій 
Шевельов, президент Украї·нської Ві.1ьної Акаде
)Іії Наук у США; nроф. д-р Лев Добрянський, го
. 1ова Українського Ко:\tітсту А~1ерики; 

Екзекутивний Директор - Дмитро Галичин, го
.1ова Українського· Народного Союзу і nрезидент 
УККомітету; . . · 

Секретар -- лр.оф. д-р Ярослав І Іадох, дійсний 
ч.1ен НТШ, головний секретар ~·нсоюзу; 
Скарбник -:- Платон Стасюк, сеніор українських 

бизнесменів АмерИки; 
Референти: мистецький - Свя·тослав Гординсь

кий, будівельний -- архітект проф. Олекса Повс
тенко, фінансовий - Ігнат Бі.іинський, п_~оп~r:ін-

ЯР СЛАВУТИЧ 

Із кииrи ,,оаза" 
ВА ТЕРЛО 

Жують траву обтяжені корони, 
Що надовко.1а буйно nopoc.1a 
З nролитої достойно -- без числа 
На:по.:Jеоно~І збуреної крови. 

Так :\ІИрно скрізь! Не йде .:1уна з діброви, 
~.tie ринуть ядра, не ридає :\Іо~1а, -

.... _. _ На цовів смерти радісно _ .. 1ЯГ ла 
С:нах~ __ ЖІ1J:ТЯ і дух його здоровий. 

Нащадку! Пи~й nотоки ~ю:юка, 
Та не· copo~t незга-ньб.1еної с.1ави, · 
Що вже дзвенить ло всесвіту, лунка; 

Не будь га·небн~':\1, як сини Полтави, 
Що лід о~lукави:\r розбратом МосК'Ви 
Сллямили Січ і слави корогви. 

ЄГИПЕТСЬКИй ОБЕЛІСК* 

В заграві світ.1а, на nляцу Конкорда, 
Поміж юрби, що славить водогра~й, 
Якому заздрить осяйний В е р с а й , 
Чарує зір його nостава горда. 

Ні, не коня зубата з бронзи ~юрда, 
Не крик хи~tер нотр-да~Іських у бе3'край, -
Мій зір nриковує, немов розмай, 
Знаків таєяних ринуча когорта. 

Па риже! r ордощі старих відва~г ~ · 
Краса надхнення, чару саркофаг 
Ведуть хвалу в підніжжя обеліс1<У,,_ 

А він, nірнувши· в те:\nря·ву блакить, 
До всіх байдужий, неnодатний б.Т'fиску, 
Про давні nод'ВИ•ги лусте.11і снить. 

• Привезений з Єгипту, обеліск кількатисІІчиоrо віку 
стоіть на площі :Конкорда в Парижі. - Ред. 
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ди,в-ний .. ----:": ред. Василь Мудрий, д.пя не-українців 
ред. В ол од. Душник; з-овнішніх. зв'яз.ків ......,... ~отник 
Американської Армії йосиn Лисогір, внутрішніх 
зв'язків - проф. д-р В. Сте1цюк, секретар НТШ в 
США; імnрезови1й -- nроф. д-р Зиновій Лисько. 

r) Контрольна Комісія: 
Роман Сдободя·н, гол. скарбник УНСоюзу; Ед

вард Поліль, год. скарбник УРСоюзу; Теофіль Кудь
чицьки:й, фінансовий секретар "Провидіння"; М. 
Дуткевич, секретар "Народної Помочі"; Одена Ло
тоцька, голова Союзу Українок Америки; Юліян 
Рева А, голова Самоломочі; проф. д-р Во.1оди·мир 
Калwна, НТШ; проф. д-р Рома·н Осінчу.к, Професіо
на.1істи; Іван Поритко, Об ВУ А . 

2. Назва та інкорпорація Комітету 

Комітет :\ІатюІе назву nо-українському: -Комітет 
П~ві'я_t~ика Т. Шевченкаві, nо-англійському: Шев
ченко Мбюрія .. l Ко~ІИті, Інк. Комітет буде інкорnо
ровЗ'ний, як самостійна установа і бу~е старатись 
одержати зві .. 1ьнення аід усіх nодатків і здобути 
nриві.1ей д .. 1я жертводавців на відтягнення nожертв 
іЗ оnодаткованих nрибутків. Переведення ікорло
рацїі доручен.о. а:двокатові Іва·нові Робертсові, nрав
ншtу дорадникові УККА. 

З. Комісії Комітету 

Пок .. 1икано до nраці сім Комісій ·Комітету, а саме: 
Мистеuьку, Будіве.1ьну, Фінансову, Інформаuійно
про:паrандивну, Зовнішніх зв'язків, Внутрішніх 
зв'язків, І~шрезову. 

Доруче·но го.1ова:\1 Ко:\·tісій в найкоротшо~ІУ ча
сі ск.1асти сІВої Ком;ісії із визначних фахівців та 
представників nоодиноких організа.uій, ч.1енів Ко
:\tітету, намітити n.1ян nраці Комісій та подати його 
Екзекутиві на розг.1яд і затвердження. 

4. Кі>нкурс на проект пам'ятника та місце, в якому 
він стоятиме 

Доручено Ко~Іісії Буді:ве.1ьній, nід го.1овува·ння·м 
nроф. О. Повстенка, зайнятися підшуJ:(аннюr . :\1Їсuя 
у Вашінгтоні, яке найбі.:Іьше пi.JXO'.JИJlO б д•1Я побу
дови пам'ятника Т. Шевченкові. Д.1я вступних за
ходів та переговорів із владою в. цій сnраві, крі~І 
nроф. О. Повстенка, заnрошено nроф. Л. Добрян
ського та nроф. С. Литвиненка. Водночас доруче-но 
Мистецькій Комісії установити засади конкурсу на 
проєкт nа:\t'ятника Т. Шевченкові. 

5. Збірка на пам'ятник 
Передбачається, що кошти будови nа·м'ятника Т. 

Шевченкові становити:\•уть кругло 250.000 дол-ярів. 
Цю суму nовинно з .. 1ожити все укра Ї'Нське грома
дянство США. 

Як бачимо, справа вшанування пам'яти Вели«о
го Сина Укра їни в США nідготовляється пова·жно і 
з великим роз~ІаХО:\11. У спіх цієї справи матиме ве
лике nолітичне значення для визвольної боротьби 
.Хкраїни, ·бо США -- сьогодні •лровrд·на держава 
саіт-у. _ 

Одно·часно ue свідчить про вагу украї·нськ_?ї 
слрави в світі. У сі ті, що дивляться на нашу нащю 
і П :\Іайбутнє крізь чорні оку.1яри, сьогодні мають 
лідставу nриз-нати свою nоразку: зовнішні успіхи 
українuів у вільно~ІУ світі незаnеречні. Ми росте
мо буквально не no днях, а по годинах. Поnри всі 
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СІ:ЮЇ хиби наша е~tігранія дуже добре виконує своє 
завдання - допшюrти нашій націі визволитись 
з-під ро6йської окупанії. 

В АРfЕНТИНІ 

З ініціятиuн Української Центра.1ьної Репре
зентанїі в Буенос Айресі недавно бу.1а скликана 
нарада пре.астаuників усіх українських наніона.lь
них і нерковних організаній в Аргентині, в ТО.\ІУ 
чис.1і й тих, що не нхо:аять до УЦР, як Братетно 
УАІlЦ, Т-во сприяння УНРаді, ДОБРУС і Легіон i.\t. 
С. ІІет.1юри. В нас.1ідок нарад створено Юні.тІейний 

РЕЦЕНЗІЇ 
ІЛЮСТРАЦІЯМИ ЗІПСУВАЛИ КНИЖКУ 

ІСТОРІІІ УКРАІНИ З ІЛЮСТРАЦІЯМИ. Нь10·Иорк, 
1959, Фіnвдеnьфіs. Видании Шиіnьиоі Ради. Haropi аб

шnаr - УираіисьииіІ Коиrресовий Комітет Америки. 

Шкіnьиа Рада. Книжка має 202 сторінки мапоі В-ки, nів
тверду обкnадиииу. У книзі с 58 іn10страцій в тексті та 
на окремих сторінках, три маnи і xpoиonoris иаіІва•nи

віших істори•иих nодій. 

Така ж книжка nід тіс10 ж иазво10, тоrо самоrо фор

мату з буиваnьиим nередруком змісту і з тими ж inJO· 
страційними додатками вийшnа в світ ще й у видав· 

иицтві "Говерnв" в Нь10-Иориу. 

Отож, у цьоrорі•иому шиіnьиому сезоні масмо но· 

вий nідру"'Іиии історіі Украіни, брак вкоrо в нас досі 

дyJRe rостро від'ІувавсІІ nри иав•аииі історіі Украіни, 

особnиво в nо•атиових шиоnах і на курсах украіиозиав· 

ства, себто у шиоnах з маnо10 иіnьиістJО rодии, відведе

них на вив"'Іеии• історіі Украіни. Тепер JКе з nовво10 

зrадаиоrо nідру'Іиииа баrато иезру'Іиостей та утруд

нень у иав•аииі дітей історіі усува10тьсв, бо В"'Іитеnі ма

JОТЬ вже nовну змоrу nnІІиово використовувати фахово 

розробnеиу схему nepeбiry rоnовиих nодій з мииуnоrо, 

а у•иі також ма10ть добру і nerиy иаrоду самостійно 

nрац10вати і засво10вати дома nодакив ім на nеицівх у 
шиоnі матерівn. І ось; властиво за те, що видавці nодба· 
nи та, сnромоrnиов виnустити в світ -такий важnивив 

nідру'Іиик, наnежитьсs ім від уираінсьиоrо rромадІІН· 

ства велика nодвка. 

Одна'Іе, nри свідомості всіх тих корнених зусиль 

nевноrо nознтнвиоrо наслідку, що виввнвсв в жертовній 

засnужеків nраці Шиіnьноі Ради nри УККА немомnи· 

во обминути завваrами і тих зна'Іннх недоnіків, а особ· 

nиво nоважніших хиб, що іх доnустнnнсІІ видавці, О"'Іе

видио, зnеrковаJКнвшн 'ІН nерео•нвшн ту необхідну вн

моrу, що КОЖЕН ПІДРУЧНИК ПІД КОЖНИМ ОГЛЯДОМ 

МАЄ ВУТИ НАИВІЛЬШ ВЕЗДОГ АННИМ. А цьоrо саме 

в не можна сказати про зrадаинв nідру•нии Історіі Ук

раіни. Уnорвдинкн кннИІкн даnеко відіВшnн від nрин

циnу необхідної навбіnьwоі досвонаnости nідру"'Іннка. 

І то тим дивніше, що внnустмnа у світ цьоrо nідру•ин· 

ка Шиіnьна Рада, отже установа в таиіВ сnраві комnе

тентна і вндавни'Іа марка виоі маnа б сама за себе npo· 
мовnsтн, бо •евже в сиnаді такої шкільної центраnі му· 

сіnн б бути досвід'Іеиі neдarorн, знавці шиіnьноі сnра

ви, акі ціnком визнаJОтьса у всіх аиостах доброrо nід

ру•ннка 

Щодо самоrо змісту иазваиоrо nідручника, то иі

акнх закидів не можна мати, бо він с досnівним nepe· 
друком nоnуnврної Історіі Украіни д-ра Івана Криn'•· 
кеви'Іа, наnисаної ще до друrоі світової війни дnв nо

'Іаткових шкіn Гаnи•нин. Комnетеитииіі автор за c:ne· 
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Гро.\tадський Кшtітет д;ш належного иідсвяткуван
ня 1 ОО-ліття з дня оtерти Тараса Шевченка в та
КО.\ІУ с.к.:1аді: П. Фещенко-Чопівськи.й, голова; Вол. 
Санич, Мих. Мушинський і Як. Лавриненко - заст. 
го.1ови; Гр. Го.1іян - секретар; П. Любарівський 
- заст. секретаря. На нарадах uиріше·но, щоб не
гайно почати заходн про вик.1опотання дозво.1у 
від аргентинського уря:.:~у та від управи міста на 
вибу:аування nам'ятни,ка Тарасові Шев·ченкові на 
одній із п.1ощ сто.1иці. Також .\tають поробити за
ходи щодо най.\tенунання і.\tене.\І Тараса Шевчен
ка однієї з ву.1иць Буенос Айресу. 

ціІІnьиоJО схемо10 уnожив nepeбir иайважnивіwих nодій 

з рідної історіі та сформував увесь матеріsn, ІІR міні· 

мум знань, що іх ма10ть засвоїти у•иі. Перше nередво

сине nьвівсьие виданни буnо ще раз nеревидане у Льво

ві 1941 р.; а це вже втретє Шиіnьна Рада УККА nеревн• 

дала nідручник Криn'вкеви'Іа, змінивши незиа'ІНОІО мі

роJО тіnьии дещо в заиіи•еииі тексту та nриираснвши 

иииJRиу •исnеинимн іn10страціsми. Не можна зрозуміти, 

з ІІRОJО цinnJO усунено ім'• автора з иии•ии і внnуще· 

не їі у світ анонімно. 

Гоnовннми ж і иайnоважиішими недоnікамн кииж· 

с наиоnи•еиив у ній вндавцвмн іnJОстраціВннй матеріsn, 

rоnовио ж - сnосіб йоrо розташуваннв. Ось, у nідру'І· 

иику вміщено 58 іn10страці.й, в тому чисnі декіnьиа за· 

ставок і кінцівок, що хоч не сто11ть у nр11мому зв'азиу з 

текстом, ane зиачио10 міро10 все ж ма10ть ІІинвсь харак
тер відnовідної nрикраси. Решта рисунків також ожив· 

nJOJOTЬ зміст, ane, на жаnь, серед них траnnІІJОтьсв і зов

сім невдалі, про що буде далі докnадиіше зазна'Іеио. 

Дуже noвaJRиa иіnьиість іn10страців реnродукована 

кедоскомацим сnособом, і •ерез те вони дуже иевнраз· 

ні, невсні, наче в туманній nовоnоці з розnnивними кон

турами, з nереси'Іеним або недостатнім затіненнам. Це 

nереважно внображенив, відбиті з рвстових (сіт•атнх) 

друків, досить вже зужитих. Такі неасні "туnі" іmостра

ціі знаходимо в тексті на сторінках - 45, 65, 126, 131, 
136, 147, 154, 192,- і95. ·на оиремн~ сторінках відбито 10 
образків, sиі 'І'аи само дуже ие"'Інтві, а особnиво - Хре· 

щенив Украіни - ст. 31, Козацька засідка - ст. 122, 
Лист Заnорожців - 129, Руїни в Суботові - 143 ('Ін во

ин взаrаnі nотрібні?), Грав10ра в •есть rетьм. І. Мазе

nи - 161, Моrиnвиська АнадеміІІ - 176. Гоnовиий не· 

доnік тих цілосторіикових іл10страцій те, що вони nо

дані в занадто малому розмірі. Сам no собі розмір сторі· 
нок у nідру•иику иевеnикнв - 7х5 інчів, а окремі об

разки на них розміром ще менші, бо всьоrо - 3lx2l 
або 31х2. Отже, такі іn10страціі - ні до •oro. Чи ж то 
сnравді можна щось nобачити на таких малих і до тоrо 

невиразних образках? І 'ІН то сnравді шкода буnо ви

rотовнти свіжі •іткі іn10страціі бодай на цілий розмір 

сторінки? Такі ж nартацькі іл10страціі, вві nодано в nід· 

ру•ннку, зовсім неnотрібні, бо нікоrо ні•оrо не нав'Іать. 

Також і змістом девиі іл10страціі не цілком вдаnі, 

иаnр., образ ки. Воnодимира Сввтоrо комnоновано ду

же свавільно: ииІІзь стоіть біnв nрестоnьиоrо сідаnнща 

в урочистому одвrові, в nорфирі і в короні, і nри тому 

тримас величезний щит з тризубом (ст. 27). А насnравді, 
щит ніколи не входив у число державних реrалій ве

лииокивжоrо nарадиоrо ориату, (nише ме•), насnідува· 

иоrо у візантійських іn10страторів. До речі, виникас nи

таиив, •ому не nодано •удовоrо nортрета ин. Володи

мира у масстатній веnн'Іі, вкий с в nідру'Іинку історіі 
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проф. Д. Дорошенка? Так само можна було б подати 

nіпший портрет оrн rрав10ру rет. &. Хиеnьннцькоrо, а 

не туманну репродукці10 J rіпсовоrо медальона з порт

ретом rетьиана. Вражає також і відсутність у підруоr

ннку портрета ronoвнoro натхненника і провідника но

вітньоrо зиаrаннв у збройній Визвольній Боротьбі fonoв

нoro Отамана Сниона Петn10рн. Натомість, такі іпJОстра· 

ціі, ви внrnвд буднику "Просвіти" у Львові оrи будинку 

Центральної Ради в Києві, та ще й на ціпі сторінки, аб

соnJОтно зайві, бо це peori анпадкові, дnа ходу історіі 

неістотні. 

А ось ще девкі іn10страціі внкnикаJОть вражекив 

тенденційної односторонности оrерез аідсутність пара· 

пеnьноrо рефnекса. Так, напр., на стор. 69 вміщено ри
сунок пеrендарноі митри перемиських єпископів, що іі 

ніби то перероблено з кн.вжоі Даннnової корони. А "ІО· 

му б дnа певної рівноваrн не вмістити б і рисунка зна

ної "шапки Мономаха" - справжньої і старшої peranii 
з нашоrо націонаnьноrо скарбу? А зрешто10, образок 

тієї митри ніби з корони Данипа зовсім не подібний до 

тієї корони, що красуєтьсв на ronoвi кнвзв в йоrо пор

треті на ст. 67 ... Хто може повснити таку раЗJО"ІУ роз· 

біжність? І нащо такими розбіжиостами збуджувати 

будь-акі сумніви у дітей? Парапепьиоrо доповненu (оrи 

протнставnенн.в) вниаrає і образок - Похід Украіксь

ких Сі•овнх Стрільців (ст. 195). Питаин.в: оrому на реп
резентаціJО новітньоrо украіиськоrо війська спецівпьио 

(•н випадково) вибрано :;rираз ту фориаці10, вка в су

ті ре•і аж до Лнстопадовоrо Зриву 1918 р. nеребувапв 

в скпаді •уж ої армії (Австрійської імперії)? Чи не по

rі•ніше, не справедпнвіше бупо б взаrапі, вмістити об

разок вкнхось з козацьких попків 'ІН віддіпів, що ще з 

1917 р., себто з самоrо пооrатку відродІКенна Украіни ста

nи на спу•бу Українській Державі? А найпіпше бупо б 

подати іп10страції рівнобіІКно двох формацін нашоrо 

вівська - наддніпрвнськоrо і rапнцькоrо. 

А ось ще іншоrо роду іп10страців, у вкііі написи за

перечуJОть внображеннв. На ст. 177 внображено два ко
зацькі кnевнодн - пірнач (не периаоrІ) і бупава один 

над одним, а підписано цей рисунок навnаки: "&упав а 

і перна•"· Отже, ви у•ень може правипьно зоріситува

тиса у цих виображеинвх, ви пізнати, вкий nідnис до 

вкої ре•і стосуєтьсв, тни біпьше, що і сам рисунок nip· 
на•а дуже невнразнив і зовсім подібний на rрушоnо

дібну бупаву? .. 

Нарешті, в останньому рисунку в кінцівці представ

лена коипозиців трьох щитів з історн•ними дерІКавними 

rербаии на них в такому порвдку: два rерби рвдои 

вrорі - rаnицькнй Лев і Тризуб, а під ними Архнстра

тнr Михаїп КиІвський (стор. 203). Таке розиіщекив на

ших rербів хибне, бо порушує rерапьдн•иу rрадаці10 

наших державних відзнак та внкпнкас фальшиве уввпеи

ив про старшинство іх. Названі rерби за порадком rіс

рархії иа10ть такий порвдок: 1. - Тризуб, 2. Арх. Мн

хаїп, 3. - Лев. Дnа шкіпьноrо підруоrиика - це иедо· 

nустииа помилка. 

А наіrірше таки ви.ввJІ&стьсв у підру•нику справа 

з мапами. Заrаnьно відомо: .вищо іп10страціі в підру•

инку пода10тьсв дп.в, иовnвв, пасивиоrо сприймакив •е· 

рез оrn.вданнв і ма10ть ціпп10 пише збудженн• у.ввне про 

nевні речі •и 'подіі, то мапи і схеми вимаrВJОть актив

ноІ комбінаційної роботи психіки у•ив. При цьому му

сить розвиватися спостереженн.в і вміннв докnадноrо 

оріснтуваннв в топоrрафічннх знаках, •итати і засвОJО· 

вати кофіrураці10 терену і перебіr на ньому істори•ннх 

водів. Тому мапи nідруоrинків мусвть бути ідеапьио 
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досконалі, а передовсім ч і т к і, особпиво у капи

сах різинии шрифтами. І •ерез те, зви•айно, дпа під· 

ру•ннків мапи внrотовп.в10тьсв у побіпьшеному розмірі 

суnроти книжкової сторінки. Най•астіше маnа побіпь

шустьсв розміром на подвійну сторінку, а то й іще біпь

ше. 

У рецензованому підручнику Шкіпьиа Рада пішла 

о•евндно за ціпком протнnежиоJО иетодо10, бо всі три 

мапи, подані тут, - Українські земпі в Х ст., Українсь

кі землі в ХІ-ХІІІ ст. і Украіна під •ас Хмепьиноr•ннн -
неймовірно з и е н ш е н і навіть суnроти самої невепноr

кої розміром сторінки книжки, бо .ващо nпоща ціпоІ 

сторінки розміром 7х5 іноrів, то площа маn пише - 4х3 

ін•і, а найбільша - 41х3!. Топоrрафі•ні знаки на тих 

мапах невиразні, а н а п н с н и а п і, и і к р о с к о • 
n і • н і. Щоб розбиратись в таких мапах у•ень мусить 

сліпати, або розrп.вдатн іх крізь пупу. Отже, такі nар

тацькі мапкн в підру•ннку зовсім зайві, бо ціпком без

вартісні. ІІк бачимо, не поrані тексти іn10страцівмн ціп

ком зіпсовано. Скпадаєтьс.в враженн.в, що видавці у 

справах підру•ннків внзнаJОтьсв дуже мапо, що не мо

же не турбувати rроиад.внства. Однак, можна сподіва

тись, що в наступному nеревиданні nідру•ннка всі ці 

зауваженна будуть взвті до уваrн. 

М. ВИТИНСЬКИЙ 

ЗАКІНЧЕННЯ ПІДРУЧНИКА 

(Conversational Ukrainian Ьу Yar Slavutych) 

У видавництві Gateway Publ ishers у Канаді (Едмон
тон, Вінніпеr) внйшпа друrа книжка відомоrо вJRe nід

руоrннка ІІра Спавутиоrа "Розмовна українська мова" -
Conversational Ukrainian. Це продовJКенн• і закіноrенив 
книжки nершої, що внйшпа у тому ж видавництві року 

1959. Спец і .в п ь н н й, мо вин й и ат е р і • п цієї 

друrоі книжки - решта rраиатн•ннх відомостей і дапь

ше розшнренн.в пекснкн (понад •отирн тнсв•і спів в 

обох книжках, вк про це пише автор у коротенькій nіс

п.виові "До в•нтепів"). У цій піспамові автор зrадус про 

пкусь "реорrанізаці10 нав•апьноrо матерівпу" (ма6уть, 

техні•не скоро•еннв книжки), що призвела до скоро'ІеИ· 

кв тексту. Апе й у такому внrпвді підручник дає ціп

ком достатній матеріал дnа по•атковоrо ознайомпенив 

у•нів з основамн су•асноі украінської пітературної мо

ви. А ті основи й у цій, друrій кин•ці добрі, норматив

но-витримані. При цьому треба сказати, що автор, сnи

раJО'Інсь в основному на норми "вільної" українськоІ 

мови, зазна'ІаJО"ІИ її руснфікаціІо на Украіні (див. ст. 

426), разом з тнм знайомить уоrнів і з мовними ввнща

мн, зокрема з правопнсом, уживаними тепер примусо

во на нашій 6атьківщині. Це останне в такому підру•· 

нику те• потрібне, бо у•ні повинні розуміти тексти, 

видавані на Украіні, знати, в •ому саме пе•ить роз

біжності МіЖ МОВОІО еміtраціЇ і МОВОІО Су'ІаСНОЇ Украі

НИ. 

Звідси в текстах, о•евнд.в•кн, свідомо подано девкі 

парапепізмн донський - дінськнй, паровіз - napoтar). 

Апе до6ре, що в цій друrі:й книжці автор у•е не до

пускає робnеноrо поєднаннв форм типу "Тарасу Шев

ченкові", що йоrо, на жапь, майже "узаконив" на емі

rраціі в своему підру•ннку Д. Кнспицв. Це ж таке ро6-

пене ввнще, ак &упо копнсь у fапи•нні "пане nрофесор" 

замість "nане професоре". Апе й у Спавутн•а с дещо від 

ненормативних rапнцнзмів, .ви от "цукоркн", "правди-
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вий" (замість "сnравжній"), "Мадарщииа" (замість "Уrор

щина"). Чомусь автор систематично замін10с "на Укра
їні" висловом "в Україні". Це все, nн&онь, nостуnин 
еміrраційиій більшості, ane таких авюц у книжці маnо, 
і· вони не nсу10ть доброї мови книжки. Внеоку акість 
мови nідручника збільшує ще й прозорий, nеrкиіі, 

справді, підручниковий мовостиnь. Сnід таиоJК відзна

чити майстерно побудовані діаnоrи, іноді навіть з rу

мором, 3 фразеоnоrізмами (ідіомами). Напр.: В. Що ж 

вона робить теnер? А. Вайдики &'є! В. Вайдииус? А. Так. 

(Ст. 426). Ці діаnоrи зацікавn1010Ть учнів, виосать жва
вість у "розмовну атмосферу" в ипнсі. 

Відбив автор у своїх текстах і основні мовні жанри, 

давши, крім розмовиого (в отих дianorax), ще 6еnетрис

тичио-вірwовий, науково-технічний ("Наукова мова", 

''Промисловість Украіни"), пу&nіцнстнчиий, зразки nнс
туваииа: й канцеnарсько-діповоі мови. Добре, що він ці 

остаиkі зразки переніс уже в українську дійсність, &о ж 

тут, на: чужині, ці зразки непотрібні. Подав автор і 

зразкИ· фопкпьориої мови, ane з тактом, ие&аrато ("Ки
рип о' Кожум'ака", "Ой на горі воrоиь горить"). На мо10 

.J:tумку, помапково &упо 6 давати дпа початкового ви

вчекКR ·vхраінськоі мови (чи й 6удь-акоі іншої) фоn
кпьориі тексти, &о в них обов'язково с ненормативні вви

ща (архаїзми, діалектизми чи й просто неправильні ави

ща). От і в тексті "Кожум'аки" є ненормативне спово 
"дань". 

Спід відзначити цікаве співвідиошенив в підручин
ку текстів аигпіііського й украіиськоrо. .Rкщо спочатку 

граматичні поя:сиеииа да10тьса по-аиrпійському, то дапі 

іх стає менше, а наприкінці автор і ціnком переходить 

и_а українську мову. Тіпьки ж автор і тут не спустив з 

ОКа МОЖПИВИХ ДПВ учнів труднощів і На СТ. 595 ДОДаВ 
список аиrnійських і українських rраматичннх термі

нів. Дпа пексичних довідок умістив на ст. ст. 599-609 
список ужитих у підручнику сnів. 

Дуже добре продумана в підручнику тематика д н
д а к т и ч н о r о м а т е р і в n у. У ній же охоплено всі 

відомості про Україну історі10 й reopraфiJo Украіни, ук
раїнське письменство, українську культуру взаrаJІі, П 

промисповість тощо, та ще й з короткими покnнканнвмн 

на наукові джерела. А в ціпості це скпадас'І'ьсв ва вкусь 

мапені.ку енцнкпопеді10 українознавства. · 

Червоні ягоди 
Як у літа дитячі, горобини 

. ,; ~. ,Схотів сьогодні ти нарвать .иені. 
.,І~ при~'Іетіли звідкись дві пташини. 
. Клю.ють червоні яго:ди смачні. 
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І ти дитячої не хочеш втіхи, 
Не·. nрихиляЄш до землі гілок. 
·на лаву :\ІИ удвох присіли тихо, 
Щоб не сполохати малих пташок. 

Осіннє сонuе щедро осяває 
Рясні сузір'я на гіллі гнучкі:\<І, 
І дерево святково пригощає 
Госте,й крилатих врожаєм свОЇ:\І. 

Нам добре вдвох... Горобина-- червона 
ПтаШок годує на відльотну путь. 
Мені здається, то не стиглі грона, 
А сонця розбризки вони клюють. 

Ва.пе·нтина ТКАЧЕНКО 

Вепикий пn10с видакив - добра корек'І'а й взаrаnі 

технічне внкоианив. .R знайшов 'І'іпькн декілька корек

турних недоrпвдів: nропуск рвдка на С'І'. 540, "'І'ек" за

мість "так", у діапоrах пісnв назви дійової особи - дво

крапка (а треба крапку, ви у "Назарі С'І'одолі"). Є девкі 

очевндвчки, ав'І'орські иедоrJІВдн ("Мн'І'ропопн'І'" чомусь 

з вепнкоі літери, "Тризуб" - 'І'еж, вислови 'І'НПУ "6 у -
п о з а с но в а и о" можна вжива'І'н тільки в передми

купому часі (а не в минупому), прокпі'І'нвн, ваві'І'•: дво

складові, не ма10ть самостійиоrо нaronocy, 'І'НМ то не 

можна наrопошувати "пЕред обідом". І наос'І'аниу прин

ципова завваrа: не можна казати, що Ко'І'JІВревськнй по

чав писати "розмовною мово10", - він почав пнса'І'и 

в n а ст и в о 10 у к р а і и с ь к о 10 м о в 10, що в йоrо 

добу стапа &упа вже тіпьки и а р о д н о 10 мово10, а пе

ред тим на Украіні вживапн в функції nі'І'ературноі мо· 

ви чужих мов, хоч і трохи поукраїнщеннх. 

В. ЧАПЛЕНКО. 

НЕ ВСІ УНРАїНЦІ НА>НУБАНЩИНІ 

ВИДУШЕНІ 
.Rк відомо, від 27 rруднв 1932 р., копи на ору~еина 

Попі'І'610ра ЦК ВКП(&) на чопі із С'J'апіном на Ку6анщtІ

иі · ввннщувано · ''петп10рівщнну" і "6урмуазниіі иааіоиа

пізм" та ламано· "куркульський саботаж", ва Ку&анщині 

зпіквідовано всі украінські шкопн, із 6і6nіотек внnуче

но не пише всі sукраїнські твори,- а иаві'І'Ь 'І' В Ори "вели

ких в•итепів п10дства" Маркса, Енrеnьса, Леніна й Ста

піна в перекnаді , україисько10 мовою. Усіх 'I'RX, що пра
ЦІОвали ·в діпвкці розмосковnеииа Ку&анщнвн арешто

вано, розстріnано.- чи. ':38С:пано. З 'І'ОІ'О часу нівка кни•ка 

украінськоJО мовОtО друкована (хоч&н вона &упа С'І'О ра· 

зів комуністи~иаt ~а . ~у.&анщину не допускалась. 
Керував цим .. кародов&ивством Вачеспав Моn от оа, 

вкий був стаnо10 довіреио10 осо6о10 С'І'апіна (поруч з Л. 

Каrановичем) у винищенні українців. Mono'I'OB сидів у 

Ростові над Доном і звідти керував yciCJO ціс10 "соці

snістичиоІО акціс10 по всьому Північно-Кавказькому 

кра10, до якоrо адміністративно тоді належала й Ку&аи· 

щииа. 

Тоді внсеп10вапи ціпі станиці з украінсьио10 ПІОД· 

иіст10. Цинізм російських окупантів переходив усакі 

межі: щось подібне мorno відбува'І'нса хіба в Афрнцj., 

ane ~аймекще 100-150 років тому. Наприклад, краева 

rаз~~а, "Молот'~ (РС)стов) виходила . з шапками на першііі 
сторінці, .Tёf.RO~o ''соціапістичиоrо" змісту: "Нет 6оnьше 

станнцw П.о.птавской, купацко-петп10ровскоrо rнездаІ 

Есть станица КрасиоrвардейскааІ" 

Із станиці Полтавської висепеио все насеnенив (роз

казували мені, що. висепеиив уникло 'І'іпьки 5 родин), а 
на іх місце привезено посепеиців Ь західних о&nас'І'ей 

РРСФР (Ь районів Новrорода і Пскова). Тоді поnе'І'іпи 
rоnови навіть і вепиких партіііних дівчів у Рос'І'ові. 

З тоrо часу (27 rруднв 1932 р., день опу&пікуванна 

закону про nіквідаціJо украіиЬаціі) а• до с.амоі війни 

на Ку&аищнні не можна бупо знайти жодної книжки 

украінсьио10 мово10. Навіть уже по приході иімціа nі

том 1942 року в на Ку&аищині не міr ви.вн'І'и наймен

ших запишнів копншньоі украінЬаціІ. 

Аж тепер у зв'взку з Декадо10 українськоі nітера
тури й мистецтва в Москві в Киівській "Лі'І'ературнііі 

Газеті" (ч. 73, І 3 в ересна 1960, р.) поввнпас:в перша віст-
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ка, 11ка свідчить, що украінці на Кубанщнні видушені 

ще не всі. 

"Літ. Газета" друкує коресnонденці10 із Отраднен· 

ськоrо району Краснодарськоrо кра10 nід заrоповком 

"Інтерес до літератури", у ввііі rоворнтьсв: 

"В дні, що nередУJОТЬ Декаді украінської лі· 

тературн та мнстецтва в Москві, "Інтачі Красно· 

дарськоrо кра10 внввruпоть вепнкніІ інтерес до 

творів українських nисьменників. У бібліотеках 

збільшився nоnит на кннrн nисьменників братньої 

ресnубліки. В баrатьох чнтапьнвннх залах влаш

товані виставки українськоі літератури. Трудівнн· 

кн Кубані '1Нта10ть кннrн nнсьменннків-клвснків

Т. Шевченка, І. Франка і Лесі Українки. Заспуме

ним усnіхом корнстустьсІІ українська драматур

rів. Мі.жволrосnннй кn10б станиці Стародерев'вн

ківськоі, Канівськоrо району, nоставив кілька n'єс 

М. Кроnнвннцькоrо. В центральному книжковому 

маrазииі. -.Отрадненськоrо району відкрипаси ВИ· 

ставка українськоі иннrн. Виставка корнстустьсІІ 

усnіхом." 

У тій же коресnонденції nовідомпвстьсв, що "ціка· 

ву розмову про кннrу "Кров n10дська - не воднцв" М. 

Стельмаха nровели читачі на сторінках районної rвзе

тн "Советское Казачество". 

Це, здастьсв, nерша вістка про українську Кубаи· 

щнну nовоснноrо часу. Як бачимо, Декада українськоі 

пітератури й мнстецтва в Москві дала змоrу украікцим 

достуnитиса до Кубанщннн. 

Між іншим, Декада цв не обмежустьсв Москво10: 

літературні ве'Іорн, ~еатрапьні вистави, мистецькі ви

ставки, виставки увраінськоі кннrн тощо відбувВJОтьсs 

в nершу "Іерrу по всій Украіні, по девких інших, крім 

Москви, містах РРСФР, а зокрема в Казахстані - на 

т. зв. "цілинних земпвх". 

Сьоrодні ми- ще не маємо достатніх даних дпа оцін

ки Деакдн взаrапі, (nостарасмось зробити це nізніше), 

але вже й сьоrодиі мож~а з nевиіст10 сказати, що no· 
nри свій лакейський характер, що мас від'емие значен

на (виховує в народі nо"Іуттв меншевартости і рабсько· 

копонівпьноі зепежиости від Росіі), Декада українськоі 

пітератури іі мистецтва в Москві мас іі nозитиви: по· 

nупвризаці10 украіиськоrо імені іі мистецтва nоза ме· 

жами Украіни. Навіть у тих місцевоствх, де все укра

їнське буnо заборонене вме десвтипіттвии. 

Що ступне, то й збрехне ... 
У nоnередньому "ІНспі ми nоказали, ви rоворив 'не· 

nравду Микола Вікторович Підrірииіі у Нь10-Йорку на 
Генеральній Асамблеї ОН. Дали цілий рвд доказів ці

сі iioro неnравдомовиости. Сьоrодні ж не можемо втаїти 
nеред нашими "Інтачамн, що М. Підrіриніі, nовернув

шись до Киева, також rоворнть неnравду. Словом, вк у 

тій nриказці: що стуnне, то іі брехне... Поrаниіі фах бу· 

ти окуnаитськнв відnоручинком в Украіні! Дуже не

вдв"Інніі - nросто забуде людина, що можна nравду 

rоворитн взаrапі ... 
Ян відомо, nрем'єр Кі!ІИади nоrодивсв з Микито10 

Хрущовим, що доба нопоніsпізму віджила свій він, то

му з ним пора кінчити. Але nо•ати треба з наіібільшоі 

і найдикішої копонівпьиоі nотуrи - із СРСР. Підтри

маnи nрем'єра Канади nрем'єр Австралії та Фіппіnін. 

Може й не виnадково так ста1"'!Осв, що атакувапв. Хрущо

ва саме nрем'ери держав, акі ніколи копоній не маnи іі 

не МаІОТЬ. 

11 ПR І ) //1, ГІ'~'.1ЕІІТ.. 1.%0 

Та сnрава не в 1'ім, а а тім, що прем'єр Канади :sа

кннув Хрущову копонівпьне nоневопеиив цinoro рвду 

народів, зокрема "вопеJUОбних українців". 

Мниопа ПідrориніІ, nовернувшись з Нь10-Йорку до 
Києва, зібрав nартійкий актив Киева іі Київської об· 

пасти, на вкому звітував про сво10 nоїздку в Нь10-Йорк. 
Промову М. Підrорноrо на цих зборах радваська преса 

не видрукувала, але П дуже широко (майJКе на двох 

rазетннх сторінках) nереказало РАТАУ (Радіо-Te.nerpaф· 

не Аrентство УкраІни) і це nовідомпеннв РАТАУ було 

вміщене в усіх rазетах. . 
Цікавий факт, що М. Підrорнніі утаїв суть nромови 

nрем'с:ра Канади Дж. Діфенбеіікера: копи nрем'ер Ка

нади rоворнв про копонівпьну залежність Украіни, вро 

копоиівпьне рабство, то М. Підrорннй "nовсннв" iioro 
вистуn так: 

"Я nовинен вам доnовісти, rоворнть дапі тов. 

Підrорнніі, що nід час заrапьноnопітн•ноі днеку

сії в Генеральній Асамблеї мапи місце злобні ви

nади nроти краін соціапістн"Іноrо табору, в тому 

•нелі і nроти нашої ресnубпіан~ зокрема у· аромові 

nрем'єр-міністра Канади Діфенбеіікера, вкнй до· 

зволив собі з трибуни ООН nовтор10ватн наклеnи 

nродІUВноі буржуазно-націовапістичноі nреси вро 

те, що нібито український народ є рабом комуніз

му, не має nопітнчннх nрав тощо."" 

("Рад. куnьтура", 30. 10. 1960.) 

Перш за все "буржуазно-націонапістнчна преса", 

себто віпьна українська преса, вищо б хтось сnравді по

вірив М. Підrорному, що nрем'єр КанадіІ сnеціально 
був зацінавлений nовторювати П · "накпеnн" на Украі· 
ну, твердить, що украінсьІСніі нароА - к о n о н і s n ь • 
н н іі ра б Рос і і у новііі росіііській ·иопонівпьнііі ім

nерії, що мас облуДИ~ назву· СРСР. ·Це М. Підrорнніі 

дуже добре розуміє, але сказа'І'и цьоrо не сміє навіть 

nартійному активу столиці. 

Це одни з доказів, ви Росів боітьсв обвинуваченнв в 

коnоиівпізмі. Це також свідченнв про те, вк російські 

rауJІВіітери Украіни ·крутятьсв на московському шну

рочку. 

Сnравді незавидна роJІВ! 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАUНЯ: 
Тарас Шевченко - RІРШІ, стор. -44, формат: 

10 х 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, ra рний ·папір. Ціна - 50.90. 

РАйДУГА - збірочка для дітей молодшого віку, 
стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
паnір, кольоропин друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна- $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛОЧКУ 
І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
лів, великі на всю сторінку ілюстрації. обкладинка 
в 2-ох кольорах. Ціна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка JІ.JІR дітей 

молодшого віку, стор. 16, формат - 10 х 7 ·цалів, 
33 ілюстрації, rарний папір, кольоровий друк, об
кладинка в двох ко.rtьорах. Ціна - $0.35. 

"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 цапів, 
великі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 

Ціна - $0.40. 
Замовляти в "Нових Днях •. 
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Цікава вчитеJІЬська 
коиференці• 

2 rруднв в Торонті (катедра св. Воnоднмнра) відбу

nасs друrа конференців вчнтеnів украінс•кнх шкіn nри 

nравосnавних nарафівх Сх. Канади. 

На nорвдку нарад буnн такі nнтаннв: звіт rоnовн 

Ради украінс•коі шкоnн Сх. Канади, обrовореннв стану 

навчавив в шкоnах, обrовореннв навчаn•ннх nporpaм, 

відначекив Шевченківс•коrо 10aine10 в шкоnах, nеревн· 

бори Ради. 

Звітував ronoвa Ради М. Муха, навчаn•ні nроrрамн 

доnовідаnн: Д. Кнсnнцв (украінс•ка мова), nані М. Фо

тій (історів Украіни), А. Ліщина (rеоrрафів Украіни), 

npo Шевченківс•кнй рік доnовідав Т. Хохітва. 

Вітаnн конференціІо митроnоnит Іnаріон, архиеnис

коn ех. еnархії Мнхаіn та ronoвa КонснС'І'оріі, він же іі 

ronoвa Ради уираІнс•иоі шиоnн на вс10 Канаду, о. nрот. 

Савчук. 

Гоnовував на конференції А. Стеnовий (Монтреаn•), 

сеиретар10ваnа вчнтеn•ка В. Лоrнн (Гаміn•тон). 

Як і nерша конференців вчнтеnів ех. еnархії, ЩІ) 

відбуnасв вкнх 14 місsців тому, так і цв, відзиачаnас• 

фаховіст10, соnідніст10 nідrотовин іі оnрац10ванН8 ма· 

терівnів, майже nовно10 відсутніст10 феn•шнвоrо "иа

днnа", вке на еміrраціі ••е стаnо націонаn•ннм зnом, 

і щнріст10 внсnову. На конференції nросто nрнемно бу

nо сидіти. Лише два-три внетуnи сиотнnнс• у бік еміr

раційноrо "nатріотизму" та мітннrовостн. 

Митроnоnит Іnаріон nідкресnнв, що nоеднаиН8 церк

вн і шкоnн - ціnком закономірне, бо завданнs церквн 

і шкоnн виховувати n10днну, ми мусимо в Канаді збе

реrтн сво10 націонаn•ніст• і це веnике завданнs мож

жут• виконати тіn•кн церква і шкоnа разом. 

Архиеnискоn Мнхаіn nідкресnнв, що сnівпрац. церк

вн із шкоnо10 збіn•шу10т• діеву снnу іх обох, а разом 

і нашу націонаn•нт снnу в Канаді. 

Гоnова Коненеторії о. д-р С. Савчук rоворна npo де· 
виі nроекти навчавив тих дітей, що зовсім не знuот• 

украінс•иоі мови, вкі надійшnн • центраn10 украінс•коі 

шкоnн nри Консисторії. 

В обrоворенні доnовідей узвnн участ• учн~еnі, свв

щенннии, вкі часто-rусто керу10т• шкоnамн і самі ачн

теnJОІОт• у них. З ціиавішвх внетуnів треба зrадатн Л. 

Гусина (Лашін, Квебек), JІКНЙ зазначка, що • нас шво

nи ще не перебороnн шкідnнвоі "nоnнсовос!'н": дитина 

не вміе читати й nисати, а з неі робuт• ар!'нста, що 

КОЗУБІВСЬКА ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ 
ЗІ rрудия козубівці зустрічатимуть Новий Рік у 

литовській залі - 1129 Дуидас захід (plr Дундесу 
та Осінrтону). Нанято дві залі - в одній гратиме 
оркестра, а в друrІА буде буфет. 
Уже нанята фахова оркестра із п'яти осіб. Баrа

тиА буфет з напоями та іжею. 
Вечір улаштовується виключно для членів "Ко

зубу" та сталих rостеА і їх родин та друзів. 
Щоб одержати квиток вступу, треба зголоситися 

до одної з таких осіб: М. Голинськоrо, Д. Романи
ка, П. Волиняка. Вступ - 3.00 дол. від особи. 

Кількість місць обмежена, тому козубІвцІв і rо
стеА просимо не зволікати із замовленнями, щоб 
потім не було нарікань, якщо комусь не вистачить 
місця. 
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стало внетуnає на сцені, зовсім не ро3уміІО•и, що аоиа 

на тій сцені декnвмує. Часто-rусто навчавив • наших 

школах кінчает•св "мнстец•инм" твором "А х!'О, хто 

Мниоnаs n10бнт•" ... 
Отец• Т. Сnавченио (Судбурн) nоrоджует•св, що 

сцена заважае в навчанні, тому треба обмежити внетуnи 

дітей nише на Шевченківс•инх сввтах. Поrоджует•св з 

ronoвo10 Ради М. Мухо10, що шкоnи nереводвт• всіх ді· 

тей до вищої иnвси, не раху10чис• 3 іх усnіхами, аби 

тіn•ки уникнути иоифnікту з бат•камн. Це веnнке зnо, 

ane ви йоrо усунути, він не зиае. 
Отец• nрот. Чижів (Моитреаn•, шкоnа nри nарафіі 

св. Покрови) каже, що в них ц•оrо уникнуто і на rнів 

бат•ків у них не зважа10т•: nри nарафіі е nедаrоrічиа 

рада, ухааnн виоі в цій діuиці е обов'взкові і з ба!'•· 

ками на тnі заnишекив дітеіі у кпвсі на друrНІЇ рік 

конфnіктів нема. 

Отец• І. Стус• (Моитреаn•, шиоnа nри nарафіі св. 

Софії) каже, що в них уинка10т• заnишекив дітей на 

друrий рік у кnвсі, а дuот• ім авдакив на nітній час і 

восени робnвт• nовторні ісnити. Це дае добрі резуn•· 

тати. 

Вчитеn•ка Гамара (nівнічне Торонто) обсто10е ВИ· 

стуnи дітей на сцені, "бо це заохочте іх до иаачаиив і 

виховує n10бов до Украіни". Між іншим цей вистуn 

nідтримки не здобув. 

Митр. nрот. В. Сn10зар (Моитреаn•) закинув методич· 

ному кабінетові nри Раді уираіис•коі шкоnи Сх. Кана

ди, що, розробnІОІОЧН nроrрами, nрацівинии кабінету не 

врахували такоrо важnнвоrо чинника, ви украіис•иа 

nіснв - це недоnік nporpaм, виий треба виnравити 

Вуnи ще й інші вистуnи, npo вві не зrадуемо, оща
ДЖТJОЧН місце. Bзarani коифереиців nройшnа досит• ак· 

тивно і усnішно, хоч часу буnо маnо. 

Про заrаn•иий характер дискусій, npo іх щиріст• і 

иевимушеиіст•, що свідчнт• npo куn•туру й чесніст• 

дискутантів, свідчит• такий факт: о. д-р С. Савчук, ви· 

стуnа10чн в днскусіі, сказав: "Я дуже двRУJО n. Мусі за 
те, що він нас усіх, а зокрема мене, так добре "зчесав" ... 
Сnрава в тім, що М. Муха у звітній доnовіді заввив, що 

всв Рада разом з методичним кабінетом одноrоnосио 

відкндае ті "новаторс•кі" nроекти, вкі девкі особи nід· 

сува10т• rоnовній Раді (nри Консисторії). 

З nоваrн до девких установ та осіб в стрнмУJОс• об

rоворІОватн ці nроекти nрнn10дно. Наrада10 тіn•кн о. 

д-рові Савчукові, що сnрава не в nporpaмax, не в nід· 

ручниках, не в учнтеnвх, врешті, чи навіт• і не в ме

тодах навчаннв: у даному внnадиові сnрава вnнрап•· 

cs в бат•ків, акі nринциnово не хочут•, щоб іх діти 3На· 
nи украінс•кт мову. 

Разом з тнм хочу наrадатн о. д-рові Савчукові (а 

особnиво тнм "реформаторам" нашої шкоnн в Канаді!) 

статті о. nрот. В. Кудрнка з наrодн 50-nіттв "Украінс•· 

коrо Голосу". Він, о. В. Кудрнк, у тих статтвх ВН8ана 

стіn•кн знакив сnрави, стіn•ин розуму і стіn•ки nJОбо

вн до нашоrо народу, що йоrо статті nовнрізуваnн 3 
"Уираінс•коrо Гоnосу", не тіn•кн nравославиі новоnрн· 

буnі, а й баrато катоnнків, хоч о. В. Кудрнк дnв катоnи

ків е дуже неnрнемно10 особо10. Він там остаточно 3НН· 

щнв тих, що ма10т• невичерnне nочуттв меншевартости 

і тнм стрнму10т• наш рух уnеред. Про тих українців, 

вкі nросто "з ідейних" мотивів робnвт• усе, щоб украін

ство іх роду закінчиnос• на них самих, о. nрот. В. Куд· 

рик сказав точно і ціпком зрозуміло: "Чим скоріш вони 

nідут• від нас, тнм краще нам буде, тим швидше ми 

йтимемо вnеред". 

11 О В І Д НІ. ГРУДЕНЬ, 1960 



Я. не знuо імені тоrо внескодавцs, хоч доrаду10сь, 

що йоrо прізвище почннастьса nітеро10 Б. Та варто б 

ronoвi Ради при Консисторії поцікавиnись дітьми п. Б.: 

чи зна10ть вони ще крім сnів "стріта", "кара"" "rОnубчі" 

(не rоnубці навітьІ) та "пирОrи" (дnа наших европей· 

ських читачів поаснимо, що "пирОrн" - це по-укра· 

їнському значить поrані-препоrані вареники з картоп

nеJО замість сиру) ще акісь інші слова. Якщо ні, то по

рад•те вому далі "експериментувати" над своїми діть

ми (чи внуками), залишивши в спокої Раду украінської 

школи. 

Я. не ма10 наміру залишати на призволаще дітей, 

акі зовсім не зиа10ть українськоі мови. Не nишаJОть іх 

і вчителі, хоч на конференції, на жаль, вони своїм до

свідом не поділились. Напр., дві вчительки з Гамільто

ну (Токарик і Лоrнн) по конференції сказали мені: ми 

розв'sзаnн ЦІО справу дуже просто: діти, акі прийшли в 

школу без знаииа украінської розмовної мови, сидать 

на букварі замість одиоrо року два, а потім переходать 

у друrу RJI8cy і почува10тьса там ціnком нормально ... " 
Оце і веа відповідь "експериментаторам". Не затримува

тн поступ більшости дітей, а примусити відсталих на· 

rнати кращих. 

Між іншим, кілька рокіь тому в Нь10-Яорку видано 

підручника (не хочу називати воrо, щоб автор бува не 

привнав це за особисту образу, ак це в нас часто бу

вас), у акому замість Киева дитина бачила Нь10-Яорк, а 

замість Харкова, Одеси чи Львова - Чікаrо, ФіnадеnфіJО 

й Торонто. Тексти в ньому двоr.Іовні. Словом, усе було 

дуже "науково" зроблено: дитина "вивчала" українсь

ку мову "у звичній ситуації". Це був ідеапьниіі підруч

ник дnа батьків, про акнх сказав о. В. Кудрнк, що чим 

скоріш вони підуть від нас, тнм скорше ми підемо 

вперед. Сьоrодні, на щаста, ним уже ніхто не цікавить

св. 

Підсумову10чн конференціJО вчителів nравосnавних 

шкіл Сх. Канади, можна сказати, що сnрава українсь

коі освіти в цих школах є в дуже надіііних руках. Сьо

rодні на Сході Канади- вже nішли у безвість ті часи, 

коnи українська освіта nочиналаса з "rОnубчів" та "nн· 

рОrів" і кінчаласа "внсокореnіrійно10" і одночаоно "rnи

боко патріотичио10" пісеиько10 

"А хто, хто Мниоnав n10бить ... " 

Сьоrодні ца найважливіша діланна українськоі ді-

Володимир СОСЮРА 

НЕ СТЕЛИСЬ, ТУМАНЕ 

Не сте.1ись, тумане, не шуміть, тополі, 
Не печальте очі ви, берізки голі! 
Вийду я у по.1е, ТЗ)І, де синь навколо, 
Де чогось шукає перекотиполе, 
Де когось шукає, то біжить, то стане ... 
Не шу:\Ііть, топо.1і, не сте.1ись, ту~ІЗне! 

Вечір чорнобривий, сині не·бокраї ... 
Я у по.1і стану, про весну згадаю, 
Про весну, про .1іто, як зітха.1о жито, 
Як тремті.1н в небі птиuь дзвінкі привіти, 
Як торкавсь губа:чи я її во.1осся, 
І сердець двох пісню с.1ухало колосся. 

Хай давно зозу.1я в .1исті одкува.1а. 
Серце знов чекає, щоб весна наста:1а, 
щоб наста.1о .1іто, щоб зітхало жито ... 
Серце :\ЮЄ, серце, де тебе подіти? 

НО В І ,r НІ, ГРУДЕНЬ, 1960 

яnьІІости на чужині є в руках фахівців, з -•ми ду•е 

добре і щиро співпрац10е nровід церкви і все духовев· 

ство та величезна більшість батьків. 

В цьому і є запорука дальших усnіхів нашої школи 

в Канаді. 

Коиференціn одиоrоnосио ухвалила: внеnовнтв nо

даку Раді укр. школи Сх. Єпархії та nрацівникам П ме

тодичиоrо кабінету і переобрала Раду в nовному П скла

ді (на чоnі з М. Мухо10). 

п. волиня.к 

Рідкісний портрет 
Одиіс10 з яскравих сторінок в історіі внзвоnьн.оі бо

ротьби украіиськоrо народу проти rиіту польської шuх

тн є повставна 1768 року - останній веnнкніі вибух 

rаІідамаччинн, відомий nід назво10 "КоnіІвщннн". Най

видатнішими ватажками повсталих були Максим Заліз

няк та Іван rоита. 

Український селянин з села Росошок на Умаиьщнні 

rоита вибнвся в сотники надвірних козаків у rрафа По
тоцькоrо, але народу своrо не відцуравеа і, коnи тра

пилась иаrода, перейшов на бік nовсталих. 

З'єднані сиnи військ Катерини ІІ й nольських маrна

тів розrромиnи rайдамаків. Через зраду царські сатра· 

пи захоnили Залізнака і Гоиту в nолон. 

Після жорстоких катувань Гои.ту засудили в селі 

Сербах, недалеко від Моrиnьова над Дністром, до стра· 

ти, виа тривала три дні. Мученицьку смерть Гонта зу· 

стрів rордо й мужньо. Народ зберіr у своіі: nам'пі ім'а 

цьоrо неnохитноrо борца. 

До нас діі:шnо кілька nортретів Івана Гонти. Серед 

них уваrу nривертає той, що iioro nридбав Дніnроnет· 
ровськнй державний історичний: музей:. Він наnисаниі: 

оnіє10 на nолотні 138 років тому з орнrінаnа, внконаноrо 
в 1764 році невідомим автором. Можливо коnі10 nисав 

той самий художник уже в rnибокіі: старості. 

Цікава історів картини. Вона збepiranacs в nоnьс:ько· 

ro кнвзв Л10бомирськоrо, nотім nonana до Львова. Львів
ський музей нещодавно передав її JІам. 

Невідомий художник, певно, кaneJRaв до nанівної 

клиси і вороже ставивеа до сеnанства. Він праrнув на

дати облІrччю Гонти виразу жорстокостн. І все JR авто

рові не вдалося приховати рис мужности і: твердости 

духу народноrо repoa. 
Б. А.лябьєв, 

хоронитель фондів Дніпропетровського 

історичного музею. 

ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ: 

ІІросюю вчасно відновити передn.1ату. Не че
кайте на спеція.1ьне нагадування. Якщо не хочете 
більше читати "Нових Днів", то просимо вчасно 
повідомити про це. Якщо Вашого повівомлення не 
бу J.e, то журна.1 Ва:н буде с.1атись і рано чи пізно, 
а n~атити донедеться. 

Починає:\-10 с .. 1ати картки-нагадування давнім·пре
;-~:анні:\І боржника:\І. Просюю відгукуватись на них, 
щоб ню1 не дове:юся розшукувати Вас за допо~ю
гою опуб.1ікування Вашого прізвища на сторінках 
журна.1у з проханню• J.o читачів подати Вашу ад· 
ресу. 

Адміністрація. 
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Борис РУТКОВСЬКИй 

КИІВСЬКИй МЕТРОПОЛІТЕН 
Друкуємо нижче (скоро'Іено) статт10 про киівс~оку 

nідземку, щоб наші 'ІИТа'Іі поба'Іиnи, як в окупованій 

Украіні росівин навіт~о підземну заnізниц10 використо

вуІОТІt дnя своєї пропа:'анди та дnя насаджуванна в Ук

раіні вс~ооrо російс~окоrо: портрети не тіn~оки Леніна, а 

й Ломоносова, підкресnення: російс~окоі "перемоrи" (ще 

в Украіні є баrато живих n10дей, які ба'Іиnи, як то в 

"Арсенаnі" "перемоrnи" російс~окі комуністи!) та інше. 

Разом з цим, сподіваємос~о, що чита'Іам буде цікаво 

знати, як виrnядає київсІока підземна заnізница. 

Редакців 

Кияни одержують чудовий подарунок: стає до 
.1аду перший на Україні метрополітен. Незабаро~І 
гостинно розчиняться перед ними двері назе~ших 
вестибю.1ів станції, безшу~ші рухо.\tЇ схо;rи-ескааа
тори понесуть пасажирів у сніт.1і, просторі підзе~ші 
вокзали, ПО.\Ічать шви:.:~.кі експреси. Ве.1икі зручно
сті принесе підзе.\ІНа траса. Від вокза.:Jу до Дніпра 
~южна буде дістатисн за якихось 10 хви.1ин, а ра
ніше на це тре·ба бу:ю витрачати б:ІИзько го.:щни. 
Зручні вагони, сучасна архітектура станцій, при
ємна прохо:юда, чисте повітря -- такий наш ~Іет

рополітен. 
Метробудівці проби.-ш в зе.\ІНЇЙ тверді б.1изько 

дванадцяти ·кі.lО.\tетрів туне.1ів, по бу дува.1и шість 
еска.1аторних спусків, станції, вестибю.1і, прок.1а
.1и ко.l.П, створиш! ск.-Іадне підзе.\ІНе господарство. 
Ще в.1ітку 1949 року на березі Дніпра, на Хре

щатику, у Ботанічно.\ІУ саду і на привокза.1ьній п:ю
щі з'яви.1ися будіве.1ьні ~tайданчики. Місто підні.\tа
.lося з руїн, всюди виника.1и новобУ'дови, і, ~юж.lи
во, нові огорожі і не приверну.1и б особ.1ивої ува
ги, якби на них не стоя.1а .1ітера "М" - сюшо.-І 
~Іетро~о.-Іітену._ Скоро з-за парканів nідня.1и~~ ~е
рев яю копри 1 естакади, а до них рано вранц1 1 шз

но вночі поспіша.1и .1юди в брезентових костю~tах, 
гу.\юви.х чоботях і фібрових касках. 

Поча.1ося спорудження третього в СРСР .\tетро
по.lітену. То:.з.і ще ·~1а.1о хто знав, що цій визначній 
події передувааа ве.1ика підготовка. В 1944 році, 
ко.тІИ на фронтах Вітчизняної війни точи.1ися жорс
токі бої, уряд прийняв рішення про початок будів
ництва у Києві підзе.\ІНОЇ за.1ізниці. Вже через рік 
спеціялісти щойно створеного управління "Київ
~Іетро" збира.1и дані геології .\tіста, які .1яг.1и по
ті.\t· в основу проектувальних робіт. 
У січні 1949 року на доповідь першого секретаря 

тов. Хрущова М. С. XVI з'їзд Ко.\tуністичної партії 
України записав у своїй резо.1юцїі: "вважати важ
ливюt завданнюt партійних і радянських організа
цій України найшвидшу відбудову ~tіст, про.\ІИС.lО
вих і районних центрів У·країни, найшви..1.шу забу
дову головної ~1агістра.1і Києва - Хрещатика, а та
кож розгортання будівництва Метропо.1ітену". 

Проект першої черги підзе~шої траси був де
та.lьно розроблений Московськюt інститутО.\І' "Мет
родіпротранс". 
Спорудження :\Іетро ста.1о частиною відбудови і 

да.1ьшого розвитку сто.1ині У·країни, отже його тра
са повинна про.1нrти по ~1агістра.1і найінтенсивні-
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шого руху, зв'язавши з центром .\І і ста пі .. :щриє~ІСтва, 
ку.1ьтурно-побутові зак.1ади око.1иuь. Трасу Київ
ського ~Іетро і прок.1адено з урахуваннюt цих ви
.\ЮГ. 

І Іерша черга бере свій початок у густо заселе
но~ІУ про.\tИС.lОІ3О.\1У районі біля заводу "Бі.lьшо
llик", підходить до воріт ~tіста -- вокза.1у, ·да.аі до 
-:- Хрещатика і на І Іечерське та Дарницю. 

Зараз стає до .-Іаду тільки перша ді.1ьниця від 
13окза.1у до Дніпра, довжиною близько шести кіло
l\Іетрі13. Цю відстань поїзди до.1ають, як уже зазна
ча.lося, за якихось десяти хвилин, а прохідники 
проби·ва.1ись крізь товщі nорі·д протягом кількох ро
ків. Сю1е пробивааись, бо термін "проходка туне
аів", ~юж.1иво, і прави.1ьний те~нічно, але не пере· 
дає тієї напруженої боротьби, в якій завойовується 
простір під зе~1лею. 

5-Ікюш :\tають бути підзе.\ІНЇ за:Іі - на це запитан
ня да.-Іа відповідь виставка проектів, у якій 13Зяли 
участь кращі архітектори і художника Москви, Ки
єна, Харкова, Ста:Ііно. З представлених 74 проектів 
бу.1о llідібрано чотири - .1.1я станцій "Вокзальна", 
"Університет", "Хрещатик" та "Арсенальна". 
Вже перше зtюЙО:\Іство з архітектурою станцій 

І{иїнського ~Іетро показує, що вони продоllжують 
традиції Московського :\ІетрQпо.lітену, який вва
жається найкращю1 у світі. Д.1я оздоблення широко 
llикористані граніт і .\Іар~ІУР - до уваги бра.1ись не 
ті.1ьюt естетичні :\Ііркування, а.1е й те, що :\Іатерія
.-ш ці довговічні. Чі.1ьне :\Іісце знайш.1и також п.lаст
:\Іасн, ~шйо.1іка та органічне ск:ю. Все це створює 
святкову життєрадісну гаму тонів. Під зе~ІЛею ба
гато сllіт.-Іа, простору. 

Р_азо:\І з тю1' в архітектурі широко використані 
нашона.1ьні ~ютиви, відтворено героїчне :\Іинуле ук
раїнського народу, його ве.1ичезні досягнення, здо
буті за роки Радянської в.1ади. І це надає архітек
турі І{иївського ~Іетро са~юбутности, кожна стан
ція ~шє в.1асні, в.1астиві тільки їй обриси. 

Станція "Арсена.1ьна", яку спроектували архі
тектори Г. Гранаткін і С. Крушинський за участю 
архітектора Н. Щукіної, розташована поблизу ге
роїчного Арсеналу, с.1авного свої~ш революційни
.\ІИ традиціюш. Це й визначило її те.\tатику. На 
торцевій стіні середньої за.1і встановлено барельєф 
ску.1ьпторів І. Макогона та А. Ні~tенка. Стіни однг
нені в бі.1ий ура.1ьський і рожевий закарпатський 
~Іар.\tур; висте.1ену черзони.\І гранітом підлогу за
.1иває приє~ше го.1убувате світ.1о .1ю~Іінесцентних 
аюш, прикріп.1ених на стелі. 

Святковою і світ.1ою створили архітектори А. 
Доброво.1ьський, В. Є.1ізаров, М. Коломієць, Ю. 
Кис.1иченко, І. Мас.1енков, Г. Гранаткін, С. Крушин
ський станцію "Хрещатик" - найбільшу на трасі. 
Д.1я об.1ишовання пі.1онів використацо бі.1ий з rо
.1убюш прожи.1кюш ура.1ьський .\tармур, який по
єднано з сірю1 і ·чорнюІ граніто~t підлоги. На сті
нах ве.1икі ки.-ІюІИ з українським орна~tентом, ви
к.lадені з різноко.1ьорових :\Іайолікових п.1иток. Ос
віт.-ноється станція ля~ша~ш денного світла, захова
нюш за карнизи. М'які, розсіяні про.\Іені, що б'ють 
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у сте:tю, ніби підні~шють 11, підкрес.1юють об'Ем
ність за.1і, на торцевій стіні якої встанов.1ено схему 
~tетропо.пітену. 

Розквітові науки й ку.1ьтури присвячене офор:\t
.lення станції "Університет", проект якої розроби
:ш архітектори Є. Іванов, М. Сиркін, Г. Го.1овко, Т. 
Єлігулашві.1і, Л. Семенюк, О. Лозинська. Одягне
на вона в рожевий :\tap~typ під традиційний колір 
найстарішого учбового зак.1аду У·країни - уні
верситету Т. Г. Шевченка. Цікаво, що пошуки об
:шцюва.lьного :-.tатерія.1у да.1и ~юж.1ивість натрапи
ти на родовище :-.tap:-.typy в Україні. У складних гір
ських у:-.юнах поб.1изу се.1а Новосе.1иця, Закарпат
ської об.1асти, вперше в респуб.1іці добуто :\tармур, 
відшліфована дзерка.1ьна поверхня його міниться 
багатою гамою відтінків рожевого ко.1ьору. Сві
ти:rьники роз~tіщені за карнизо:-.1 з орна:-.tентованого 
органічного скла. Під нога:-.ш стелиться різнобарв
ний гранітний килю1, вик.1адений з ка~tеню жито
~шрських родовищ. 

В нішах пілонів встанов.1ено ску.1ьптурні портре
ти Ло~юносова і Сковороди, Шевченка і Пушкіна, 
Горького і Франка, Менде.lЕЕВа і Богомольця. Па
сажири, які спустяться еска.1аторюш 13 середню за
:rю, побачать перед собою бі.1я торценої стіни ве
. lИку ску.1ьптуру В. І. Леніна. 

І{иїв - :-.tати ~•іст руських - ця те:\Іа поюшдена 
13 осно13у оформ.аення станції "Вокзальна". СвоЕ
рідності підзе~tнюt за:Іюt надають медальйони-ба
ре.lьЕфи, роз:\tіщен; на бі.1их :'Іtар:'Іt·урових стінах. 
Вони відтворюють епізоди героїчного :'Іrинулого і 
с.1авного сучасного українського народу. В образі 
трьох 13Итязів показують Київську Русь, як колиску 
братніх народіu, - російського, українського і бі
. 1оруського. Інші баре.lьЕфи присвячені воз'Еднанню 
України з РосіЕю, се.11янсько:\ІУ повстанню проти 
соціял·ьного й націона.1ьного гніту, боротьбі тру
jЯuіих України за 13станов.1ення Радянської в.1ади, 
соціялістично:-.tу бу дівннцтву, визво.1енню КиЕва від 
німецьких загарбників, і, нарешті, ще один барель
Еф -- гію~tфа.1ьний похі·д трудящих нашої країни 
ДО КО~ІуНіЗ~Іу. 

В г.lИбині за.:1і строго-урочисто на всю стіну -
герб Радянської України, з анодонаного під бронзу 
а.lю~tінію. ПроЕкт ціЕЇ станції розробив авторський 
ко.1ектив у ск.1аді архітекторів Є. Катоніна, І. l.Іlе~І
сетдінова, В. СкугарЕва та ін. (Сюtі українці! Ред.) 

Ве.1ику увагу приді.1ено також і назе:'Іtним вести
бю.lЯ:\1. їхні легкі архітектурні фор:\ІИ органічно 
увійш.1и в обриси п.1ощ і ву.1иць. Назе:\ІНИЙ вести
бю.lь "Вокзальної" становить Единий архітектурний 
ансамбль з прю1іськю1 вокзало:\І, а вестибюль 
"Хрещатик" вбудовано у перший поверх найбіль
шого ресторану міста "Метрополітен". 

А.1е :\Іетро не тільки витвір архітектури, це, на
са:\rперед, техніка, ПО:\ІНОжена на :\Іистецтво. Уп
рав.lіння всі~tа аrреrата:-.ш здійснюЕться з uентра.lь
ного пу.1ьту, який виготов.1ений по спеція.lЬНО:\ІУ 
замов.1енню Киїюtетробуду на JІенінградсько:-.Іу за
воді "Злектропу.1ьт". Це :-.юзок автоматики всіЕЇ 
підземної траси. Звідси йдуть сотні кабелів, що 
зв'язують диспетчера з yci~ta службами і тягово
понижувальними підстанціюш. Таких підстанцій де
кілька. Звідси одержують електроенерrію поїзди і 
еска.1атори, .1ямпи на стаНІціях і в тунелях, венти
.1ятори, швидкодіючі автомати, трансформатори, 
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аку:-.1у:штори, генератори ... Мабуть, треба ве.lи:кий 
штат, щоб управ.11яти та·ким складниш господарст
во~І? Ні, підстанції працюють без участи людини. 
Все робить те.1е~1еханіка. За сигна.lО:\f з головної 
диспетчерської вона юшкаЕ й вимика€ пrдстанцію, 
повідо:\-ІЛЯЕ про завантаженість аrреrатів. Вона 
с.1ухняно никонуЕ волю диспетчера, але й не "під
коряЕться" йому, ко.1и наказ бу де помилковим. 

Москвичі й .1еніградці не ті.1ьки надіслали кия
на:-.t ні першок.1ясні :-.tеханіюш, а.1е й передали до
свід їх встанов.1ення. 

Тисячі .1юдей різних спеція.1ьностей подбали про 
зручність пасажирів. Ко:-.tфортабельні вагони з до
скона.lою ююртизаціЕю одержано з Митищенсько
го завО'ду. Поїзди ходитю.tуть швидко і плавно, 
ударів на стиках ·колій чути не буде - рейки зва
рені у ве.1икі секції і пок.1адені на поліхлорвінілову 
основу. 

До ладу стане ті.1ьки перша ді.1ьниця Київсько
го метро, а.1е продовження його ліній трива€. Не
забаро:-.! діючю1и стануть станції "Політехнічний 
інститут" та занод "Більшовик", а від станції 
"Дніпро" через за.1ізобетонний :\ІЇСТ експреси по
біжать на .1івобережжя, у Дарницю. У nерспекти
ві друга і третя черги :-.1етро, які зв'яжуть між со
бою 13Сі райони КиЕва . 

("Вітчизна", ч. 10, 1960, Київ). 

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Вельмишановний nане Воnннвк! 

Шn10 вісім ~оnарів, з икнх 6.00 ка "Цвіт паnороті" 

М. Ситника, вку обіцвєте вн~атн, а 2.00 на "Уваrи ~о 

українськоі nітературної мови" О .. Курило, вку ВJКе ви
~апн . 

Разом з цим nрошу Вас nоставити на сторінках "Н. 

Днів" таке моє nитаннв: 

Чоrо наші nнсьменннкн, а rоnовно мовознавці, 

вжнва10ть російськоrо слова "нері~ко", замість украінсь

коrо "часто"? 

Неприємно йоrо зустрічати особnиво в nрацвх на 

мовні теми. 

Може хтось з наших мовознавців ві~nовість мені на 

сторінках "Нових Днів". 

З щиро10 nошано10 

Стеnан СОРОКА, Гамільтон, Каиа~а. 

Р. S. Сnасибі n. Пісочннцеві за йоrо щиру статт10· 
ві~nові~ь "Тро"н про шанобу, трохи про жа~обу". Я 

особисто не зна10 ані Д. Гумениоі, ані Ганни Черінь, ані 

С. Пісочинци, nроте із стнn10 nисаиив ві~чувuо, що С. 

Пісочннець - nорв~на nJО~ина. 

С. СОР. 

Веnьмншановннй nане Воnннвк! 

Шn10 ві~нову nepe~nnaтн, вибачте, що трохи сnіз· 

ннвсв. До~а10 на nресовий фон~ 1.00 ~оп. 

З nрав~нво10 nowaнo10 

Д. САДІВНИЧИЙ, Кnивnеи~, США. 

Веnьмншаковний nане ре~ акторе І 

Шn10 ві~нову nepe~nnaти і 0.50 ~оп. на nресовиіі 

фон~. 

З nошаио10 до Вас 

А. СЕНЧУК, Фоам Лейк, Саск., Канада. 

Високоnоважаний nане Воnиивк! 

Шn10 ві~иову nepe~nnaт на "Нові Дні" та "Соивш

иикв" і 1.50 ~оп. на nресовий фон.Q. 
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Бажа10 Вам і всім сnівробітникам найкращоrо жур· 

каnу на еміrраціі усnіхів та даnьшоі витриваnости І 

З ПОШаНОІО 

М. КОЗОРІЗ, Форт Binnisм, Канада. 

До видавиицтва "Нові Дні", Торонто, Канада. 

Шn10 5.00 доn., з них 4.00 на віднову nередnnати, а 

1.00 на розбудову. 
З nошано10 

А. МЕЛЬНИЧУК, Чікаrо, США. 

tUановннй nане Воnннак! 

tUn10 nередоnату і 1.50 на розбудову •урнаnу. 
З nошано10 

Надів ГРИЦИНА, Монтреаnь, Канада. 

Шановний nане редакторе! 

Шn10 віднову nередnnоати на "Нові Дні" та "Сонвш

ник". Виба"Іте, що трохи сnізиивса. Журнаnн oдepJRYJO 

реrуnврно, за що скnада10 Вам найщирішу nодаку. 

З нетерnіннsм "ІекВJО кожноrо "Інсnа Вашоrо жур

каnу, вині: nриносить мені веnнке вдовоnеннв. БажВJО 

Вам сиnи та здоров's дnа nраці дns нашоrо народу й 

nоневоnеноі нашої Батьківщини-Украіни. Тримайтесь 

так, ви і досі трнмаnись - ми завжди будемо Вас nід

тримувати, хо"І nеребуваємо в даnеній сонsшнііІ Авс

траnіі. Ваше сnово nравди nідтримує наш дух і тут в 

Австраnіі. 

ПерекаІИіть мо10 nодану і всім сnівробітникам ІИур

напу. 

Щасти Вам усім, Боже! 

З щирим nривітом 

Юрій СКИБИНЕЦЬКИИ, Бовден, Півд. Австраnіа. 

Веnьмншановний nане Воnннsн! 

Відновn1010 nередоnату і дода10 0.50 доn. на nрес:о

внІі фонд. 

З nошано10 

В. ДУБРОВСЬКИИ, Торонто, Канада. 

Веnьмишановний Петре Кузьмовн"ІуІ 

Шn10 віднову nередоnати і 2.00 доn. на nрес:овий 

фонд. 

Мені дуже приємно, що Ви nриnнниnи днскус:і10 з 

нашими nарубками, бо вони сnравді можуть заміс:ть 

діво"Іих воріт внмазати дьоrтем двері редакції "Нових 

Днів". 

БоnJО"Ініі жаnь за нашу моnодь, що вона зростає на 

таких неrатнвннх "традиці&х". Замість тоrо, щоб У"ІН· 

тись і мати здібність nеребрати на с:ебе відnовідаnьність 

за народ, наша моnодь час:то насн"Іуєтьсs духом роз

rнузданости та розхрістаноі отаманіі. 

На щаств тіnькн "Іастина нашої моnоді йде цим шns

хом, ane шкода, що цs краща "Іастина моnоді сама не 
боретьса з цим nарубоцтвом, вне так "Ін інакше, а му

сить мати nоrанніі вnnив ка решту моnоді. 

З щиро10 nошано10 

А. БІЛОДІД, Чікаrо, США. 

З МІСЦЕВОГО ЖИТТЯ 

ЗМІНИ И ДОПОВНЕННЯ В ПРОВІНЦІННОМУ УРЯДІ 

ОНТАРІО 

Відо.,нй nocon до nровінцІВноrо nарnамекту Онтаріо 
Annaн rросман, вкнй в 1955 р. за доnомоrо10 иовоnрибу

nнх nepeмir останньоrо nредставника номуністів у nро

вінційному nарnвмеиті Джозефа Саnьцберrа, nрнзна"Іе

иий теnер на nосаду міністра без nортфеnв у nровін-
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ційному урвді Онтаріо. Annaн rросмаи зайнвв місце 

д-ра В. Дж. Данnоnа, вний став застуnником ректора 

Дpyroro (новоrо) університету в Торонті. 

49-рі"ІННЙ Міністер Annaн rросман - nJОдина дуже 

енерrійна, nрацьовита. Він дуже nрнхнnьно ставитьсв до 

етні"Іннх rpyn, особnиво до етні"Іноі nреси, сам він ми
дівсьноrо роду (йоrо батьки nрніхаnи коnнсь з Литви), 

обстоює рівність усіх етні"Іних rpyn у Канаді та іх rар
монійну сnівnрац10 дnа заrаnьноrо добра країни. 

З наrоди своrо новоrо nрнзна"Іеннв Annaн rросмаи 
26 nнстоnада nриймав у себе всіх редакторів етні"Іноі 

nреси в Канаді. Bзarani він тримає стаnий контакт з 

етні"ІНОJО nресою і стало nіднресJІІоє іі зна"Іеннs. 

Наш землик Іван Яремно, що досі мав два міністер

ські nортфеnі, відмовивеа від nосади міністра трансnор

ту, залншаJО"ІН за собо10 nише nортфеnь державноrо 

секретари Онтаріо і rромадвнства. 

Міністер Іван Яремко, заrаnьно відомий і заrаnьно 

nrобnеннй усіма етні"Іними rруnами, найкраще знає 

nотреби й nробnеми баrатьох етні"Іннх rpyn, вні по ос
танній світ. війні масово оселились у nровінції Онта

ріо, а особnиво в Торонті. 

ОГЛЯД ПРЕСИ 

"ОБЛОМОВ" - ПОВІСТЬ... ТУРГЕНЄВА 

У "Молодій Украіні" (ч. 74, вересень 1960 р.) у стат

ті С. Романовн"Іа "Зайві n10ди", на здивуваннв "ІИТа"Іів 

наnисано таке: 

"Проіішnо вже nонад сто років, ви російський nись

менник Турrенєв наnисав невмирущу nовість "Обnо-

мов" ... 
Зви"Іайно, авторові можна наnнеати все, ane 'ІН nи

чить редакторові, та ще й такому "знавцеві" російської 

nітератури, иким себе видає n. Б. Оnенсаидрів, таке дру
кувати? 

Все ж таки кожен учень nовтор10є, що Гончаров на

nисав три романи, - а не nовісті! - заrоnовки вких nо

чииаJОтьса nітеро10 О ("Три веnиких О!" - "Обрwв", "Об

ломов" і "Обwниовеинав истории". 

Нема чоrо дивуватись, що Б. Оnександрів, щоб зни

щити "вороrа", заnевивє, що Т. Шевченко nисав "nере

кладати НА мову", не розумЇJо"Ін навіть такої істини, -
икби Шев"Іенно сnравді тан nисав, - що сьоrодні в мові 

застарів не тіnькн Котnвревсьннй "ІИ Шев'Іенко, а Ji Ко
цJОбинсьний і Леса Українка, бо жива мова жнвоrо на

роду не зуnннвєтьсв й на мить у своєму розвнткові і 

в удоснонаnенні. 

на: 

Ні, таки доведетьсв ще раз nовторити слова Пушні-

Ми все учились nонемноrу, 

Чему-нибудь и как-нибудь ... 

А треба буnо в"Іитись таин краще змапну ще, щоб 

не нав"Іатн теnер одумівців, що замість "nеренnадатн 

украінсько10 мово10" nо-українському треба казати "nе

рекладати НА українську мову", а nотім ще Ji оnутати 
Турrенєва з Гои"Іаровнм ... 

ВИДАННЯ ТВОРІВ МИКОЛИ ФОМЕНКА 

У ГРАМЗАПИСУ 

Музика відоrрає nоважну ponro в житті кожиоrо на
роду, а в нашому, то й особnиву: з найдавніших "Іасів 

музика стаnа сиnадовою частно10 нaworo жнттв. У нас 

музику завжди n10бnать, а творців іі шану10ть і nова

жаJОть. 

Одним з доказів таноrо шануваннв є створекив в 
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Торонті Групи прнхнnьннків творчости композитора 
Сокоnнк (ronoвa), Ніна Мрнць (секретарка), а О. Копач, 
Микоnи Фоменка. Групу створ1010Ть пані: О. Бризrун-
1. Яцева та М. Баrрій - чnенн. 

Цей Гурток вирішив видати на патефонній вnастин

ці девкі Фоменкові твори. Ці твори будуть видані під 

наr1111дом самоrо автора іх. Це маnа б бути веnика вnас

тинка (на 40 хвнnнн часу). На ній будуть наrрані: пісні 
Т виконанні шкіnьиоrо хору, пісні у виконанні жіночоrо 

хору, скрипнове соnьо в супроводі оркестри, фортепів

нове соnьо, оперові арії fдві) в супроводі оркестри. 

Видании такої пnастинки коштуватние 1.500 доn. і 
сам композитор видати іі не може, тому nрихиnьннки 

творчости композитора зверта10тьсв до rромаданства по 

допоиоrу. 

Група ухвапнпа: 

І. Звернутись до vкраінс~оких підприємців та rрома· 

дан з nроханнам, щоб вони етапи меценатами украінс~о

коі музики і дапи свої nоJКертвн на це виданнв. Імена 
меценатів, за спеціапьннм бажRннвм композитора, бу

дуть видрукувані на обкпадннці пnастинкн. Чnенн 

Групи вже дапи коJКна по 100 доn. 

2. Проrоn'оситн в пресі збірку передиnат ппастинки 

(продажна цін, іі бvде 4.00 доn.) се1'ед rроиадвнства, 

а особnиво серед учнів музичних шкіn та шкіn украі .. о
знавства; 

3. Інформvвати про хіц прАці Гvртка, зокрема по

відомити rромаданство про виконавців окремих творів 

ТОЩО; 

4. Остаточний звіт проrоnоситн в пресі. 

За додатковими відомоствми, а також у споаві по

жертв і передиnат треба звертатиса до пані О. Брнзrун

Сокоrtик, адреса і теnе.Ьон вкоі є: 

50 Delaware Ave., Toronto 4, Ont. - LE 6- 6679 

ЮВІЛЕЙНА ВИСТАВКА ПРАЦЬ 

КАТЕРИНИ АНТОНОВИЧ 

У Вінніпезі 19 - 23 nпстопада ц. р. відбуnасв внсІ'аВ· 
ка nраць відомої мапаркк Катерини Антонович. Вистав· 

на відбуnась у запі Українськоrо Народноrо Дому з на· 

rодн Сесії УВАН у Канаді. На виставці буnо показано 

82 праці. 

К. Антонович - відома rромадсько-поnітична та 

куnьтурна діачка, коnншній чпен РУП, "Іnен УВАН, 

УСОМ, співробітннцв баrат~оох видавництв, зокрема "Но
вих Днів". Тепер К. Антонович має вnасну мапврську 

шкоnу у Вінніпезі. Баrато з її учнів закінчнnи вже ка

надс~окі університети і праЦJОІОТЬ ак фахові мистці. 

ПЕРШІ ПРЕСОВІ ВІДГУКИ НА "УВАГИ ... " О. КУРИЛО 

Перший відrук на це наше виданна поввивсв в 

тижневику "НАША МЕТА" (Торонто, 26 nнстопада 1960) 
За підписом rоп. редактора "Нашої Мети" о. П. Хомина 

в цій rазеті вміщено таку рецензі10: 

НЕОБХІДНА КНИЖКА 

"На дивх поавнпасв у Видавництві "Нові Дні" 

у Торонті книжка Оnени Курипо "Уваrн до су· 

часної українськоі nітературної мови", коиечніст~о 

вкоі так дуже, особnиво нині в часі nocнneнoro 

наступу Моеквн на украінс~оку мову, відчувапась. 

В обпн'І'Іі ц~ооrо наступу дуже 'Іасто й непотрібно 

иапітуп1010ТЬ чнспеині наші т. зв. мовні редакто

ри, письменники, журкаnісти та В'Іитеnі украЇн· 

ськоі мови із своіх впасних украінс~оких мовних 

позиціііІ, бо не ма10т1. нас'І'іn~rни знаннв, а ще біль· 
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ше, настіn~оки відваrи, щоб протиставитись цьому 

наступові. Своіх контр-арrументів вони звн'ІаііІно 

не ма10ть 'ІНМ підтримати, бо нині нема в нас під 

руко10 доброrо й науково написаноrо підру'Іиика 

украінс~окоі nітературної мови і іі розвитку, що 

повнина йти своїм українським істори'Іннм шпв

хом, а не тим, що йоrо днктує Москва і що 'Іерез 

посnушний ііі нинішній Киів дістаєтьсв і до нас та 

'Іасто так дуже захоnn10є девких наших nраців

инків пера." 

Даnі рецензент докnадно nереповідає зміст nеред

мови до "Уваr ... " і закін'Іує сво10 рецензі10 так: 

"Цв незвичайно вартісна книжка поввІІІІстьсв 

оце n'атим внданнвм і Видавництву "Нові Дні" 

треба nнш nодакува1'н, що воно не з1111капось ве

nнкнх коштів і видаnо іі фотодруком з IV видан
ня, що nоввнnось буnо в Українськім Видавництві 

Краків -Львів, 1942. Тепер черrа на украІиськоrо 
'ІИТа'Іа. 

Книжка nовинна :інайтнсв в руках не тіnькн 

nрацівинків пера, ane в кожноrо, кому дороrа ук
раїнська мова й українська куnьтура." 

"УКР АІНСЬКІ ВІСТІ" (Едмонтон, Канада) в 'Ін сn і від 
28 nпстопада ц. р. у рубриці "З нових видань" пишуть: 

"Ні Опена Курнnо, ні іі знаменита книжка не 

nотребу10ть нових noxвan. 

Книжка цв вже давно заборонена в УССР, а 

доnа Оnенн Куриnо, одноrо з найкращих мово

знавців, невідома. 

Заnншнnась цінна 11 працв, 

ронті перевидапн фотодруком. 

вку тепер у То

Проф. Юрій Ше-

вепьов наnисав про "Уваrн ... ", що це - "настіпьна 

кннrа nітературних редакторів". Вона повнина 

nотрапити до рук усім, хто n10бить рідну мову 

хо"Іе краще nізнати її." 

"Украінс~окі Вісті" ширше інформуваnн своІх 'ІНТа· 

чів про "Уваrн ... " ще перед виходом кннrн з друку, ви· 
користавши дnа цьоrо наше перше nовідоиnенив про 

виданна цієї важnнвоі nраці. 

ІСТОРІЯ УКР АrНСЬКОГО КІНА 

У видавництві Бібnіотеки Українознавства nри На· 

уковому Товаристві ім. Т. Шев'Іенка в США незабаром 

виходить з друку вепика розкішно видана книжка Бо

риса Береста "Історів украінськоrо кіна". 

Це буде не тіn~оки веnнка nрацв з історіі українсько· 

ro кіна, ane й перша працв, що розrnвдає украІнське кі
но незапежно від радинських оцінок кіна. Адже україн

ське кіно на протазі своrо 65-ти рі'Іноrо існуваннв йшnо 

своїми вnасними шnвхамн, відмінними від шnвхів роз· 

витку російськоrо радвнськоrо кіна. За цей 'Іас україн

ське кіно вниристалізуваnосв у самобутн10 rаnузь мис· 

тецтва, зайнввшн nевно внзна'Іне місце в Пантеоні сві

товоrо кіномистецтва. 

У роки своrо розивіту (1928 - 1932) українська кіне
матоrрафія створнла рад неnеревершених фіnьмових 

творів, що іх сміливо можна nоставити поруч, вкщо не 

вище, тоrо'Іасноі американської та европейської продук· 

ціі. Ane вже в настуnні роки, в період т. зв. соцреаnіз

му, українське кіно екотиnось у безодн10 рабськоrо пnа

зуваннв nеред владо10, перед партійними бонзами. У сі 

йоrо твор'Іі здобутин й мистецькі досвrненна звеnнсв 

нанівець. Кіно стаnо руnором комnартії та ії кремпівсь

инх иожновnадців. Тому найrоповнішнм завданнам ав

тора кннжин було праrненна О'Інстити історі10 україн-



ськоrо кіна від брудноrо окупаційноrо намулу, зробив

ши потрібні корективи й повну переоцінку мистецьких 

вартостей. 

"Історіа українськоrо кіна" матsrме 240 сторінок 

друку великоrо розміру та понад 450 ілюстрацій. Книж
ку буде вндруковано на крейданому папері та оправле

но в тверду rарну обкладиику із золотим відтиском. 

Як довідуємось, "Історіа унраїнськоrо кіна" не буде 

продаватись в кннrарнах, а nише за попереднім пошто

вим замовnениам з канцелярії НТШ: 

Shevchenko Scientific Society, 302 - 304 West 
13th St. New York 14, N. У., U. S. А. 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

Віктор ДОМАНИЦЬКИЙ, Націотворча ропа rетьмана 

І. Мазепи, промова на ювілейних урочнетостах з при

воду 250-nітта смерти rетьмана І. Мазепи в Детройті, 

Міииеапоnісі та Вінніпезі. З передмовою президента 

УВАН у Канаді - проф. д-ра Яр. Рудницьноrо. З порт

ретом rетьмана роботи арт-мал. Олекси Буnавицькоrо, 

Накладом автора. Чікаrо, США, 1960. Стор. 50. Ціна 

2.00 доn. 

На 1-ій стор. зроблено помилку: "проф. д-р" - в 

називному відмінку, а "Яр. Рудинцькоrо" в родово-

му ... 

Яросnав РУДНИЦЬКИЙ, До пнтаниа систематики ук

раінсько-нанадськоrо фоnкnьору. Відбитка із збірника, 

присвяченоrо пам'вті З. Кузеnі. Записки НТШ т. CLXIX 
Париж - Вінніпеr, 1960. Стор. 5. 

Інститут дnа вивчення СССР, УКРАІНСЬКИЙ ЗБІР
НИК, кииrа 17, Мюнхен, Німеччина, 196G, стор. 132. 

"ВІЛЬНА УКРАІНА", збірнии ч. 28, журнал украін
ської визвольної думки, Детройт, США, 1960. Стор. 72+4. 

І. ШАНКОВСЬКИЙ, Дисонанси, поезії, обкладинка 

П. Андрусева, в-во "Киів", Фіnадеnфів, США, 1960. 
Стор. 93. 

Павло СТЕП, Брати, казка (віршована}, стор. 38, ілю
страції Сільвії Нннорович, видавництво "Батьківщина", 

Торонто, Канада, 1960. 
Вииатково поrаиий друк, особnиво ілюстрацій. Аж 

не віритьсв, що в 1960 році хтось зважитьсв так друку
вати книжки ... 

"УКРАІНСЬКИЙ ОГЛЯД", ч. 4, стор. 112, Нью-Йорк, 
США, 1960. 

З МЕДИЦИНИ 

Нервові хвороби 
•• • 

та ІХ JП:кування 
Орrанізм люднии скnадаєтьса з раду систем, що ма

sоть життєво важливе значеинв дnа йоrо нормальної ді

вnьности та ісиуваииа. Мова йде про такі системи, ак 

серцево-судинна, кровоносна й нервова. Саме на остан

ній ми й хочемо спииитиса. 

Функції нервової системи людини і тварин дуже 

різноманітні, але основна з них - це пристосуваиив до 

умов иавкоnишиьоrо середовища, функціамн нервової 

системи є рефлекси, тобто реакціа орrаиізму на вплив 

зовиішньоrо і виутрішньоrо середовища. Рефлекси мо

жуть бути безумовними, або вроджеиими, і умовними, 

або иабутими. Безумовні рефлекси виробиnисв у проце

сі видовоrо пристосуваиИJІ орrаиізму. Порад з цим ве-

:ю 

nичезие зиачеиив дnв урівноваженив орrаиізму з се

редовищем має також індивідуальне пристосуваииа. 

Індивідуальне пристосуванна орrаиізму до иавко

nишньоrо середовища здійсиюєтьсв шnахом виробленна 

умовних рефлексів та тимчасових зв'азків. Воно ввnає 

собою вищу і иаіідоскоиаnішу форму нервової діаnьио

сти, вка, за Павловим, властива всьому тварнииому сві

тові. Проте на різних ступенях розвитку існують ве

личезні відміниості й сиnадиості можливих умовних 

зв'язків, здійснюваних нервовою системоsо. 

В одиокnітиииих орrанізмів вона зовсім відсутив. 

Однак установлено, що вже амеба має чутливі і рухові 

функції і навіть здатна до анаnізи одержаних подраз

иеиь, хоч і в дуже примітивній формі. До одних по,.;

разиеиь вона байдужа, друrі змуШУJОТЬ іі рухатиса в од

ному напрямі, треті - в іншому, четверті - робnать 

на іі рух rаnьмівиий вплив. У баrатонnітиииих орrаиіз

мів, особnиво в людини, .. :утnиві й рухові функції все 
більше ускnадиsоsотьсв. 

Подразиюваnьиий процес, або збуджеиив, і rаnьмів

иий процес, або rаnьмуваиив, становnять основні фізіо

nоrічиі процеси. Вони характеризують діаnьиість нерво

вої системи. Усі процеси, що відбуваsотьсв у внутрішніх 

орrаиах, реrуnюютьсв иервово10 системоsо. Вона постій

но перебуває підо впливом імпульсів, що йдуть від 

внутрішніх орrаиів. 

Дехто вважає, що нервові захворюваииа виникають 

тільки пісnа тих чи інших хвилювань або тажких мо

ральних переживань. Проте це не зовсім так, бо нер

вова система не с чимсь ізоnь~ваним від усьоrо орrа

иізму, тому її захворюваннІІ нерозривно зв'взаиі з хво

робамн інших орrанів і викnикаsотьсв такими ж причи

нами. 

Ось чому так важливо всілико береrти нервову си

стему, своєчасно nікувати її, запобіrати захворsоваииам. 

Шnахів і засобів дnв цьоrо наша медицина знає баrато. 

Так, правильне заrартуваннв люднии з дитинства, вчас

не nікуванна зубів, запалення миrдаnии є не тільки про

фіnантико:ю ревматизму, а й зв'взаиих з ним захво

рsовань нервової системи. Ревматичні захворюваииа ус

пішно nіку:ютьсв бутадієном, кортизоном, адреиокорти

котропними препаратами і т. д. 

Девкі захворsоваинв нервової системи, наприклад, 

епіnепсів, часто вииикаsоть ще під час виутріутробно

rо періоду, внаслідок падінна ваrітиоі жінки, удару в 

живіт чи з іншої причини. 

Перенесені у ранньому дитинстві інфекційні захво

рювання, наприклад, кір, wкарnатииа, кокnsош, вітран

ка та ін., нерідко дають запальні зміни в мозку, так зва

ні вторинні енцефаліти, на rруиті аких можуть розви

нутиса епілептичні припадки. Дnа боротьби з епілепсією 

є чимало ефективних засобів, ак от: nsoмiиan, мікстура 

Бродськоrо, таблетки Кармаиової, триметии, rексомідии 

та інші. Вчасне ізоnюваиив хворої днтини, додержакив 

карантеии, профіnактичні щепnеиив запобіrаsоть тому 

чи іншому інфекційному захворsоваиию, а значить і ус

кладненням нервової системи. 

Велике зиачеииа має профіnантика судинних захво

рювань, зонрема rіпертонії. Ефектнвиоsо профіnактикоsо 

цих захворІоваиь є правильне черrуваииа режиму пра

ці й відnочинку, достатній сон, боротьба з куріииам, an
нoroneм, усунекив різних конфліктних ситуацій. Про

таrом робочоrо ди11, особnиво при иапруJRеиііі роботі, 

доцільно робити невеnнчкі перерви дnа відпо"Іинку. Ду

же корнено займатиса фізкуnьтуроsо, додержувати діє

тн-аноrо режиму, реrуnювати час харчуваиив, кількість 
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якість їжі, обмежувати споживання товщу та води. Лі

куваинв rіпертонічної хвороби необхідно проводнтк си

стематично, під иаrnядом nікари-терапевта чи невропа

тоnоrа. 

Крім переnічених орrанічннх захворювань, коnи ма

ють місце анатомічні зміни нервової системи, існують 

і функціонаnьні захворюваинв, при икнх (без rрубих по

шкоджень нервової тканини) спостеріrаєтьси порушенни 

іі діаnьностн. Такі захворtованИJІ виникають nicnи трн

ваnої перевтоми, тижкої психічної травми. Вони провв

nиютьси у безсонні, підвищеній чутnивості, зниженні 

працездатности. Правиnьний відпочинок, зміна обста

новки, заrаnьнозміцнІоючі засоби, курортне nікуванна 

сприяють повному одужанню таких хворих. Веnикоrо 

поширеннв набуnн тепер такі методи nікуванни нерво

вих хвороб, ви триваnий оздоровчий сон, застосуванни 

антибіотиків, стнмуnіну, rоnковкоnюванни, вітамінні пре

парати, rnютамінова кисnота та інші. 

Г. Д. БОБРОВСЬКА 

:кандидат медичних нау:к, доцент. 

("Нау:ка і Життя", ч. 9, 1960. :Киів.) 

Лейкемія 
Лейкемів (або біnокрів'в) - захворюваннв крово

творних орrанів. Цв хвороба відома в медицині з дав

ніх-давен. Вперше її описав у 1845 році німецький вче
ний Вірхов. 

Якщо раніше помнnково вважаnн, що rоnовною озна

кою nейкемії є різке збіnьшеннв білих кров'иннх тілець 

- лейкоцитів у периферичній крові, то тепер клініка 

видіnас лейкемії, при аких кількість лейкоцитів може 

бути нормальною і навіть нижче за нормальну. Вирі

шальне значенна дnа діаrнозн мають не кіnькісні, а вкіс

ні порушевни сиnаду білої крові. Тобто мова йде про 

появу в крові незрілих -матерннсьКJІХ кnіток лейкоцитів, 

що зустрічаютьса при нормаnьннх умовах nише в кіст

ковому мозку, або поиву у великій кіnьності лімфоцитів 

і nімфобnастів. Перше характерне дnи хронічноrо міеnо

зу, друrе - дnв хронічноrо nімфаденозу. 

Таким чином, розрізниють дві форми лейкемії: міе

nоїдиу, при якій у крові з'авnвютьса незріnі форми лей

коцитів і rоnовну участь у патоnоrічному процесі бере 

кістновий мозок та сеnезінна, і лімфатичну, при аній ос

новну роnю відіrрають лімфатичні вузли та сеnезінна, 

а кількість лімфоцитів у пернфернчній крові наростає 

до 80 - 90 відсотків. 

Найчастіше зустрічаються хронічний міеnоїдннй і 

nімфатнчннй лейкози. На останній хворіють переважно 

чоловіки середньоrо й noxнnoro віку. Дnи хронічноrо мі

еnозу характерне різке збіnьшенна сеnезінкн, що іноді 

досяrає величезних розмірів. Головним симптомом хро

нічноrо лімфаденозу є ураженни як зовнішніх, так і 

внутрішніх лімфатичних вузлів. Одним із найчастіших 

ускладнень хвороби є розвиток недокрів'и. Хвороба npo
rpecyє повільно. 

Гострі лейкози перебіrають інакше. Дnа них харак

терний раптовий бурхnнвнй початок із снnьною nихо

манкою та недокрів'ям, що швидко наростає. У перифе

ричній крові за наавиостн біnьш чи менш вираженоrо 

наростанни nейкоцнтів або нормаnьноrо чи поннженоrо 

іх чисnа зустрічаютьсв переважно незріnі - родовідні 

форми nейкоцнтів. 

Причини розвнтку біnонрів'а досі ще не розкриті на

укою. Все біnьше визнакив завойовує вірусна теорік по-
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ходження nейкозів. Це пнтанни, а також nікування nей

козів за останні роки привертає найпиnьнішу уваrу вче· 

них усьоrо світу, бо статнетика відзначає значне збіnь· 

шенни цих захворювань. 

Баrато вчених причину вказаноrо авнща бачать 

у впnнві йонізуючої радівціі на орrанізм nюдей. Це під· 

тверджуєтьсв тнм, що на nейнози частіше хворіють ni· 
карі - реитrеиоnоrн і радіоnоrн, ніж меднии інших cne· 
ціяnьностей. Береться до уваrн й те, що в Японії через 

3 - 5 років nicnя вибуху атомової бомби, ану сникуnи 
США на міста Гірошіма Іі Наrасакі, захворюваність на 

nейкозн зросла серед nюдей, що заnишиnнсв живі. В 

осіб, які перебуваnн під час вибуху атомовоі бомби в 

радіусі до двох кілометрів від епіцентра, nейкоз роз

вивавек вдесsтеро частіше порівинно з тими, хто був 

на біnьшій відстані. 

Відзначаючи певну роnю йонізуючої радівції у ви

никненні nейкозів, сnід, проте, пам'втатн, що в баrатьох 

хворих не вдаєтьси установити безпосередньоrо зв'азку 

захворювання з променевою енерrією. Очевидно, існу

ють й інші причини розвитку біnокрів'в nюдннн. 

Нині ще відсутні такі ефективні й дійові методи nі

куванни, за допомоrою sкнх можна буnо б повністю ви· 

nінувати rострі та хронічні форми біnокрів'в. Проте ОС· 

такнім часом велиних успіхів досяrnа хеміотерапіа nей· 

козів, а також nікуваннв хворих за допомоrою рентrе

иівсьноrо промінни та застосуванни rормонаnьннх пре

паратів. 

Р. А. КАГАНОВИЧ 

:кандидат медичних нау:к, науковий співробіт

инк Украінського інституту клінічної медици

ни імені академіr;з. М. Д. Стражеска. 

("Наука і Життя", ч. 9, 1960. :Киів.) 

50=-JІіття УНСоюзу 
Одна з найвизначніших наших братських забезпе

ченевих Орrанізацій - Український Робітничий Союз, 

центр акоrо міститьсв в Скрентоні, США, цьоrо року 

свиткує свій сnавний 50-nітній ювіnей. 

Хоч УРСоюз в основному американська орrаніза· 

ціа, ane він має свої віддіnи і в Канаді - 29 відділів. 

Тому УРСоюз можна назвати американсько-канадською 

українською орrанізацією. 

На ювіnейні сваткуванни із Сирентону прибули ке

рівники УРСоюзу - ronoвa йоrо Антін Батюк, акнй уже 

16 nіт очоnює цю орrанізацію, та rоnовиий секретар Те
одор Миинк, икий працює в Союзі поверх 30 років. 

Напередодні ювіnейних сваткувань (25 листопада) 

орrанізатор УРСо:юзу в Канаді Гр. Мазурик уnаштував 

зустріч керівників Союзу з українськими редакторамн 

Торонта, на акій буnи представники майже всіх часо

писів міста, а також і представники декких часописів 

з Вінніпеrу. 

Пресова Rонференців відбуласи в rетьманському 

будинкові, відкрив конференцію С. Крнвоус, а керу· 

вав нею Гр. Мазурик. Керівники УРСоюзу nn. Батюк та 
Мнннк коротко розказаnн редакторам про працю і стан 

орrаиізації, а пізніш редгкторн поставнnк ще цілий 

рид питань, на икі одержаnн докnадні відnовіді. 

З усіх цих розмов виsвиnось, що УРСоюз не тільки 

фінансова орrанізаціа, а разом з тим вона відіrрає по

важну роnю і в орrанізованому українському житті на 

чужині. УРСо~:з видає свої вnасні nубnікаціі, зокрема 
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поважний тижневик "Народна Вола", дає стипендІІ ук

раїнським студентам, стало допомаrас моnоде"ІИМ ор

rанізаціам, помаrас своїм "Іnеиам у випадках безробіт

та, входить до Україиськоrо Коиrр. Комітету Америки, 

допомаrас українськііі иаціоиаnьиііі: пресі тощо. 

Поруч з цим, Український Робітии"ІИЙ Со10з - ор

rаиізаців rостро протикомуиістичиа. Саме УРСо10з най

більше спри"Іииивса до зменшекив комуиісти"Іиих впли

вів на українське робітиицтво у США. У цьому йоrо 

засnуrи дуже великі. 

УРСо10з сьоrодиі мас понад 24 тисвчі членів, що за
безпечені на величезну суму - на 16 мільйонів дола

рів. УРСо10з сьоrодиі одна 3 найбільших і иайбаrатших 

украікських орrаиі3ацій на еміrраціі. 

На пресовій конференції вирниуnо також питаиив 

про імовірну злуку УРСо10зу 3 УНСо10зом. Хо"І це пи

таиJUІ піднав а, ane не з мето10 схилати до цієї злуки, 

а тільки з бажаннам одержати докладні інформації. Ме

ні здастьса, що така злука перш за все спричинить збід

иеииа иашоrо rромадсько-поnіти"Іиоrо життв у США, бо 

обидва Со10зи - с визиа"Іиими нашими rромадсько-по

nітичиими орrаиізаціами та ще й різних поnіти"Іиих 

иапрвмків. Злука иеrаІіно.. відбнnаса б на ідеоnоrічиому 

становищі виутрі УККА. 

Думаю, що "общий котьоnок" не зав•ди себе ви

правдує. Навіть і в питанні фінансовому, а не тільки 

в політичному - конкуренців завжди була поштовхом 

до активізації. У сукенна конкуренції може викликати 

3байдужіннв до своіх обов'азків. П. ВОЛ. 

Купіть ці книжки1 
1. Олена Курило, "УВАГИ ДО СУЧАСНОї УК

РАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ". 
Про цю книгу див. у "Нових Днях" за листопад 

1960 р. на стор. 23. 
Ціна її: для передплатників "Нових Днів" -

2.00 до:І., а д.1я всіх інших - 2.50 до.1. 

2. "НОВИй ОБРІй", ч. 2, альманах, присвяче
ний 10-річчю :\Іасового українського поселення в 
Австралії. 

В а.'ІЬ:\tанасі є багато ніка•вих і дуже різно~шніт
них ~tатеріялів. 

Ціна за при~tірник --- 1.50 доляра. 

Обидві книжки замовляти в "Нових Днях". 

Л. ДАЛЕКА 

МІСЯЧНА НІЧ 

Але вдарив тричі 
І.:ОПИТ~ВІИ КіНЬ ... 

впало на пісок. 
Обірвалась нитка ... 

І) і) ·1-

Місяuь протягає 
НИТОЧКИ .lЛЯНі, 
ПОЛОТИШІ ЛЯГаЄ 

сяйво біля ніг. 
Прядкою туркоче 
тепла течія. 
В каз·ку сріблоночі 
кличеш ти чи я? 
Он бабусин кужіль, 
вовна, як димок. 

Як все схоже дуже! 
Княжий теремок ... 
Пролітає птиuя, 
зоJІоте крило ... 
На яві чи сниться? 
Буде чи було? 
Юсточ·ки збираю, 
з рукава трусну, 

.1ебедину зграю 
розб у дж у зі сну. 

Але в цьомv краї 
чорні ле'бед.і. 
Без кінця, без краю 
ХВИJІЯ На ВО:ді ... 
Гуси-гусенята! 
На міuнім кри.r.і 
прилітайте зняти 
з острова -зе~ші. 
Десь заклекотали: 
не тепер ... тепер ... 
І на землю впали 

двоє білих пер. 

Заховавсь за х~шри 

:\Іісяць злоторіг, 

нідьомські примари 

стережуть дорk. 
Може хто там кли•Іе? 
Те:\ІНа далечінь ... 

Світ.1о довгим звитКО:\І ...... ... казок ... 

Яка б ue нагода не була ••• 

чи Свято Незалежности 

Об'еднання, 

чи Свято Поляглих, 

чи Різдвяні Свята, 

або будь-які інші святкування у 

Е!ашій родині, клюбі чи 

товаристві. 

АНДРІй ЗАПАРИНЮК 

Ваш представник фірми r. і В. 
дуже радо допоможе у 

плянуванні вашого прийняття. 
Кличте Андрія по телефонах: 

ЕМ 2-1832 або CR 8-1466 

або пишіть до нього на адресу 
фірми: 

Gooderham & Worts Limited, 
2 Trinity St., Toronto, 

яка дестилюе канадську віскі та 
перепродує світової слави вина 

та лікери 

GOODERHAM Вс WORTS 
Distillery 

/1 () R] J Н 1. ГР~')ЕН"Б. t.Qfi() 



ПОГАНИН КОРЕКТОРСЬКИЙ НЕДОГЛЯД 
Уже вийшла з друку нова книжка В. Чапленка 

- повість "УКРАЇНЦІ". Ця повість - безпосеред
нє nродовження паністі "ПІВТОРА ЛЮДСЬКОГО", 
а.1е ::\ІОЖе бути читана й окремо як закінчена сю
ж;тна ці.1ість .. Цін~ 2 ;1.2.1 .. Якже хто хотів би при
доати теnер 1 повІсть Пштора .1юдськоrо" то її 

На першій стор. обІ;ладннкн цього числа у CocJOpн

иor.ty вірші ""Перший сиіг", у четвертому рвдку 3-тьоі 

строфи замість 

Ніжними покірними були 

треба 

Ніжними й покірними були. знижена ціна - 1 дол. Писати: ' 
Просимо всіх, тих які цікавлвтьсв поезіє10 навіть V. Chaplenko, сІо UVAN 11! W., 26th St., 

тих, акі nоезій взагапі ніколи в житті не чнта10ть, узя

ти перо й виnравити в цьому рядку "і" на "й". 
NEW YORK, N. У., U.S.A. . --...------··--···-·----

ONTARIO 

ОДНА ІЗ СЕРІІ НОТАТОК ПРО ПРОВІНЦІННІ ЗАКОНИ, ЯКІ ЦІКАВЛЯТЬ А БО 

СТОСУЮТЬСЯ НОВИХ КАНАДЦІВ 

Сільськогосподарські 
•• 

закони для ваш о І 

охорони 

Політика та ад:-.tіністраціи Онтарійського Департа:-.tенту Сі.1ьськоrо Господар
ства є nризначена д.1я дono:-.rorи у nрибутковій нродукції сі.lьськоrосподар
ських nродуктів як також д.1я охорони здоров'я rро:-.tадян Онтаріо. Тут по
дає:-.ю .1ише два із законів, які і.1юструють принципи, що є підrрунтЯ:\1 осяг
нення високих стандартів антарійської сі.1ьськогосподарської продукції. 

ІНСПЕКЦІЯ ОВОЧІВ ТА ГОРОДИНИ: СвоЕю службою інспекції овочів та 
городини Онтаріо намаrаЕться охороняти здоров'я і добробут своїх грома
дян. · Ви можете бути певні, коли купуЕте сорти онтарійської якости. Онта
рійські сорти дають можливість господиням купувати їх з довір'ям. Купівля 
і продаж улегшені, бо ці, що переводять сортування та інсnекціЮ продуктів, 
знають характер і стан купованих і nродананих товарів. 

ЗАКОН КОНТРОЛІ БУР'ЯНІВ: Продукція JJартісного збору залежить від від
повідної сільськогосподарської практики. Закон Контролі Бур'янів намага
Еться допомогти фармерові, а заразом" nерешкодити до практичної міри роз
повсюдженню шкідливих бур'янів, знищуючи рослинність ще поки доспіє 
насіння бур'янів. Бур'яни, які підлягають контролі, є визначені у правиль
никах. До особи, яка володі€ зе.млею, належить обов'язок знищити бур'яни і 
по районах і місцевих муніципалітетах nризначені інсnектори, які наглядають 
над переведенням у життя закону та розпорядків. НакладаЕться відповідні 
кари за невиконання розпорядку знищити бур'яни. 

АЕ 60-8 

Ви ::\южете з довір'юt купувати продукти антарійського сорту. 

За докладними інформаціями прос~мо 

писати або відвідати Онтарійський 

Департамент Сільського Господарства, 

східній бльок, будинку парляменту, 

четвертий nоверх. 

Ontario Department Of Agriculture - Parliament Buildings - Toronto 
W. А. GoodfєllotD 

Miniвtєr of Agrievlturt 
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Чому ви • 
ПОВИННІ 

стати канадським 

rромадянином? 
шої нової батьківщини, та ваша особис
та користь. 

Є дві го.1овні причини: .1ояльність до ва
Са:о.юзрозу:о.tіло, шо ви мусите почати ста
рання, щоб стати канадськюt гро:о.tадя

нином. Uим са:о.1им ви покажете вашим ді
тю• та іншюt канадцюt, шо ви бажаєте 
користуватись привілеюш та никанува
ти обов'язки гро:о.tадян ні єї кра їни. До 
деякої міри це є вашю1 :\ІDра .lьнюt обо
н'язко~І. 

Ставши канадським гро:-.tадянино:о.t, ви бу
дете мати права всіх інших канадців. Ви 
також будете мати право голосування та 
право займати будь-яку урядову посаду, 
щоб цілко:о-1 служити своїй гро:о.tаді. 

Ставши канадським гро:о.tадянино:о.І, бу де
те :о.tати право отрюtати канадський паш

порт, з якюt зможете легко і безпечно 

nодорожувати. 

Ви і\ІОЖете робити старання про канадсь
ке nідданспю вже теnер, якщо ви бу.1и 
допущені до Канади я·к і .\Ііrрант, та про
жи.lи тут чотири реки і дев'ять :>.Іісянів. 
Також вюtагається достатнє ЗJ-!ання ан
глійсь-кої або франнузької :о.tсви. 

Прохання про гро:о.-tадянстно ви :о.южете 

nодавати до канцелярії судового nисаря 
(Clerk of the Court) вашої :о.~існевости, 
через урядовня Канадського Гро:о.Іадсь
кого Суду (Canadian Citizenship Court) 
найб.1ижчого до вашого ''ісая чешкання 
або через Реєстратора Канадського Гро
:-.Іадянства, якщо ви :о.1ешкаєте да.1ьше як 

50 :чи.1ь від установ.1еного суду. 

Якщо ви не підходите під що категорію, 

підготовляйтесь зазда.1егідь до одержан

ня канадського гро:о.~адянства. Хо:J.іть на 

спеuіяльні .1екш 1 гро~Іадянства та :о.юв, 

які відбуваються у вашій око.1иuі. 

Міністер Громадянства та Іміrраuії. 

ЕЛЛЕН Л. ФЕйРКЛОУ 
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