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4.-ЛІКАРСЬЮ1!t ВІСНИК. Іурна.11 }'країнського Лікарського Товариства Північної Америки.Р .ХУ. 
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200, іверпу.11 Ровд,Лондон,Н.1., Лнг.11ія. Стор ін 128. Річна передn.r.ата 1Ж.- до.r:ярів. 

10.-Ю Н АК, Січєнь;.~69. Журна.11 п.•астового ІСнацтваёпоявJІясться шомісяц я.ВидасГо.11овна П.11асто- О 
ва Rу.11ава.РеДаrус к~JІеrІя.ПередпJІата 3.50 річно. торін 28.Uіна прим. 50 с. Адреса: rqІJдK,2199 
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адресу: Р.О.Вох 3551, Ста Е., Вінніпеr,4,Ман.Канада. 

12.-М І Т Л А . ЖурнаJІ гумору і сатири.Виходить шомісяця .. Видас і редаrус IO.,iяtt Середяк, Адреса: 
Ля ескоба, Коррео Cy~t!!a.u& 7, Rуенос Айрес, Арrентина.Річна передпJІата 3.- до.11яри. 

13.-UEPKBA И ІИТТЯ.Орrан Українського Правос.11авного Братс:rва ім. МитропоJІита Васи.11я Лип -
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Кожна свідома ЛЮ.І!ИНа повинна б мати в себе працю Павла Христюка "УКРАЇНСЬКА РЕВ0Ліn
UІЛ,1917-1820 рр, ~ це с опис подій .і збір факті~ !а документів із ~~шої на~іональної ревоJІю.ції 
подані в хроно.11огічному порядку. А цІна 25.- за ЦІJІІсть 4 ТОІ'\~И в гарюи оправІ, або ДВ:\ примІр
ники комплету цісї праці JІише За- 30.- до.11ярів. Купіть собі враз з другим 1 ?аошаджусте суму точ 
20.- на обох примірниках, бо замість 50.- Ви п.11атите .11ише ~--за ,l113A примарники у ГОВЕРЛІ!!!! 
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Dr • .U. SOIOLYSZtlf 
SeDior 11 brar1aa 

ІОRАЖ, SТЕРНАН М 19~ 

JUNIOR SLAYICA1 а ae1ect~4 aDDOtated bibliosrapЬJ ot Ьооkа 
1а EиgJ 'аь оА Ruaa1a aad Eutera ~Ш-оре. Colapiled Ь7 StepЬaa 
м. Borak. Roobeater, N. І., LiЬrar188 UD1.1111te4, ol968. 

2'+Jtp. 23•· (J:aat &aropeu area atu41ea aer1ea, ао. 1) 

/ІЮОК NОП/ 

Vkraiaian L1 'l:lrar1ua iD the UDi ted Statea who are orpnise4 u 
••Ьеrе ot the SОСІЕТУ ОТ UDAINIAN LIВRARIAIII IN JJO:IUCA, oan Ь. proud 
t.laat оае of their oo1leacuн, Dr. Вohc!an s. w,-n.r, ku uвdertakea to 
e41t tbe Eut Alropean Area Studiea 8er1••• Tor the tirat 1ane Dr. в. 
1I1D8J" h.aa choaen the work of Prot. Dr. Зtephea м. Иorak, а 11Ьrar1u 
and а profeuor of &tropeu and Ruaaiu hiatory 1n hia оwв right. 

At pr•eat,Prot. Borak 1а teachiвc at the Euterв Ill.iD.oia Uaiy~ 
аі ty &Dd haa pUb11ahe4 aeveral Ьооkа 1n Ge1'88D aD4 Enal' аЬ co.-eriq euoh 
topiea uPolaad and her lli.Dori tiea, Ukraiae aud Ruaaia. Кіа JUAior Sla
Yioa 1а а Ьі Ьlioara~ ot 6ll ti tlea dealiq wi th Sut 11aropeu Area Stu· 
dім 1Dolud.1.Jac Uk:ra.i.u and other capt1Ye utiou ot the USSR aad the aa
telite coautri•• "1'Ь..1а aelected b1Ьl1oarapЬJ ••• 1а ilatended pr18arU7 
to t1alt1ll the аеесіа ot 11Ьeral arta an4 teacher oolleseao• 

Тh1а Yala.able retereace tool ooataiu eipt parta ot seleoted aJUl 
auotated bibliopoaphiea auch аа b1bl1osraph1ea, 1d,8poaph1ea, h1ator1o
sraph1ea, foreip relatiou, politica and so•·~·'· aocial lite, ph1-
1oao~, мrxJ.• and о0881Шіа8, воt iDcluding 1ansuace ud 11 terature, 
art and 8U81c aad othera. 

Тhе tirat part 1а deyoted to Ruaia and the USSR, alao еас08раааЩ 
the aoв-Ruaiaa So'Yiet repuЬlioa of Вeloruaaia, the Вaltic Statea, the 
Тraмcauouian republ1oa, aad UkraiAe.: р. 1~162 (26 it-). 

Part t•o conceru 1tae1t with EaaterІL narope 1n aeneralІ part three 1 
:the Вalkaa Penaiuulai part f081' 1 Вaatera FA.Irope Ь7 countl"1 incluc!Щ 
;AlЬuia, Вa.lgaria, Czecho-SloYakia, BUJ:1CIU7, Polaad, Rwunia aad Yuso
!a1aY1a. Іа part t1Ye 1 the c011p11er preauta theaouroe• ot Jevtr7 iD Eae
tei"D..arope aud Raasia, 1D part аіх, the aourcн dealiag wita Co8a1uduo 
Тhе laat part coataiaa а liat of ae1ected jouraala aad tr&DSlatioae dea-
11as with Eaat Europeaa Area Studiea 111clud1ag addreaaea аа4 pricea to1-
1owe4 Ь7 аа author aad ahort tit1e iadex. 

It 18 of uterea.t to aote the Ukrai.Diaa retereaees ~eaented Ь7 Prot. 
lorak. Тkе Ukraine haa 26 aouroea dirtded 1.А three aectioaa dealiD.g with 
b1Ьliograph1ea ud eacyc1oped1aa, hiatol7 аJШ hiatoriogra~, iD wAioh 
оЩ two C1areace А. Меn•1 ng Ьооkа aad oDly оае ~ ReY. 181dore Nаhа-
1ИЩ are i.Dcluded. In the: section deali.ng w1 th goYerDaent and pol.i
t1•, tAere are 1nc1uded оЩ three aourcea: Johu А. Azwetroq'a ''fhe 
Sonet Вureucratio Elite' ,Кolaa}q'a '.Educatioa 1n Sortet Vkraiae' and 
Sul.l.1yot•a 'Sortet politics aud the Ukraiae, 1917-1957', 881-tti.q auu 
rellk:Dowed authora аа Prot. LeY Е. DoЬria.Dalq, Prot. lichol.u •· ~У
Щ1 Dr.Walter DaahiQ'k and only with оае reterence to Prot. Dr. Ro8aa 
Saal-Stotold. and othera. Ів the liat of periodicala there stud out t)le 
081аа1оа of theUkra1Aian ВulletiA, Тhе UkraiAian Renew (Londoa), АВ1І 
Correapoadeace, Borizou, Тhе New Renew, edited Ь.Т о. Рі~ 1а Te
roato, Ceaada1 Foru8-Ukra.1Dian Rene• edited Ь7 А. Grigorortch 1а Soru
toв, Ра., aud othera. 

FrOII the Coagreaaio~ Record, Yol. lo8, No. lU, psb11ahed 1n Wa
ahingtoa, D.c., оа Ju1y 2, 1962, •• ahould. 11ke to llake ...-tioaa that 
the tollowinc llight 'Ье added to the next r'!daed edition of thia Yalua
ble 'ЬibliograpЦ,: 

'Blaok deeds ot the Xrealilin 2 Yolaei Beauplaa: 'А deacriptioa of 
Vkraiae; Forat Yicti88 of c088UDiaa-lh1te Ьооk оа the re11gious perae
cution 1n Ukrd.Dei D. DarosheDko'a 'Biвtory of Ukraiae 8 і Мaterial con
cei'Di.Ds Ukra1nian-Jew1sh relatiou duriq the 1•ar ot ReYolution, 1917 .. 
21 і Peraecutioa aad deetructioa of the UkraiЩan Church 'Ьу the Ruaa1-
Вo1ah~Yik8; D. Sao..,.d'a 'Spirit ot Ukraiвe'; w.в. ChuЬ.r11A's 'Ukraine-
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А n'Ьaergec! :nat1o•; І. Мirohuk'• 'Ukra1Ae uct it~ people'; V. Sic)lpaQ,. 
'Vkraiae 111 foreip c~eata anc! cle8criptiou.. • ; Іі.А. Bjorkaan -d 
othera 'UkraiDe • 8 claia to tre.._; J. Stetsko '• 'Ukra1Dian foreip, ро-
11 • о Мarto.,-ch • 8 'Ukra1nian liЬeratioD ao••ent 1n aodern t1a88 ; 
~W; Й.сnоwщ• 8 'Вolahevi•t peraecution of church uc! religioa іа 
Ukr~i 1917-57'; т. Мackiw's 'Маzера 1D the light of oont•porarJ •: 
_,,._"' •. ~· k'• recent .,...blication aЬout the ІІ. Vati 
~ aource• , • • r- n_.c , tт-t .,і 
оаа Cou.cil аас! , ChorDOYil Papera, І. ~u'Ьа • Аа еrва .. o-
u3J.88 or Вwlaificatioa?', anc! Ruea1aa оррrеніоа 1а UkraiDe, Lonc!oa, 
1962 which coDtaiм 576 Р• aad bibliograptqz Р• 54~561. 

We' ou hope tьat the і!.Ь1.1.8Ьеr aad the c•piler would t.ke iato ооа-. 
•1dN'at1oa our r888rka.QI.J ~Щk, Walter: "Тhе UkraiDiaJL-rite Cathol~a 
Church at the J:c\laenioal CoUAi4.1962-1-QQs~ а collectioa ••• New York, 
SheYcheDko Scientifio Societj~ I"nc., ol967: 191р. 1Uus. 25сао 
Ukr. ID.811rgent ArwJ 1n fight for freed08, pub1ished іІ1 Rew York, 1954. 

Dr. Al. SOIOLISZП 
Senior liЬr. ВРL 

...... Clera1.d :а 
Ііа'-7 of Jtuaaiaa 8118:І.с. llew Iork1 F.A. Prae-

SV col967] 
•• 1U118o 1 faoaiu., 11118101 porta. 22са. 

Bїb1iogra~: У. 1, Р• 297-}0,. 
Coateata.-Y.lo :rr.. ita oripu te D8r!01Q'Ualq•-

lfh1a work 1а аuррмесІ to deal w1th Jituaiaa 8Uio h1•'tor7 froa ita 
рарА Hs:f иn1 np to tae pree .. t. Тhе tir8t УО1118е :18 deYOtH to the hia
tc"Z'7 of so ealle4 Ra.e•:J•n. ~· until 1869 aad clincted iato •••еа chap
ten iмluc:liq а 'ЬіЬlіор-а~. 
It 'Ьесіu with the folk 8118іо and а quotatioa aЬout it froa Ukraiaiu 

writer fl7kola Вohol' (oaUed Gogol). ТЬ.е •eooad chapter pr•enta te •
•1о 8f Q.ey, NoYSOrod., whiob at tJsat t:i8e were воt part of tю.е ИоаООУJ' 
or JЬаа.іа 8JLd thia ought to Ье kво1111 to our Rew Zelanci Senicr Lecturer 
ііА 11Uiao1oІJ at th" Ur1Yers1t7 ~t Auckland, а doctorate of Oxford UDi
•eraitJ'• '1'Ь18 •ptv. 1е DO~ ~ое fer 8U8ic ef Нон .. , u і t 1а оа 
Р• 26-SIJ. Тhе Chrillt.u Carola tІoliaq or Xcliadlq) are 1111Jnao- to Jlu-
•1•••зt~,8}n1.e. Іа а hi•torJ of llu•iu ІІUіо it 18 -~-- ~ •
Uoa tJkrai.aeJ u it 18 doae еа pqe•z '' 10, 121 ~7 1 501 511 68, 69, 83, 
162-31 2'Ю1 2'21 2"; or аЬо•t UkraiDiaa charal auie оа Р• ~7 1 Ukrd
a:J.u dancel'8 OD Р• 2-'С) 1 Ukraia1aa folk-иap ОА рар8: М, 88, 901 92t 
w,щ,rn.~.~.~.~.~.m.~.~.~.~;er 
a'Ьout tae Ukraia:J.aa 8iqera оа Рар8 69 aad ?Оо 

It would И wiae И ЬаУе рuЬ11аМ4 а ••parate 111.8tor," of 1Jkra1Jai
aua1e, whioh •• W01114 na•t ~ our author to accoaplid IOOL 

!'liere are - * aYaila~e •ource• for 1,. It :1а 110t aece88U7 for 
hsJ1ah epe8ki.a.c •oholara to propqate tae Rua1f1catiea aad Jlu•iaa 
1aperiali88 аа4 1ta propap•da in to4q/ll worlct. Ukraiae 1а •tnag]1ns 
for inc!epeadenoe tr• Sonet Ваиіа aad aU the C.ptiYe Jlatiou are atna; 
-sliиc to l1Ьerate ... utioa 1А tье ussa to Ье tree aad iadepead .. t. 
!h1a applie• alao to VDAIJII. оае of t.lae larp•t oaptiYe u.tioa 1а ~. 
Sпiet UDioa tod.q. 
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JІеАІІІ. 

~' "ІІИ, 'Dnrl, И8И8 КВ.ИІТ!о 
Пта~ 4воеї сІlів, 
Ту•ЛіdІ mуи лісів? 
Чик, ЧИМ, ЧИК, T&R ВеС.Е'.ТІІТ'

llоТЇ"ІОК 11 під аерхіа, 

Що туr шуиить ? 

Т.К, т•м, так, сердев•ао, 'І!І.н .. 
Бо красна аекп11 ее 

ЗроДИІІа І Rор-ть тебе ! 
Тии, тик, так, сердеш.по, акаі, 

.Ео :крв.сІІ& аекп.в: с:е 

ТаіІ рідІІJІЙ край! 

fSci дякуєм, друже, ее nісня чудова! 
А.ж. В серце ГЛИ~ОКQ :іІапали нам СJІОІа. 

.. ІЖ8. (n10CU1/lll} • • 
3аапіввА 'ю пісню пtичцІ Б наІІІІМ гаю, 
ЩQ ХОЧІ ЛІтІТИ ДО ЧУЖОГО Краю. 

8Іер._ик. . 
11 ВЧІра 'ПЇ818 ЇА, ІОНІ DИ,М1 8ВЛІ, 
Ще і меtю скрипку, недобра, стоптала. 

Дзаіночок. м • 1 
Копи так, то вже 1fl нІщо не поможе. 

1 Хто рід свШ забуде - скараА Aoro, Боже· 

Сверщмн. . . долину . 
Та ЛИШ ПОДИВІТЬСЯ, КВІТОЧКИ, В · 
Чи видите тую чу дачну тварину? 
Таркастого піря начеплено много -; 
Чи ви вже видали де птаха такого~ 

(Н~і l.мдлm• 11 бtк, іідки иадхпдлm• Сиr~и<еки). 
ФіfІАК&. 

я і'Іі. 
&ратчик. 

11 також ні. 
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Ііратчмк. 

СверщнІІ, 

Не знала! 

Не знала! 

Тихо, квіти, тихо ! 

Синмаtка І. 
(Входлть Синички - І і l!J 

А гляди, які я красні м~rо пера, 
А '{И собі проста п·rичка синьоnера ! 

Смнична 11. 

Смнмчна І. 

CMtiM'tl!li 11. 

TaJI тн такі вчора енні пера ,."ала. 
Чим тн собі крила так зафарбувала? 

Ііе хочу " бути така, я~ ти проста, 
Прн.J.бала "~ оачиш, крашених .жо,та. 
Свої • пера іірІІала, хоч боліJlО, 
Тепер межи панські ПїІЩі під.у сміло; 
Тепер при~муть мене в свое товариство, 
Поямвися nttш, ЯІ\а ~<ра,на " і1 пестра ! 

Ти не мудра. сестро· моя, тож nі.інати, 
Що но свої, липІ чужії маєш шати. 
"'уже nіря вітер здуі і аастинеш, 
Жаль тебе, неща91а сестро, бо загинеш. 

Синичка І. 

А то зависть тільки з тебе так говорить, 
КожднІІ скаже, хто за мною тільки 3оритІt ! 
Я ще хочу 'обі голос відмінити ..• 
Буде мені мfж. панами добре жиl'н. 

Смничиа 11. 
о" будеш ти, моя сестро, дуже біДJtа, 
іо ні чужим, ані своїм не потрібна. 
Сааі тебе не спізнають, едре'Іутьа, 

Сверщмк (kJ&uчe). 
Вітре, Вітре, Вітрику, 
Милий, жвавиЯ хлопчику, 
Та куди мандруєш, та куди rупяєш? 
Чи вже на нас забуваєш? 

Вітер (tІбігае). 

· Не забуду на вас, милі, ніг•е не забуду 
н 1~- за гори десятої я до вас npнбyJU' 1 ' віти (всt). · 

Ae.~tiR . 
Витаn, витаJІ нам ! 

Вітрику мипнJІ, 
Ми за тобою дуже тужили ! 

ВІтер fд~ Л•ліі). 
І ти? 

AeAIR • 

ВІтер. 
Я також. 

Та що я чую? 
А в'е 'вариш••. що я nустую! 

Деколи мушу наnоминати 
. Бо міру треба в усьому з~ати. 

ВІтер (zeliбu Jae.'tty•mmii). 

Рожа. 

Іііратчмн. 

ФІяАка. 

Братчик. 

Ае.ІІІя. 

Так щож тепер я нещасниІІ вдІю? 
І погуляти собі не смію ... 

Не будь, ЛеліІІко, така Трівожна, 
Чеіf погуляти на 11ри можна! 

Я маю даку. 

й Jl. 

І Jl 8МЇІО. 

Я знаю! 

Ме.nочок 11 маю, 
3 чистою росою красненько змішаю, 
В чашс::чки наплю я Jl усіх вас поrощу. 
Сверщика-музику наІtпе"ше поnрошу. 

Ji 

(Ба.жучи ее- берг Jca.te~&кi '4аш~ки J ІІоtІею, ІІ/180~ !е 
iJ кртита."Іевого збапка t noiJae мрше СверщІl•tИІu, tJ IМitN-.8 

Рожі і Дзвіночкn•и'. 

Ф!мна. 
А мене забули 1 

Братчик. 
А мене забули? 

Дзвонgк rжарmуб). . 
Та;!( вн зготовили самІ, ми тu ІІJnн ..• 

AeJІiR. 
Стріва~те, маленьЮ і аам ІU.~. ~тане. , 
.\\сдочку я досип. маю, дп11"-ІСІХ станс. 

(Ва.щІав 'faUІf'fNU і дпе Фін.щі і Вром-.••0111). 

ФittAHa. 
Спасибі! 

5р&Т'ІМК. 
Сnас:мбі! 

Сверщик. 
Спасибі, rаз.nнне І 

При добріІt rаз.nини кухнІ не застине. 
Напився я смачно вaworo медочку, 
А тепер іаrраю гарну сnіваиочку. 

КвІти '•сі разо.w): 
· ЗзграЯ, заспіааА нам. 

Саерщим. 
Якуж нсnіеати ~ 
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JІtАІІІ. 

11Jи~1 '1:8:И1 '!ИМ1 ИІІВІ К&ИИТ/о 
Пт&~JВОІЇ сШн,. 
ТуаJПІdІ mуи ліс1в? 
"t{ик, ЧИК, 'І'ИК1 T&R llllt't'.,aт• 

Поті"Іок 11 під вержів, 

Що ryr шуивть ? 

Т.К, т•к, тик, сердев•ао, sваИ._ 
Бо красна <~екпа ее 

Зро;цида І вор1101ть тебе ! 
Тим, тик, так, сердеКі.ко, <Іиа~ 

.So краси& аеІШ.І[ ее 
Talt рІдиаІ: край! 

ІSсі дякуєм, друже, ее nісня чvдова І 
АЖ В с:;ерце ГЛИ~ОКО 3ІПЗЛН НаМ СJІОІа. 

ІІtжа. rnJocиm•J . . 
Заvnіва~ с:ю пісню птичщ в наІUІМ гаю, 
ЩQ хоче лtтfтн до чужого краю. 

8Іер•мк. ~ . 
,. вчера с:піваа 1А, аона аис:м,вапа, 
Ще і м~ю скрипку, недобра, стоптала. 

ДзІЇНОІІОК. ~ • І 
Коли так, то вже 181 ющо не поможе . 

1 Хто рід caHt аабуде - скараЯ його, Бо"ІКе · 
Свtр~к. . . 

Та ЛИШ ПОДИВіТІ-СЯ, КВІТОЧКИ, В ДОЛИНУ · 
Чи видите тую чу дачну тварину? 
Таркастого піря начеплено много г 
Чи ви вже видали де птаха ·rакого ~ 

(Всі l,JJІдІІm• 11 (Jjк, ~ідки иадхпіJят• Синиt~ки). 
$іІІАІІ8. 

Я ні. 
&ратчмк. 

" Т8ІСОЖ Ні. 
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'ратчмк. 

СнрщмІІ. 

Не знала! 

Не знала І 

Тихо, квіти, тихо! 

Синмtrка І. 
(Вжод11mь Сuнuчки - І і ЦJ 

А гляди, які я красні мо~~ю пера, 
А 't'И собі проста о-гичка синьопера ! 

Синичка 11. 

Синичка І. 

ClltfMiflllt 11. 

Talf ти такf в•юра енні пера ,"1\ала. 
Чим ти собІ крила так зафарбувала? 

Не хочу JІ бути така, я~ тн проста, 
Лрн.r.бала и; оачиш, крашеrrих .r.o~:ra. 
Свої ,. пера аірвала, xoq OoлiJlO, 
Тепер межи панські ПїІЩі піду сміло; 
Тепер прн~муть мене в свое товариство, 
Пояt~виси ЛJІІW, я.-а ~<ра,ІІа " t1 пестра І 

Ти не мудра. сестро' моя, rож піанати, 
Що но свої, липІ чужії маєш шати. 
L{уже піря вітер Здуі і іастинеw, 
Жаль тебе, неща91а сестро, бо загинеш. 

СІІНичка І. 

А то зависть тільки з тебе так говорить, 
Кождий скаже, хто за мною тільки зорита. ! 
Я ще хочу с:обі голос відмінити ... 
Буде мені між панами добре жи1·и. 

Смничиа 11. 
0~ будеШ Ttt, МОЯ сестро, дуже бідна, 
іо ні чужим, ані своїм не потрібна. 
Сааі тебе не с:піанають, едре111утьа, 

Сверщмк (к.сиче). 
Вітре, Вітре, Вітрику, 
МнлиtJ, жвавиІf хлопчику, 
Та куди мандруєш, та куди rуляєш? 
Чи вже на нас забуваєш? 

Вітер (fІбігае). 

Не забуду на вас, милі, ніrже не забуду 
к І 1~- за rори десятої я до вас: nрибуду ! ' 
І ти (всt). 

Ае1і11 . 
Витаn, витаІІ нам ! 

Вітрику МИЛИА, 
Ми за тобою дуже тужили ! 

ВІтер tдt~ л,ліі). 
І ти? 

JІеАІІІ. 

ВІтtр. 
Я також. 

Та що я чую? 
А вс:е свари ше•, що я nустую ! 

Деколи мушу наnоминати 
. Бо міру треба в усьому з~ати. 

ВІТер (ІеІібІІ зае.•у•енщі). 

Рожа. 

&раnмк. 

ФhІо~ма. 

Іtр&ТЧІІК. 

АеАІя. 

Так щож тепер я нещасннІІ вдІю? 
І nогуляти собі не смію ... 

Не будь, ЛеліІІко, така трІвожна, 
Че&t погуляти на Rри можна! 

Я маю дяку. 

й я. 

І я аміrо. 

Я знаю! 

МеАочок • маю, 
3 ча"тою росою красненько змішаю, 
В чашt:чки налпю • й усіх вас поrощу. 
Сверщика~музику нallnepwe попрошу. 

JJ 

(Ііа.жучи ее - бере ·"a.te~•lti чаш~ка J ІІtм•ю, ІІІІ8НІІ.а ~11: 
;а кртита.7евого зtJanІra t noiJae мрше Ctteprцa•Otlu, СІ ,..,__. 

Рожі і ДJttіночкn•и'. 

Ф!мка. 
А мене забули 1 

Братчмк. 
А мене забули? 

Д3ВОНDК fжарmуб). • 
Та;К ви зготовили самІ, ми тu ІtУ.ПИ ... 

AMiR. 
Сrріва~те, маленьЮ і 10 LU.~ ~тане. , 
.\tсдсчку я досит~а маю, АJІ,."ІСІХ стане. 

(lfа.JІІІtІІ 'fІІІМf'Іtrщ і дn6 Фін.щі і Spoм•uoea). 

ФіІІАНа. 
С11асибі! 

5рІТ'ІІІК. 
Сnасибі! 

СверЩІІк. 
Спасибі, rазJІине І 

При добріН rаздини кухн• не аас:тиие. 
Напився я. смачно вaworo медочку, 
А тепер іаrраю гарну сnfваиочау. 

КвІти r•ci pnJo,t~): 
ЗаграЯ, заспіааА нам. 

Сверщмк. 
Якуж uc:ntaaти і' 



ВІтер. 

АеАЇІІ. 

Вітер. 

Скажи. лелійко, мені, чи смію ? 

Чом ні? Лиш красно! 

лише таІ{ я знаю. 
Позір, .-.віточки, вже nочинаю! 

(J'OH//106 pll1n.IJf.Ї'IHIIIЇ nllJNOI\ і ClliBntl): 

\'еІІ: ви нві·ш пвхучі, на.хучі, . 
. СтрисlтL vor.п 6:шскучі, блвск~·ч•. 

Став.ьте в K,'::to ryn•tтв, 1•у:Іатn, 

Снсрщик бyfl.e вам грв.ти, вам !'рати. 

ГеІі: тп, Сверщку, цікавий, цінавий., 
НастріІ ciq>nnкy ва с."Іаву, ва с."Іаву. 

ЗаІ•роJІ: ~«е вмІ дрlбвеаLко, .црlб•еаLио, 
3весе."ІВ ва~ сер;~.ев.ько, серд~иько. 

.. ' · В" itp У'тав.7ЛЄ квitnKit В окру~. 11 CQ,W !І ,;f'· 
(.Uwч~c rmв!J ІІt. . е такт сnів·ч вuгІtНаР.mІІс/t і р"jхш: 
pfiJUHI ILU.'JQ рumСв.~р/'ІЩН~Ж J IIO'tamкy rniвaHKU empoflщ ІКрU· 
крм'Іа . .'АІt - "' С Uitcaaи"" ntJ<t~tf Q. diiJ слів cniвa.1fli/l: "ГеЯ ти. вверщку І 

. ' nO'CKHM грати 8 такт cmвv Іmра). 

ФІнАна. 

Нуже, вJІlтки, ІПІШ жuво, nиm жваво, 

Схщв-тудв 1 • n!Jio і в праJІо. 

Сюд.и-ту.цв, бока.1411, боками, 
ВарJІиствvв ридками, радкаии. 

(САІАУЄ 6un І а КІІтІв ). 
ІІуже :вві·rки ри,~~;оЧRОІІ, pn~.O'DifiM, 

lto:xo ~Іеве вlвочtео:!ІІ, JІіво<ІВоu 

1\оло ~ІеJІе асе в аnри, все в ав.рв 

РадуІтесІІ на ярІJ, ва !lP11 · 

Веселу І 
Ііратчии. 

Сверщин. 
Веселу! 

Будем зачинати ! 

(Строїть cІtpиnO'fІtu і сІІівае): , 

<ілеті.в віс вв. покіс, 

ПереІJішt& ветьса і 

Дуже йому сподобааась, 
аабаr ожевитьса. 

Пшев:вца: в свопаж, 

Жвто повоск.пв, 

Поавоак.пв, змолотІL'Jв, 

У )ШІВ аоиосвпи. 

Перепілвu ІІІОІІ1 Яв зwопспп усе, 
У'"ІИJПІ:ІИ раду, 'Ів Щеw аа мене ? 

- ОІие теаер,коса.рвку, 

Ще авт. аеп•••· 
ЩоО саросвт:в і пorucr:tти 
.СІО ПТJІ'!ІУ громаду. 

А с..:кgа JdUТІt, 

Нава во1(1 вос:аn, 

А ~рова біпобои:а 

Ва uир гостd проu.ать. 

(Підча~, ltO/JII fAгpщurr cnuae, Бpam<eurr і ФіІІ.ІІЦl ""tllfYIRL 

СІ8рЩІІК. 

АІАІн. 

С1ерщик. 

у ~о.Іоні і ІІpumyny»m& ІШжІІ'tиtи). 

ТанцюИте, миленькІ! 

То вітрик крилатий 
ПриИти би тут мусів І нас похипяти 
Инакwе не анають квіточки гуляти. 

Рожа. 
OJI де то наш Вітрик по світі мандруе? 

ПоІUІич Rero, С:верщку, може аїн почує 

(l/еmрІІСає іJІвінr•чІ;n.")'• що ~ в нм~о не rrtм1riНІ.-i). 

Чи видите? Ось fіже no до.11ині скаче! 

(Входить Свt[ІЩUК із CH[JU111.nю, Jpnli.teнoю з .мa.Jmi iiІ?utltNІШ; 
e.tиtN ; бРрезrнтг" npymttкa із трави. Гпг~zm",41 ІJесело). 

Квітни всІ. _ 
До45ри!;І тобі ранок, наш NІИ!!НЙ скрипаче! 

Сеерщми. 

"•жа. 

Квітки .\ЮЇ любі, добрнУ. і вам рамок! 
Чи добре ви спали, чи пи.їш сніданок? 

Ми дякуєм красно~ спали всі в споко10, 
tJa с.ніданок пили медочок з росою. 
й тобі полишили ще досить медо11ку, 
Тільки заспівііА нам красну сnіtаночку. 

Сnрщим. 

АеАіІІ. 

Гаразд, любі квіти, я roтos спіаатн, 
А за свою пісню не хочу заплати. 
Найкрасша заnлата за всі мої тру І.н, 
Як вам моя пісня подобатись буде. 

Заrра~же нам вісню Р.чорашнюю, Арум:е, 
Бо воnа до серuя nриnала всім дуже . 

Сирщми. 

(Смрпіть rкри11ку, ппіс.м nо"Іинае Jpamu і eniNmи; з11 un.te 
CllilfaiOmЬ ІІiB•ZMOt:'nf' всі /4//ЇfпМ) 

Чом, ЧО)І1 чо•r, :JеІІ.1е ІІОІІ 1 
Так :хюба. ти l!!:a:ti, 
Та:в nJDбa ти )іІкJ ? 
Чом, 'ІОМ. чом, зеvпе ve.11. 
Так р•А)'Юеи: ·-l 

TaQH t.-рв.сі :· 

Сн 8ЦІІК 1о ПТИСfІі 8ПІJІ8118, 
Р · Bзtna чу•е nlpw, дуuс. що вчена. 

ФІІІМВ І 6раТЧІІК. 
Шапена, шапена! 

АиІночок. й я ее повідаю, 
Лиш іі сестрички •апь моні бев краю. 

ФІІUКВ. 

&ратчмк. 

~ВІрЩМІ. 

АаІІиа-Іок. 

І мені 

М мені теж. 

Одну їі мапа, 
Як матІІ умерла, їі B_!'OJLYUJIR: 
А тепер такеє вона 1R вчинила, 
ЧесІІІ імя роду на •~ ~оrаиьампа. 

tІедобраІ 

tІевдtчна! 

І cepJ.UІ не має! 

еа.,..._ А ще і надупасІt І rордо стуnає ... 
Чи видите, каітІм? 

Фіuа. 

&ратчик. 

Я вируІ 

ДиапюсtІ 

, А 51 не диВJІІОСІ, бо неао rи.J)Кyct ! 

ti 

ІІерЩІІК. А сестра аа нею стуnає сумн~нько. 
OR, видно, що АУ.• боJІІІТІt 1R серденько. 
ЧІІ аиuа, що аtдна aroдyaana пихо ? 
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et ЖLLЬ ее,• t.,.це, 
Tu .це ..,..а Ш8;n;е 
ГІJво 11 бу.~;•! 

.61•11 тm вер~••ькв 
к-ітва по~. 

До к08! сестрв'ІеиІоКІІ 

Є.'ІІАв пропми. 

Olt :s&.'1Іо оерЦІ) бJ,ІІ.8 1 
т~и .це чуиd mu;цe 

Гірно ХІ бу.ц• ! 

ФІІІва ( ватарав о•и). 
Мені жаль Синичк11. 

&,а'РtИК. 
ТаЯ мені жаль дуже! 

СІІІІІчtса 11 (ао C•epщ~t~ta) 
Дай мені пораду, Сверщику, мШ друже! 

СІерщмк. 
ГеИ покличу Вітра з зеленогй лугу, 
НаІ таою posвif ~еликую тугу ... 

(HІpiiUИinW:/t І .tUI'!j rморnну r НJІІІ'Іе): 
ВІтре, Вітре, Вітри~tу, 
МипмА, жаавиІІ хлопчику, 
ГеІІ, .ае ти rynкew, rel .ае забаІ'ИІс• ? 
CJiyxalt, cnyxaJI, МИЧу, щоб ТИ Тут ІВИ8СІІ 

ВІтер. (.Вtll:и жвае", ~tОІерпюе".ьсл на '"'"'!· двржа'Іи г р~ 
ІrtІЖ poJІІpeemepmJ, нрUАО иого од~tгу, nomмc Кf!УЖІІІt6 Іtt 

lЄ.lЬKUJtU o6epUffU:tJJIU noJIIiж NtriМКtJJIU 11pUCIIUIYIO'ІU) : 

•• 
ІмНІІЧt8 11. 

Вітер. 

Ча сю.ци, 'DI ту.цв, 

То :~~екі свобідио,' 
ru: ею.~~;и, чи ту.цв, 

Ч. rpym.u, 'l:t сади 

П()rуuти вlаьво ... 
..,, ty, ty, +:r. фу, ty ... 

Ти не ВИІІЄШ, .11юбнІt Віт,е, 
Іки~ жа.nь тяженькиt:І, 
,.к rнiano nокине, рідне 
Сестра, брат ми.1ет,кий. 

о~ Di-rpиtty, летунчt-ІІ<у, 
Світами літаєш, .. 
Може мою сестру бідну 
В чужині· сrtізнаєш. 

А "-l< мою ти сеаричку 
В чужині sycтpirhш, 
Псчни нашу спіоаІю•:ку 
ТихенІtко шуАtіт~. 

stк MOtl сестричІ(а вчус 

Співанку ::~ ро.rн;ни, 
То зитужит~:о, sacyм:-'t: 
І. аерхне з •:уж~ти. 

ТИМ І тобі ІІе ІІОМО*-У -
Засnівать нічо не можу, 
Бо співати не- учи~ся, 
Лиш світами ІІО'!ОЧІА~.-:я. 
Але з;rс.ю, ЩІ) З.ІtілаІ•J: 
Рі!ни~ 3anax nозбираю 
Із квіточок та~ і' зілля 
Та" is смерекового гілля. 
А як Jloro nо::.бираю, 
Роsнесу в чужому краю -
А як сестра запах вчує, 
То затужить, засумує 
І яоверне is чужини 
Ао гмtа•очка, .110 р8.ІИІІІІ. 

Третя дІя. 

'l'o. co.ua обс·r&иоаа, що у першІй ,цrl. - Сходить соRце. -
Квfтнв ще сПJUІть, смоJШВпш гоаовки. ПершвіІ: будиться Д8R:

почок; підпос.вn. го;:овку І протпрае рJ](ІШD очп. 

А•вІночок. 
Минула вже нічка, сонце ясно світить, 
На добриn день, сонце, добриА день вам, квітн І 
Вставаnте, 11ставаnте І 

(t~ompR(•ae pyл·•!lU, а npu!tpinлe"i, до NОr:тіІІ•АІ.І/ даніІtОЧ/0/ 
давонІІm& JІеІенько). 

4еАІІІ (ІJудиmІІЄІІ і "pomupae румаJ&tІ 0'4Uj : 
Ах, вже ясна днинка І 

Ма&kька ніч минула,· як одна годи.нка ... 
Рожа (бyiJumtcя). 

Мої ІСрасні шати роса чиста вмила -
Соне'.ІІСО обсуwит~t І буду всім мила. 

ФіRАИ8 (IJ.1JiJilln6CЛ). 
В шовковіR травиці солодко я спала, 
Збудилась здорова - хвала Богу, хвала. 

&ратчмк (IJyдamІJCA). 
ЯкиА свІжиА возnух, ккиR ранок ясниІt, 
ЯкІ чисті води, якиR ceR світ красниR ! 

.. авІночок. 

Міч. 

ЯкиМ ceet світ красниІt. Ік ра.а.існо жити, 
nюбитиаr щиро, Ге»сnожа ХІІnИТИ ! 

Ні, не за,нула. Вона думками 
Тепер вита' не межи нами, 
Але далеко, разом а сестрою 
В ріднім гнІздочку понаn водою ; 
Тепер їn нитку да." золотую 
І сном солодким враз обдарую. 
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(lJ;(!.rtІІm?J'~ 3 вeptmenиR uІІ1ІІJtу, обсновуF. нею дОАову НІІЮUІІШ 
і nmxo С1ІЇІІU): 

Uоп l'llxo, сип, 
3аб:удІ> печаль -
Тноі •·ріхп 
3мпв щ11рпіі жа.11... 

Сnи тихо. ·~ІІІІ .. 

Спи тпхо, спи, 

Горе аабудь ; 
Найдеш у cua.x 
До доку путь. 

Сци ТИХО1 СІІИ ... 

Qсь nже заснула. ЗбудитьсІ рано, 
й на шлях в родину зверне нега~но ; 
Як заsтра буду 1 сон, снуватн, 

Вітер. 
В сеої"' гніздочку вже буде сnа1·и. 

НІч 

СпасибІ, тиха Ніч::нько -
Прекрасttа, маАська Ноче ; 
СпокіА тобі на личенн:о, 
На темtІі твої очі ! 
А я лечу світами 
По nіднебесніR пути ... 
На ранок враз з квітками 
Знов дома хочу бути. 

д я буду сни сіяти 
На суши і ІІа моря 
Taet буду іх леліяти, 
Аж зІІІде рамня ао рІ. 
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Квіточки уммІте личеиІtка та очка 
І змоат• молитву на голос дsвіночка ! 

(3 i'-AІ/ftJ "У"'" IOJUfl церІttНІІІ~ІІ азtІінкс. - Н•іпіни веі 
. W.UIOJIIII .JU.KtJ рооо•, ІІОІІІЇ.М /IUJ IOJIOC дзв;ІІ/f& H~JІRa.,.m&, 
ІІrAMtJIOІm руки і 'жоро.м. епіІаю~~а JJUJAlUІW!J.- При першиж 

Jв,І/ІUІХ .ІІІ.ІІММJС./1 Сеерщак і 1рм на tJкриІІо,.ках) 

Хер 1СІІТок. 

О Цар10 СJІавв, Таор"Іе nаскавий 
Uовв ... щаеrа rрудь~, 
За ІІІ"Пf пжу, аа .цеи:ву uтlzy, 

Дuуем щиро всІ ми. 

До Тебе, Таор"Іе, авертао: O'D, 

До Твоh аспшt иебео -
Прийма подв:ву аа сво! пасхи, 

За соТJСJІ пса'! 'Іудес. 

~1,11,11 поrи.е.к, Тебе euouue.w, 
д• аверием О'ІЖ, там раІІ 
ВІа•._ в опЬу CeVІD вапв~, 

Вtаьки в опіJІу ~am край І 

(UfJ сІ(tН.'ІеніІ JJIOAиnui квіmІlи f)Ail1JIOIII6 Свr:рщанпt~и Ja гранн;о; 

АавІночок. 
Дякуєм. Сверщику! І ти в•е з~уД.ИвсІ? 

Сеерщмк. 
ЗбудИВСІ і мивс,. і 8 вuи молнвсм. 

АеАЬ.. 
А тепер сніааиок будеві в ніами пити. 

с....--
.tнаєтеж, !{Віти, Аого готовити ? ...... 
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Я 111810 І 

З(ЬtраАС11 8 nyтlt Щ8СJІИІУІО 
Ти ВітрІ верховинниІІ ; 
ЛІТИ, неси вість мипую 
В твіІС любиІІ краІІ родинниtІ. 

(fflmep оіJжодит6). 

Ніч. (Ро.нuтує із своео "Р"'""" , 11pocmip зодоті нитки •• 
спів~ю'ІІІ): 

СповuІІІ:, Боже, n uпр аесь зсУп•J прост·~· 
Сповd, Воае! 

Сnусп, Боиr.е, сои до ,;.1.рібквх віІ>ОlІ. 

Спусти, :Воже І 
ПодаруІ спокій дпв тl'удвил ."Іюдr:Іі. 

Да pytl:, :ВоІRе ! .. 
Д&Й добру и:і• всіІІІ cтвopilllilflol І;іІ('І~І. 

Olt, да !і :Воже! 

41.\HA.I'JlCJ.. 

А чужП наА тобою маеміютІtа. 
СхаменисІ, сестро .яю&t, поки 'Іас ше : 
МІж своїми все wallлlnwe І наІкрасшс. 

СІ•ча І . 
Бо красшого товариства ти не внІІєш, 
Лиш з nростими синицями прожиf!аеш. 
А я бачила щось лі 1me, як синиці, 
Я бачила краснІ, панські, горді ПТИJ.J.і. 
Коб ти му.п.ра, то пішла би враз зо мною ; 
Я одміню то6і голос і пристрою. 

Смнмчка 11. 
ОА ніколи • на теє не агоджуся, 

. Гнізда свого, свого співу нг зречуся. 
Синичка І. 

Як не хочеш, сама піду, с9Іт отвертин, 
А ти будеш в тіснІtt хаті аж до с,"ертн. 

СИНІNка 11. 
( Ііджодиm• ). 

Ліnша мо• бі.п.на хатка, але власьа, 
А Tlf адеw чужим служити. ТІІ t:CUHlLИd. 

(СЖІІ.ІІАІ tOAOI!J l 11.1tJ11e). 

13 

Сверщик. (П;дходит& до Сани""'' і .ttoвt~11fІ· ІІf'ІІRJNfJ, ,,omi
tuaючu), 

Синичко люба, мила сестри,н·:о, 
Обітри очи, звесели J1H'JKO. 

СМНІІЧиа 11. ' 
Як же я маю весела бути ? 
Сестру нещасну годі забути. 

(С1Іівае - а Сверщrи; zpaf аріто на rкрuпиіІ. 

АеАІІІ. 

Рожа. 

А дев;: та11 кернич:евька, •. 
Дt~ ч:nстІt во;:~;а ? 
Піш.ав. коа сестри•uьк.,, ... ~..,---, 

1!І -..-.- '171f/l. 
Іtри&ов•п ppu-J, 
Ч. етебnа, •е•оок•, 

Ч. ••ет .. , •• піт•• 
Пожаоrат• ко•~· 

Вітрику, братчику, веселиМ хлопчwн~tе, 
1 

Будь же тихесе11ько, хоча на хвилинку. 

Будь же тихесенько, не бур roJtoвкy, 
Не помни шаточки 8 (амоrо шовку·! 

ВІтер. 
. Я тобі, Роженько, нічого ие НАЖУ, 
Я твої шаточки но мну, лиш г.rrаджу. 

Братчик. 

ВІтер. 

&ратчик. 

ФІІІАК8. 

ВІтер. 

ФіяАка. 

Вітер. 

Вітрику, Вітрику! 

А що, міJ:1 Беа,:rчику ·~ 

Кажи нам.казочку! 

Кажи нам ка3оча<у ! 

А що даш, Фіялочко! 

Пахуче ЛИСТАЧКО, 

Із рос чистеІ!ьt.:их, срібне нам_источко. 

ДругиА раз скажу, 6о 3амічаю, 
Не всі rеселі в нашому гаю: 
Птичка Синичка ~оrось сумує. _., 
Як веселюся, навІть не чуе; • 
.1\ як то може там бути сум!'о, 
Де я ryJUІю весело, шумно r 
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АС'lТІІПЕS 01' UDA.IlfiAN LIВRARIAJIS IN АМПІСА. 

ACCORDING ТО ТНЕ LIВRARY OF CONGRE.SS lNIORКAТION BULLEТIN, Vol. 28, No. 6, 

ot Febna&rJ 6, 1969, Р• ?2, Мr. Yarosla'f' Shaviak of the SlaYic and Central 

European DiYiaion addresae4 а 88et1Dg ot the Asaociation of Ukrainian Jour-

naliats iD .Ьеrіса, held iD New York on Januar;r 25 [1969] in coaae•oration 

of the ?5th anni'f'ersar,r ot the establiahaent of the Ukrainian-American newa

paper SVOВODA (Liberty). Dr. ShaYiak's taJ.k dealt with certaiD aspects ot 

the publication ot Svoboda during World War І. FEB 19 '68 AS 

134 LC Informntior1 Bullt:tiп, VoJ. 28, Но. 10, Иr:.rcl1 6, 1222. 

Leo Okinshevic1l, Senior Subject Cata1oger and Trans1ator in the 
Cyr111ic Bib1iographic Proj ect, Aerospace Techno1ogy Di vis ion, reti1·ed 
оп February 28 after serving 15 years in the Library of Congress. 

Мr. Okinshevich was born in 1898 in St. Petersburg (now Leningrad). 
After graduation from high schoo1, he served wi th the Russian arrny as а 

second 1ieutenant, then studied 1aw at the University of Kicv, from 
which he was g1·aduated in 1921. From 1921 to 1933, he worked as а re
search scho1ar wi th the UkraiпiRn Acaderny of Sciences, анd from 1934 to 
the outbrea.k of \olor1d War ІІ, he \Tas а professor at the Nezhin Pedagog
ica1 Institute and 1ega1 consultent to various industria1 enterprises in 
Kazakhsto....'l and Smolensk. During the war he worked at the Iпsti tute of 
Regiona1 Studies in Kiev, and, after the occupa.tion of the Ukraine Ьу 
the German forces, at а 1abor camp in Uгper Si1esia. At the end of the 
war, he became а professor at the Ukrainian Free University in Praвue 
and Munich. Immigrating to the Uni ted States in 191~9, he beca..'1le а сі ti
zen in 1955. Не worked in private industry in 1949-50 and in 1951-54 
served as а Senior Fe11ow in the Co1umbia Univ-ersity's Research Prograrn 
on tJ1e U. S. S. R. Не joinecl the staff of the Library of Coneress in 
1954 as а rnember of the Cyri11ic Union Cataloь Scction ( then in Н1е 
P1·ocessiпg Departz:1ent). /Dr. .Al. Sokolyszyn: "'~ І~ НІ/ 

У ЗСА rщревир.анQ "Зам.ітки і матеріЯли 
до іс:r:О»ії украі~с~~:Qі революnіі" 

~lasлa ХР~tстІока 
Ню Порк. - вН.дав.ІПІQ'tво. вісного видання СоL(іоЛогіч- роджеН:иіt 1890 роІ:у, б)·в ди uаціонально-куJІьтурнж .. 

прові,-Аним діпчем ч"'сІ'в ''~-. ., · · 1· 
ч вйсьиаv в н· ю 'nopK'- ного Інституту' перед'рукова- .~~ ... J цькии 1 на.цюнально-пол тк. 
· артор "-:!' . 

0
. . .r раін.ського дсржавно"'о бу- - бо ьб 1917 . j НО На доброму . nan~pi . у ' ЧSOl рот И року, :У, 

переанД&JІо фотОТ.п чиям збіпьшеиоку фор· маТі ІЇ оп- ді~tІицтва. ч~сном Центра.·Lь- дру'гому томі насвітлениН 
---• 011WV з' в-Аоско•ні · · нт Ради nІд Укра·,·н ...... ко· · u б СП""""" ...-~ . ,- .. ' • р&1ІJІЄИО р&зОМ 11 ОДНу ВЄJІИ• ~ . .~ . . . ""' .' перІОД ПрОГОЛОШСИИJІ И у-

ШИХ праць ~о 'історіt yJtpaip- ку 7о8-сторіикову квиrу ~ 1 Пар~ в. СоІ\ІЯЛІст•в Рево.rJ}(ЩІ,.: дівиицтва Українськоі Не
ськвх ввзвопьіІ:іІх змаr&ВЬ твердому попІ>Тняному пере~· оперІ.f!, генернJІЬИим rmcзpN-t родної РеспубліЮІ, у третьо.. 
,,З..іткв і. ~ttpl.Rml '.і!Ь іс·• ппеті. Видавництво Чарtо.' І'енсра.льн~го . <?сІ<ретаріяту му - перІод гетьманськоі 
торії украІнсЬК:Ьt· ре1Ют~:щД рийських здіІіснило перед- ~. 1917 роЦІ, МІНІстром ви}:~ держави і в четвертому J:l8'o 

1917-1920 рр.'' ·nwra Хрнс- . _ _ ·:·--~ : . р~шні~ сnрав УНР в 1918 ро- ріод Директорії у:щ». 
тюка. Пepeвll,tUL!PIR здійс~tе- Р)'1< ц1~І важлJІ1ІОІ з6Ірки м~t:-:. ЦІ. В .1920-.24 рр. перебувQ ~· 
во 3 ві.денсі.ІWrо · Ви.даивя т~Р,1~18 1969 року, 3 иа~д!.'.. н_u еМІr'рацІі у Відні. Після ~~~~~~~ 
щrх заміток Пwатерія.Лів. Що ~-ліття ~uрностн У~ранw с~о~о ловороту в Украіну 
було опубліко~аве в. 102:1- ~ ~я ~дш .. ~втор 11 У~<.?: ~~ І?о:nь~евІщь~м режи. 
1922 роках У~с.ьки~ Со- P~д,JO:f~. ЦJGt._ збlрКІ! ІІ&t~pl.S _ мо~ з.rнк~Ідова.~пш. П~рШ:Vіі: 
цicuioriUBII '~С'fІІіоутс)ІІ у ЛІВ дo,.~CTOpll украJНСЬКОІ ~.. ТOld "3ІUІІТОК І матерІЯЛІВ" 
Відв,. Усі чсmtіІІІ ТОМи' пер• вото.цн Павло Христюк. на.· П. Христюка охоnлюс перісv 

СВО ВОДА, 
ЧЕТВЕР, 27-го 
ВЕРЕЗНЯ 1969 

PJK LXXVI. Ч. 57.' 
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28 1СВІТНЯ _ ДЕНЬ УНРАІНСЬНОГО МОРЯ 
t УНРАїНСЬНОї ФЛЬОТИ 

День 29 квітня у нашій но- знак того рішення мают~ бу~ на свого війська. 
вітніА історії відзначається як ти на всіх кораблях вивІшенІ Тrадицію Українського Мо
День Українського Моря і Ук- vкраїнські прапори -- націо- ря і УкраїнdІ<о·• ·Фльот11 n.'Іе
раінської Ф.1ЬОТИ. Цей _день нально - державний і морсь- КаЮТІ> у ві:Іьному світі україн
nопередИ.'ІИ такі історнч_НІ по~ кий. ські пласт\·Іш. Вони мають К\'
дії: З nерших днів укра"tнськоІ Дня 29 квітня 1918 р. мор- рі 1·1 ь шІас~унів-моряків "Чор
рево.'Іюції в 1917 р. українськ_~ ський міністер видав наказ: номорців'', мають морську 
моряки на кораблях царсько• "Цілій Чорноморській Фльоп залогу ''Вікінг", а крім то
чорноморської ф.'Іьоти ство- го нишколюють моряків -
рили Чорноморську Генераль- піднести українські прапори"! "Бур.lаки", .. х ~1 е .1 

ь нченки", 
ну Раду \та внедали _своїх де: Що і зроб.1сно на всіх кораб- "Вовкулаки'', "Перші стежі'' і 
легатів на Перший ВІйськовни .'Іях. "Чорноморські хвилі'' -- пла-
З'їзд у Києві. Дата 29 квітня вказує всі\1 стунки. 
Дня 23 грудня 1917 р. u~'ЦцРа- Українцям Ш1 ве.lику подію. а К.lіша, на якііі nредставл·е-да ствоr•ила Українськии ен- nівночасно пnигадує всім май- Чорно•tу 

r t· t· ннй корабель на .. т~льний Морський Секре_та- бутнім пок.1інн~м споконвічне Морю, взята з п.lастового 
pttl1';·тrnй· пізнІше .. стфав МtнІ- прагнення укр<lІнського наро- журналу ··юнак", ч. 

4
, 

1
964. 

стерством Морськоt льоти. д\· б\·ти господарями не ТІЛЬ-
Дня ІЗ березня 1918 Р· це кн н~ своїй рідній зем:1і, a.!Jie 

міністерство проголосило, що й на свойому рідному Чорно
всі кораблі на Чорному Морю, му Морю. Тепер УССР не має 
стають Українською Держав- своєї фльоти, як і не має во
ною Фльотою і як видимий • 

Ukrainian Pysanka Destgns 
(Easter E~es) 



ч..-2. Б І Б Jl О С Gт. u: 

at.t(3HAЧIM СВЯТО МАТЕ'РІ ВЕЛИЧАВ& 
В мамині nісні заслухався я: 
Пісні ті стали красою единою 
Бідного ~ого тяжкого життя. 

"Мамо, голубко! - бу.1о на.1ягаю _ 
Ще про Ганусю, Шумильця, Вінки!" 
"Ні, синку, годі! Покі.1ь я сnіваю 
Праця чекає моєї руки." ' 

Мамо, голубко! Зарана в могилі 
Праця й недуг.а зложили тебе, 
Пісня ж твоя в невмираючій силі 
В мойому серці ясніє, живе. 

Ох, і не раз тая nісня сумненька 
В хвилях ведиких невго.дин життя 
Тихий nривіт мені слала, мов ненька 
Си.1 додала до важкого nуття. 

"Синку, кріnися!- мені ти твердила-
Адже ж не nаном родився ти чей! 
Праця, що в гріб мене вчасно вложю1а 
Та .1иш тебе доведе до людей". 

Правдоа, матусю! Сnасиб за раду! 
Я й правди не раз досвідчив. 

тямлю як НИНІ І •• 

(Уривок з nоезії "fІісня і ~р;.~ця") 

Праця .дала життя мні прннаду, 

Ціль дала, щоб в м.анівцях не б.лvдмв 

Тямлю як нині: малим ще хлоnчиною Івм Фоанко 

Нові видання 

"ЗА СЕСТРОЮ" - А. ЧАйНІВСЬНОГО 

ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ 

~· видавництві "Ed~tions df's 
Artistes" в Бельгії, вийшла 

друком французькою мовою 

nовість Андрія Чайківського 

"За сестрою" · __ nід кагалоn

ком ''AnA"oisse dans la SteppE>''. 

Старанний nереклад цієї nо
вісті, як подає С. Б. у ''Вістях" 

(Брюсе.'Ія, Бе.1ьгія) ч. 11. 19!і8 

р., зробив з та.lаJІТом і нідпо

відни:о.І знання\! французьк•JЇ 

мови Ан.шііі Снірhо. 

Андрій С в 1 р ко - інн.з.1ід 

nр;щІ (бувши ' вуг.1екоп у 

Бельгії)за час СtЮГО nеребу
вання на чужині, без чужої 

nомочі, ноnри свою важку 
nрацю, здобув широку освіп, 

Васи.1ь Стефаник 1-іародився 
14 травня 1871 р. в ce.'li Русо
ві, л. Снятин, в Україні. По 
скінченні сеt:t~:n.ньої .шк-сяw,він 
студіював у Кракові медицину 

та брав активну участь у ло.1t

тичному і громадському жит

ті. Дружив з Левком Бачинсь
ким, Іваном Семанюком та 

знання чужих мов, так 1110 ся до, лізнання одного з най
.1егко nише не лише ІJO-YKP.:J.- більш nочитних авторів укра
їнсько:-.~у, а.1е англійською й їнської ,1 ітерап·ри. 
французькою :-.~овами повісти 
і оnонідання та робить лерс

К.lади. Між іншим, він nро

зою nере.1ожив на французьку 

мову ці.юго Кобзаря Тараса 

Шевченка, якин; Не, з Иоrо ви
ни, до сьогодні .1ишаеться r 
машиноnисі. 

Останню книжку видав віt 
масним коштом під фірмuю 

вище названого видавництв-з.. 

Своїм nерек.1адом, nризначе
ним до rtowиpeннsr між чита· 

чами,. що знають французьку 

!ftoвy, Андрій Свірко nричинив-

Василь Стефаник 

JІесем Мартовичем і разом з 

ними був членом УРПартії. 
Від цієї nартії він був nослом 
до австрійського nарляменту. 

Літературну творчість лоча~ 

Стефаник в 1897 році. Всіх ко
вель дотеnер видано 72 у та
ІdІх збірках: "Синя книжечка", 
"Камінний хре('т", "Дороrа", 

При цьому, наш nерек:JІJа,Дач 
nоказав дорогу тим Україн~ 

llЯ:o.!, ·що МОГ.1И б ЙОГО НаСJІі· 
1увати, щоб вони здобулись 

на Іюдібмий жертвенний nо
двиг. 

Ціна юшжки н.з бе.1ьгійські 
франки·__:_ 112 фр. Замов.1ення 
с~атИ на адресу автопа .або до 
видавництва: 

Eilit.ions des Artistes 
12, I\ue Watteaц RгUxelles ~ 

"Мое с.1ово" і "Земля''. 
Помер Стефаник 7 rрудня 

1935 р. в рідному РусоВ.~ і там. 
його JіІохоро.не.Ю. 

Крім нове.1ь С~аниІ\"З3JJИ.
wив ще багато листів, Кіль-.:а~ 
надцять nубліцистичн~х rтат
тей та кі.'ІЬJ:<а npol\lln& 



С.т.1;.4. SІБ.ПОС ч..~· 

Засади ·співпраці в Уh,аві АмерВків
сько Наукового Т-ва ім. Шевченка 

Новообрана Сьоми~•и Загальними Зборами Уnрава НТШ в З_СА 
на своєму nершому nленарному засіАанні 15-го лютого 1969 р. схuа
.-.и.та одноголосно, на підставі уnовноваження Загальних Зборін, такі 
засади сnівnраці н Уnрані американського НТШ: 

Уnрава НТШ в ЗСА визнає, nід сучасну пору кризи еміграції, 
настvnні ідеолоrічкі засади, шо становлять ідеологічну традицію її 
nатр~на Тараса Шевченка і іІого християнського гуманізму: 

l.UЛb: 

Відновлення самоспиної, соборної і народовладної українськоі' 
держави та відt>ова, в европейській сімї ,народів, рівнорядної і nовно
nранної української наu.іі. Та ціль е та сама, яку устійкив Світовий 
Конгрес Вільних Українцін у nринципах Пі.аrотовноrо Комітету та 
у нсіх nостанонах і резолюціях [Jерщого <;вітового Конrресу Віль
них Українціu, у якому брало участь. Наукове Товарнетво і••· Шев
ченка u ЗСА та Голоона Рада НТШ. 

ДІЯ: 

4. Організунання за посередництвом Голонної Ради НТШ сnі.1ь
ного фронту, на цмх і.ІІ.еологічних засадах СКВУ, інших науконих 
і nедагоrічко-иаукових устаион і товариств, з метою координації 

.nраці в римках відnовідної Снітовоі Ради У.країнськоі Ві.1ьної Науки, 
с~а основі докладно виробленого статуту в римках СКВУ. 

5. Організунання сnільного наукового фронту наукоацін усіх 
nоневолених Москвою народів дJія сnільних дій і сnільної nраці. 

11. ПідТРІІ••унання, всі~·•а засоба~•и иауо~<и і громадської оnінії, 
сnратину nроти обАJоскоuлювання в нутрі України. 

Ш. 1. Без·комnромісовин сnротив npo·rн всіх розк.тадових і під
риuних з-Jходін Мос .. он в е"іr·рації, ІІКа діє диnло~Іатичню•и ~•ісіи~Іи, 
.1ітературни~ш ·і науковими контакта~Іи, що мають. заuдання nроно
кувати розк.~ад наукової і nо,тітичної е~Ііrрації. · 

2, Боротьба nроти nсевдонаукових організацій і їх nроnаганди 
неохuиJІьовізму і націон:tл-ко~Іунізму, шо е тільки с.1оuесню1и кур
тинами для відстуnлення від заnонітів нашого. Патрона Тараса Шеu
ченка і. наших nочесних ч.тенів Івана Франка, Михайла Грушеuського, 
Сергія Єф~ова й- інших. · 

1. Із тієї цілі виходить наша дія, що рознинається в ділянці , · 3. Безnереривке nитнування тих нистуnів, що заnеречують в ко-
науки н тщ1у неnохитно~•У nереконанні, що без державної суuерен- Ірені у.краІна.Ку національну ідею, офор~шену нашим Патроном Та
носпt Соборкої України і обовизуючих у ній демократичних во.тьно- pacor.t ШевЧеНком і Івано~• Франко~І. 
стен, не ~юже рзвиватися українська культура і зокрема українська 4. -no.tНa ворожісті. ДО ВСЇХ BHC;Tyniu nроти націонаJІЬНОЇ са~ю-
ні.тьна церковно-релігійна духоність і українська наука. стійкости, що не сміють у віпьному світі nідшинатися nід гасло ака-

2. Ш.тях здійснення тієї uілі охоnщоє два відтинки: а) совєт- ·де~•ічної свободи і надужи1:1ати Н д.1я ~юскоuської nроnаганди. 
(ьку окуnщію України, і б) наукову й nо.тітичну е~Ііграцію, які є від lV. Заожди задержуючи строгу наукону обєк:rивність у сuоїіі 
пів (lо.тіття nід nляновим настуnом nроnаганди ~юсковського і~ше- роботі У всіх вище згаданих діJІянках, Ynpaua Наукового Тонариетна 
рія.тіз~•У, з ясною ·метоіо знищення, українсЬt<ими руками, в корені і~І. Шеuченка вnовні усвідо~І.тює собі, що українська наука має слу
(а~юї ідеї неза.тежної української нації. Оба ці відтінки ~ дійсно~•У жити українському народові і не ~юже бути ніякю1 безбатченком чи 
житті сn.тетені в цілість. наїнним знаряддям чужих інтересіu. 

ЗАСОБИ: 

. І. 1. Постійна наукоІІа н tдео.тогічна боротьба nеред академіч

·нюІ і науковим світом Америки, і nеред в.1аСf-!ИМ суспільством, проти 
~юсконського імnеріялізм у, т_ота.тітаризму .і колоніялізму, його об

чосконлювання народів та змагання до з.тиття їх ~юu і культур у ,,со

вєтсько-московськнй народ" у Соt~єтському Союзі. 

2. Систематичне nлянування д.тя тієї ІІііІі nуб.1ікацій і конфе

ренuін з ділянок гуманістнюt, nередусім історії і ~юнознавстuа, 

а да;Іі соціо.1огії, фі.іІософії і еконо~•іки, .:...... для де~Іаскуuання мос
конської, nолітично мотивованої, фа.'ІьсифікаІtії наукової nравди про 

Україну. її землю і нарід, і її історичне минуле у різких добах ду

хоного розвитку української нації, виходячи з цієї основної засади, 

що ті.1ьки стро.rо науковий nідхід до нсіх nроб,тем із цих ділянок 

є єдино с.тушний і єдино усnішниА. Упрана НТШ у ЗСА є вnовні сві
до~•а, що обєктиниз наука є єдинИм засобом усnішної оборони nрао
ди про Україну, а. соuєтська т. зн. наукова робота є ті.1ь-ки засобом 
фа.тьсифікаuій, що намагається викрннити історичну істину. 

3. Наукоиа оборона української нації, як самостійної с.тоuян

ської нації і її npau до неестороннього uі.1ьноrо держанного роз
нитку nеред всіма •Ііжнародніми устанонами, що 'іх статути і ~ого
uори ко~Іуністичний імnеjіNя,lізм nО~Рніояе. 

НАПІ~ЯМНі НА МАйБУТН€: 

1. Тuерда і нез.1омна ві.ра, щ~ сучасна доля укр<tїнської нації 
нІ вирішена остаточно та, що історичний nроцес на Сході nрvдов
жується і nринесе розна.1 совєтської імnерії та uолю України. 

2. Ку.1ьт потенціялу рево.тюuії д.тя иідnовідної хuиді, згідно 
з ідео.1оnею нашого Патрона Тараса Шевченка і..гасло~І "Борітеся -
nоборете!" 

3. Лице Україин знертати до Заходу - до Euponи і до амери
канського сuіту і культивунати uipy у "ноuий nраuедннй закон Ва
шінгтона" 

, 4. Змага1и до створення сильної матерія.тьної бази для НТШ 
~к нашої nершо{ української акаде"ії наук і носія неза.1ежtюї укра: 
ІНськоІ науки; уважати uикористоuування назви НТШ д.1я nриватних 

або клікових іктересін за не~юра.1ьне і заожди nамитатн, що НТШ 
є _ск.1адовою частиною нашої uизuо.1ьної боротьби, її чо.1оною 
К.lІТНКОЮ. 

5. Сто.1іття НТШ у 1973-му році має стати столітньою річницею 
нашого духового сnротиuу nроти Москви і боротьби за uизuолення. 

ччВЇ~~о~gе~уном ілNстрования ~ітературно-мистецьния журнал •ваnосОКАР" 
• ' , 3 твоDами евгена Маланюна ~ Риль и п 

П.Иарnенна-Нриниці,~.Щербана А Ор~а І 'к" ського, • аустовського, 
ренка,І.Шанковсьного,Ів.саИЖ:~а:А.ва;то:~г~~~-ДФРні~яка,О~.Раия, Мих.Лав-
С.Ручака та ін. в ч.е ~рукується ивок' • ну єнк~,Л.Хр~пливо~Соко~а, 
та нове.І[R "Інстинкт РО311Ноженнs;:'' А ~ 3 роману Собор О.ІІ.Гончара 
noe3i~,ryuopecки,a також nовість "РОЗ~А~унЬються статті,оnовідания, 
Редакці~ Митрополита П.АJІуравецьмого 7 С • nуб~інован1 ~еяні .ІІИсти до 
'r.Иурnіти,А.Гuана ,.V • .іІ.іовчана ,Л.Jlиuан~ ;а ам~=~ • ЧАІLІІеНІ(а,В.Sарки, 
Останнє число в основно1ІУ nрисвячене і • 

никові Маркові ТВЕНОБІ- норолеві cui вpfououy америманськоuу письмен
nівроиу 1 ~ол.Заuовлення та г omi/ ху. чна nередплата 2 до.ІІяри,на 
на а~ресу ОУП "ВОЛОСОЖАР"· Р можна готівкою в монверті/ виси~аяте 

. І. MANYLO 
6d)( 47:t. 

VІNELAND, а J.,u. s. •· Of3(,o 
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The Apostle of the Slavs· 
Remembered 

(Ea.чtern Rites Informatioн SеІ'\'Ї<:е) 
Eugene Dacz)·~z.)·n 

ТІк· І, І 00tl1 аnпіп~r~.ІГ\' u[ tltc 
<leatlt ul· tltc grcat apo~"tk of thc 
Sla\·~. St. Спіl \\'Js commemoratcd 
in Fehruary' in solcmn cekbrJtioнs 
in Czcc~lo\•akiJ. Parti(.'Ularly 
notC\\'Ort·Іl\' \\·erc tl1e oЬserYanп-s 
іп tІн.: rn~tropolitan catlн:dra1 in 
Olшпuntzi and in tІн: \\:lcltraJ 
basilica in ~1ora\·ia. 

ln tl1e B.1silica of St. Pctcr in 
Rutш.·, Рорс. P3ul \ 11, <Js~i~tcJ Ьу 
сІнщ·Іl aignttJrics of IІC:lfl)' зll tІІс 

· SIJvic nations, celcbr3tcd а Di\·inc 
Litшgy· in 14 SЬ,·іс Ianguagcs. ln 
l1i~ sermon, tl1e Рорс outlined St. 
Cyril's contribution in bringing 
Clнistianity and culturc to the 
SJ .. ,·ic pcoples. 

ТЬс creators of tl1c Byzantinc
Sla\·ic rite \\'ere tlte brot11ers, SS. 
Cyril and Metlюdius, known as 
thc apostles of the Slavs. Various 
S!Jvic nations are indebted to the 
t\\'O apostles for Ьot1t Christianity 
зщ\ an indcmic culturc. Using 
tltl' н:гnасuІаг Slavic language, 
tІн:-;с \\·crc tl1c t\\'0 шсп ,,·Jю in
stпtctc(l tl1cir <Іпcc~tors і11 tЬс 
t~·шlt:; uГ C!Іri~t's н~Ііgіоп as 'l.vcll 
as іп tiІcil' О\\ 11 \Пittcn !JnguJgc. 
Лt tltis tішс \\·с rсшсшІх.•r tl1c fгuit
l'нl acti\·ity uf St. Cyril. 

St. Спіl \\·as Ьош іп Т t:ssalo· 
пі·k~І, thc capitJl о!' !\1accdoniJ, 
"·Ін:}'(.: his t'athc1· \\'JS зn assistant to 
а l1i~lнanking шilitary oПiciJ·l of 
t·lte Byzantinc сшріrс. ТІ1с datc of 
11is biІ·tlt is uпccrtain Ьut estiшatcd 
to Ьс in tlte уса1· 827. Cyril \\'JS an 
oнtstanding student, supplcmeпt
iпg -his sclюol \\'ork witl1 home 
І·eaclings, paгticu]arly tl1e ,,·orks of 
St. Grcgory. \\7hcn Ье \Vas 14 l1is 
fatlн:r died and l1is шotl1cr sent 
11і1п to Constan·tiпople to obtain а 
ltiglн~r cduc:нion in the rcno\vned 
impcrial sclюol \\'l1cre suclt schol
ars as Leo the Philosopher and Fo· 
tius lcctured. His guardian tlterc 
\\·as thc influential Тheokyst, an 
adiviюr to ·rhe cmpress, tl1en re
gcnt to her young son, tlte Ещре
юr Michael ІІІ. 

lшшcdiat<:k aftLT ІІі~ coп~ccrJ
t:oІl, at aЬuut' 22 \<:Jг~ of ;.~vc St. 
C)·ril \\·as assigІІc~l tu tІн: l);l:-,ti
~ious post о/' '>L'CП:tary tu tІн: 
kмned P.нriarclt l~пJtiu-;. І Іс аІ-.о 
maлa(Jcd thc patriarciІal ан.:hін.:о; 
апd Іі'Ьгаrу. Soon aftcf\\·arJ, Cyril 
\\'i1S п.нnеd profcs~or о/· pltilu~uplty 
і~І1с highcr :>еІюоІ. 

l11 SGO, C\ril апd hi:; brothcr 
1\Ictlюdius ,,.~rc sсІН as apostolic 
mission.нies to tltc !Jпd оі the 
І' Іюzзг:; in far еа~tеш Europe, Ьоr
сісгіпg tl1e ВІ<:~сk апd Caspian ~as, 
j>JI't of \\'lticl1 is nO\\' Ukrainc. 
;\ )o.,t of the popula tion \\' JS Sla\·ic 
;.ш(І pagan, altlюuglt thcrc \\'Crt: 

зІsо Jey;s and MoiІЗmmedans. The 
pl"iпcipal missionary station \\'JS the 
city in Crimea, thc cultural link 
OCt\\·ecn Byzantiuщ and tl1e ра
~.111 nortlt·lands. 

St. Cyril's stay t!tcre is particu
larly noteworthy Ьесаu~е of Dhe dis.
CO\'CІ·y uf t·l1e rclics of St. Clement, . 
rhe l'ourt\1 RomJn роре, y,·ho wa~ . 
exik'\.l to Crimca Ь)· the emperor 
:шd suЬsequcntly drowncd in . 
aЬout 99 A.D. 

\\rhile hc \\'ilS still in Constan· 
tinople, St. Cyril dcvised the ori
ginal Sl;~,·ic alphaЬct, adaptin~ it 
to tl1c l.ш~uagc of ~1:1Ccdonia. Lat
п it енне to Ье knO\\'П a~_the Cyril
lic зlрІшЬсt; in modified fonn it is . 
still used in а numЬer of Slavic 
countries. Together \Vith Metho
dius, Cyril translated the Holy 
Cospt:l and liturgic ... I \Vritings in
to t!tJt Ьnguage. 

In the beginning of the ninth · 
century, P-rince RostySla.v о( · 

Moravia, which then included 

1 several principalities as well as 
і а portion of western Ukraine, 
requested Emperor Michael te 
send а Christian bishop to Mo
ravia, one who knew the local 
language. 

Presented b;r: 
New York Branch of the Assoc. 
of Ukr. Librarians in America 

Pre,·iously аІІ Chris
tian mi...;.o..;ionary \\·ork had Ьееа 
in the hands of the Germaa 
clergy of the r~tin rite and (.at
in \\'Ш-t the exclusiн Janguage of 
alliturgical ser,·ices. Aside from 
the language difficult)·, Rosty
sla\· wa!-t moti,·ated to ally his 
country with Eastern Chri!!ltian
ity for political reasons. 

.-\larmt>tl at tltcir '>Ucces~. Gcr
tn.tn <111(1 It<tlian clcru\·men c:um
pi.Ii111tl to Rошс, '>U·~~csting that 
tІІс\· \\'L'Гс .,pre.Jdinv hcrt:'>\' in 
lІ'>i~g tl~ SJa,·ic la~guage. · The 
\Yt·st tІн:п <1ppru\·ed only thc l_atin 
lan~u·t~c і11 the liturl:?y; any otl1er 
\\'J~ з ntJн·lty. Until tl1at datc, al~, 
rcl i~ious l:)()oks \\·crc \Пitten onl\ 
in Hcbrc-\\', Cret:k, and latin. ' 

Спіl and ~1ctlюdius \\·ere 
callc~l to Rошс but Ьcfore their 
arri\·;~} tl1c Ро~ Jicd and а Пе\\' 
one, Рорс Adrian 11, ,,·as elected. 
Не not only appro,·cd of the Sla
,·onk: liturg,·, but оа\·е his bless
ings on tl1'c translated religious 
Ьooks and made St. Cyril а bishop. 

Роре Adrian's decision is of par
ticular interest to us tody, as \\'t: 

1 arc \\·itncssing the introduction of 
\·erІ1Jculaг languages into thc }it
urgy - somcthing tЬat \\·as acrom
rlislted І, І ОО years ago. 

St. Cyri] died in Rоше on FеЬ
шаrу 14, 869. ~1cthodiLІS returned 
to Mora\·ia and scn•cd there а~ 
b:shop undcr \'ery trying circum
stances, including а prison tcrm. 
Не die(l in 885. 

! For some timc afteп\·Jrd thc ас
: complishшents of SS. Cyril and 
l\1ctlюdius \Ycrc Гorgottcn, but not 
lost, fur rl1cre came а time \\·l1en 
·their dceds shonc as an exarnple to 
others. Tltc Ianguage they intro
duccd to \\'Гiting Ьесаmе the basis 
of tl1c literary languages of se\'erai 
Sla\·ic nations. 

Dr. Aleksander SOKOLYSZYN 
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