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ДРУГИЙ КРАЙОВИЙ З'sЗД 

Спілки Українськоі Молоді у Великобританії 

Дата 11 і 12 Gсре:J:Ін н. р. з~.:r·шштьсн 

J.oш·u в пам'н, і су:'\:і~-оІ> і су~Іі~.нів Вс.чи

кnfірнтапіі. В ·,і ;Іні а'їхн~1пrн з усіх сторін 

брІІ'І'ансько:ю острова моJІо,~і, снергі:і1:і дс

лепlти, щобн проробtпн пЇ;l(у:'\;юt минулого 

і на~.tітнти нащ•нмні ма маІІО~"вє. :Зна.~Н:'Н
на ~~ата 11 го l\р<ійового :3'ї::Jду СУ~І у Uе

лш·юбританії НІJJІА6ТЬСП ІІ('рt>ЛОМОІНlЮ Н<І.ТОЮ 

в роавитnу l\ю.:ю;{ечої прг<:шіаації на ІЩХ 

теренах. ~т З'їа;tі взпл·І участь 48 уман;:щ

тоuаннх делегатів ві,l l!О(ЦИНОfШХ Оеє:ре,1ків 

с~·м, які ренрt:!:~ентуnа.~l!І rобою 1.ft8~ чле

нів СУМ. 1\рім нелеrатіu на 3'ї;щі було 

nрисутніх багато гостет. 

І І -нй 1\.раrювий 3'ї:ц вІ,lnрив І'Шlова 

1\райовоrо І\о-'1ітету СУ~1 і на його tшесен

нн юшпм:ацісю обра-но почесну 11 рези;J.ію у 

ш.;ла~tі: в. о. гоJІови ЦІ\ C~'l\·1 п. 1\а.тшншша, 

1ючссного nредсі;{ника СУБ п. інж. Д. СІ\0-

ронадського, Гплову с~·Б др. О. Фунднна, 

члена ЦR п. 1\Іуху, п. 11 аліїn ві;{ lІлаету, 

п. І>ідоеь від ОбВУ. 

Дп ;(ілової Президії З'їзду обрано пп. 

R. ~Іикулу, Н. Дере:\tен;Іу і І. 1-\рушель

НlІЦІ>lхОІ'О. 

l І -нй 3 'ї;~;{ С}'ТМ зarJtyxaв письмо ні та 

1;с місії та затаер.lПD протоІ\('.1 ::1 ІЮІІ('І•~':і

ІІІ,ІН'О 1\ра::оuш·о ;j'ї.J~ly С~· :\J. П .1<',11 ІІІ і М\" 

a;J).ІJІ<G слоuо в. о. голоnи І~К СУМ 11. h'а

.шшшtк і в обширній, ІІОRІ!Їj :-.нмсцечої <1<1· 

ШІ.'І!JЧИВО<'Ті і li(IJНIRY ;ІОПО. ЇJ.Ї 3'Н('ОНУ6 llflli· 

су rнj~l ;тJ'.:li:'Гt.l'J Ш\1 3НаЧС'Ш:Н і Зав;ЩІІНЛ C~-:\f 

113 t·:.:ігра І{Ї і. 

·Уступаючий Голо[jа КН СУ}І нл:ає а 

дальшо:-.tу а~ іт а uі.їторі чної праці п рове .. l('

tюї 1\райовпм Кпмітетпм. 

Навощt:'ІЮ норотnj цифf'ргі .J,ai:i а впго

ЛОІІІСІЮГО ::lr.Їту:. 

ІІа день аRіту С~·т:\1 нtl цих островах 

на раховус u аа.rально~tу 2.870 ч.,ені в, що t: 
зоtн·ані:зоваtІі у 82 Осерс.1ках. R ділшн:і 
і~у.rІьт-вихоuній в з~ітнш1у періо;Іі ула;:щ.;е

но: 251 сход1ш ланноuих, 782 схо;щн Л[lНОІ>, 
НЮ шпршпх ехопин членів, 91 снпточ1шх 

сХ«ЦИН Ч.'ІеНЇU, 1.121 HaitЇOHa.'IbliO НІІХОDШІХ 

імнреа, виголпшено рnзпм 3~6 до11ові;1еіі та 

прnчитано ~Юft реферати. При Осере,цн:ах 

іrнують ра:-ю:о.-1: 11 хорових гуртІ>іu, 1 ;:-~ б[І· 

JН~тних гуртnів, 5 дрюштнчних гуртІіів, ~) 

шаховпх гурт~>ів, 9 сс:шоосuітннх rурт•~ів, 1 
J.ухова орхестра та ;~ різьfіарсм.;і гуртюr. 

аахсма.ми Крайового 1\омітету пpoue.creнn 
)rстні привіти; в дальшому вшІопив ;(Ілош нурен длл го"1ів і nуш,турно-виховних 1-іе-
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рівюшів і для нерівюн:ів жіночих Lід:1.ілів. 
!\рім LЇ;І,)утих цілого ряду оеередRОБИХ та 

!'t·Іі~І\!"Ісередковнх і'шрез нід кли:чем:: ))Облич
ЧНt\І до воюючої У І\ раїни<<, ві,1буто під 1'ИМ 

.tШіІЧем :Крайове СвfІТО в місяці жовтні 
11 l\luнчеетері, в НІЮлtу Dзллп участь понад 

5.000 осіб. 
Краііавий hоміrст аапочаткував був 

ВІЩаІЗничу ;~ілльніеть і у а-ітно~1У періо:й 
ЕІщаn: о:tноднівку )>3)ШГ Мо.по.1ИХ<<, с гінний 
1·а:~rн,ї1;ар на 19;)0 р., двобн.рвні ембJІеми та 
листівю1 СУ\'1 і вr\інці започатковано еисте-

ruЛOC МОЛОДІ Ч.4. (б 

ної д.і-rскусії прийнято в ;..tальшо~tу новий: 
статут СУМ а уаглнднсиня:".І амін ви~tага

них брит. праuом та нрис·t•уплено д,J вибо· 

ру ноnих праБлнчнх органііJ Крайового 

Комітету. Більшістю голосін (ІІ(шад 800) 
на ГоJюву 1\райоuого hО)tітету <.:У~1 ввбра· 
но друга Я. Дсрсмсн...(у, та чл~r:ів Комі,-ету 

в таІ;:о:иу сІша;tі: :tpyai І. Федчиняк, В. Олесь
ні в, Я. СІ~урсьrаrй, В. МІlнулd, І. Гусак, 
І. 1\рушельннцью·Jl'::'f. В. Зaнaи'lfll\ 1 Onhra Во
род:Ій,- R. Лихолат та В. Навроцький. Н 
с1шад Н.онтрольної Комісії ввійшли: Гри-

................................................................................ 

Президія /І-го Прпйосого Зrїзду CJ'J1 . 

................ І І І І І І І І І 

матнчнР Ішдаоання журналу ~,Гоаос Мо:ю

;ті'" 

ФіІJаІІсоnпіі авіт с1:ла.:щв ;tруг ФсдLш

ННІ>. Зі авіту впхонило, що госпо;tщша СУМ 
uyaa дуа;е ПООрС 11р0uа;~жена, Cl Шl ,:.~CJil> 

аьіту Б naci нараховувалось в аагально~tу 

12'1,2,4 фунтів стсрлінгін. 
1\.раі:овий З'їзд на внесок RонтрОJІьної 

•чtt•-~ll tцноголосно у.J:ілює абео.:Іюторію 
._ <упаюt;нм оргшш:v1 СУ!\'1 та внноси'І'h пo

;J:HRY аа шсртuсrшу пр~·щю. llicJJн 1-юротень-

нюх, І\улпчІщьшІ;1: і Тпепчннй. До То .1 
риського Су;~у обрано: Г. Цебрія, КруїІ-\.~
лецhгюrо тн \'laL·ypa. Післп приняття рею

люr~ій ухвалено uислати щшвіти для ~·~,
рнїнсІ,ІЮГО Наро;:{у, УІ (А, УГВР, АБН, об )М 

~rІ\JНІЇІІСІ,ІШІ\1 Ц~"рквам, ЦК СУМ, СУБ, 

ЦП~/Е, ОііВУ та зсім сумівІ~ЮІ і їх Кра
йовим І\.ІНІітетам Б світі. Окре:ну ПО,їl;ЯІ<У 
вннесено длп по.J;руrи А. Ііалинник за 11 

жертиенну працю Б СУ}(-і, та щире спів-

,r(oнiH'1CHRR Н:! СТОр. 5. 



ГОЛОС МОЛОДІ Ч. 4.5. з 

ПРИВІТ 

* 

Члени П резидjй та У часники ІІ-го 
Крайоного 3 '1зду Спілки ~; країнсько1 
Мо~"Іо;~і на терені Ве .. ,v.кобритJнії на по
розі з-го року існуЕання СУМ-у на 
Бритийt:ЬІ<их Остронах, . передають друж
ній 1\ЮJІОДНЯЦЬКИЙ Привіт: 

Воюючій Унраїні. 

~-КР< їнській Автокефальній Правос
Л.1Вній Церкві. 

Унr,tі"нській ГреJ-\о-Католицькій Цер-
нві. 

Центрально.\іу Комітетові CY!v1-y. 
Молоді А.Б.Н. 

Bcij'1 Крайови.~1 Комітетам СУМ-у. 
Ц. П. ~'. Е"іграції. 
Сою:юві Українців у В. Британії. 

0б'<~..1Еан:nю б. },"нраїнсьюrх Вояків 
Ра терені В. БритJпії. 

Нсій УкраЇІJСr.J<ій Молоні розкине
ній ПО ЦЇЛО.І\'lУ CRJTЇ. 

ЧЬХ'ТЬ J ·л·РА.ЇН/1 

Маючи перед собою образ пройде
ної праці, ми рішені вперто та завзято 

виконувати напршrtні нашо] програми 

в ім 'я тіGї високої ідеї, що є провід
ЕОЮ зорею в усіх наших починах і діях: 

вірна і незла.о,ша служба воюючій Ун
раїні, через са~tоносвяту для осягнення 

найдорuщих ідеалів кожного украЇНІJЯ. 

Ми ·свідо~іі, що шлях наш не лег
кий, однак віра в ~юлодечі сюш та 

факт, що ~юлодь зорганізована в С}'М-і 

в усіх країнах світу, дає сяди й запо

руку uірити в непереможність ідей ці

лого }·І<раїнського Народу. 

Гас.,о нашо] Програ?tш "Бог і Ук

р lЇна'", історичний вклад праці осно

воположників нашої Організації в для 

нас наказо.'ІІ. 

ГОТОR ПОРОН//Т/1.1 

~~.~~"~~~N>-..~~~~~·. 

РЕЗОЛЮЦІ і 

Друrого Крайового З'ізду СУМ у Великобританії 

;І, e.trL>fliJlll 1 1-гv Нрп i'i.oR020 з· і".;ду Cu i.lnll 

,)'нраt·1lСЬІtоЇ Jlfo.юдi IUl 11H,fJClli fle.lUnOO/)ll.'JlQ· 

иіі:, :mc.l·!P·auшu зпіту з дi.fl.tьнocmi HpaiJ.rюo

.:o Но.н,ітсту C.YJ.11 та проаіаши наD Hll.\t 

основну дuсІ.~усію стщ·рдJsсуют.ь, Щ'~: 

С.УЛІ на терені ПелиІіобританії tз сво· 

Ї.\ill R'pailOf:JU.ИU органа.4Нl аа .мunул.uй Jll:І.; 

д і.ч.Іьності, uш pmm роагортаю1tи ви:rовиу 

nра цю, ll[HЙt•p Jtcyвa·~c,q .. програ.шt і статуту 

С.У.1.Н та подрібни~r напря.нних ЦН CJ"J1!~ 

та ua п/дстві цього ІіонсІn.атуr., що C.VJ11 
(J зага.~ьпо."у докаааа своєю працrю собор

иість та (ЩСОh~У ідt,йтсть організаціі', що 

iJir. під н.mчt·.н: "Бог і .У Ііраїиа" та гідно 

підготоu.І.чG .ио.идь до боротьби за Са.нос

тійну Собориу Дl'[JJtcaвy. 

11-ІtІі Нрайовий З'їзд аанлш~ав ту час-

тину ущтїнсьІіої .ІІ.о.иді, Я'Ііа з будь юшх 
причин Clll'QЇn~ь ще noaa р.чда.щt CJTJf, вh·лю· 

чипшс.ч в .иогутню су.нсвську ci.'rt' ю, і mu.,t 
caAІU.\t lШ.U01t.umuc.ft атпивно у вслики.й а.чаг 

цілого уІ.~раїисьпОіЮ пароду аа УССД. 

.'3 yrmгlL на вищиіі етап роавшпну Спіл

па J!J~раїнсьJ,·ої .1.Нолоді на пн·репі Ве.шпо

британії, Делегати 11-го Іі.'райового З'їзду 
ава:исають, що осnовни.ни пробле.на .. и.и, Я'Ііі 

стоять перед новu.Іt Hpaйoвzut Ho.мimemo.-.t є: 

1. Обхопити в організаційні ря.шjі CJt"~f 
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всю у~риїнсь~у JНолодь Великобританії. 
2. Виготовити і зреалізувати нові .tte

mvди, форми і плянл виховно-вишкільної 

роботи у ви що.иу (тапі розвитну органі 

зації. 
З. Розбудувати rидавничу діяльність. 
4. Д.zя успіиишго виконш-tня завдань 

до.погтися більиtої фінансової спромож

ності організації, через розгорнення .'ік

найбільшої ініціятиБu в напрямі придбан

ня потрібних фондів. 

Делегати 11-го Крайового З їзду CJ7}~f-y 

зап,ликаюnlь до тісного о р~ані.заційног'J зв яз

ку низовztх клітин з Централею, зш~.!fV11д

ють всіх членів до точного вш;;онанпя всіх 

своїх фінансових зобосяаань, до далеJ>,ойдучої 

:Jи;ертвепності ·пш до організаційної дисци

плінованоспш і су"Іt"·tіппости у виконанні 
обос.<сзків. 

11-ий Нрайо1rrй З'ізд СУЛ1: -
-доручає Н'ісообрано.пу Нрайово.пу Но

.Іtітетосі навязшпп :tJІ,найширші авя,ап,и 

з чyJ-fCOl-taЦioнa.liJH!lJИи оргапізація.лtи; 

- доручає рілtоJ-ІС Hpailoco,i~ty Ho.Іtinic

moвi дасатп гідну відсіч а6JІ1, ворогаJІt CYfi;J 
і у1<раїнстсу взагалі за їхню шп,ідливу і 

fJОЗJ>,ладову робогпу проти СУЛ1 і у;~:~,раїн

СЬJШЇ визсольної боротьби. 

- визнає Союз У п,ра'інців у Beлulhoб ри-

танії одино"'ою суспТ:льно-гро.мадсьJию 

Крайовий З'їзд. 

(Продовження із стор. 2.) 

чуття 3 причини її хвороби. В перерві 

3'ї3;::t;У висвітлено гарний :кольоровий фільм 
3 життя СУМ у Німеччині. Після відбуття 
3'їs,J;y був уряджений величавий Шенчен

Бівський концерт s багатою програмою. 

На цьому місці бажаємо якнайкращих 
успіхів новообраним органам Н.райового 
Н.омітету в ро3rорненні тан важної праці 
НаД МОЛО;(ДЮ. 

ГuЛОС МОЛОДІ Ч.lr. (5 

Центральною установою у Велик,обрита
нії і на цьому .місці СJі,Ладсш С У В -ові 
щиру подяку аа .uаральну і .~штеріяльну 

допомогу в розвитну СУМО 

- вважав, що завдання, які стоять пе
ред Нрайови.м Ко.-~rtітето.и будуть здій
снені тіль1ш при всебічній підтриJ'ttЦі 
низоrзп.х к,літин і в%ого членства взагалі~ 
а ma.uy взивав все ч:tенство до дт,tсцzиzлі
ни ~ відданості ідt:ї, ЩІJ її плекав Спіл?-1Л 
У к,раїнсьп,ої JИ олоді; 

- вносить протест проти агентурних 

статей, в юшх авторІ-t на~идаюmІ:JСЯ на 

ук,раїнсьн,у J~tолодь аорганJзовапу в СУ ft1-i 
і Пласті. Одноразово протестув.мо, що 

р~даюпор ,,Уп,раїпсьmlх Bicmr:й·' в гене

ральни.п сен,ретарс.% УНРади і дозволяв 
на cmopmю1:r газети в.иіщуватп агr?нmу p
ni cmammio 

СУіИ на 1nерені Ве.ш"'обритапії дер
;исшпь висо1~о прапор безJІ,о.млроАtісосої бо

ротьби за націона .. lьне об./іuччя уJLраїнсьJюї 

.молоді, її висмсу лtора 1ьну, духоrзу і полі
тnч!іу сартість. Cmn.uoлo.u і нор.~tування .. ~rt 
цівї праці в події на Рідпих Зс.и.1ях, гери

їчна бо ро тьба ylhpcї !сьної малоді в рядах 
ОУ H-YJIA, під полzтичниJи, проводо.м 

УГВР. 

Резолюційна l{омісія. 

~ .. ~~~~~~ P'J .. ;;;;ii .. -~;;;;;;,r~ 
lt Високих Церковних Достойників, Ге- 11 
І~ роїв-бійців Українrької nовtтанчої Ар-1111 
~~ мії, що боряться на Рідних Землях і 
lt тих, що прибули на еміграцію, Центра- І 

~ 
льний Комітет СУМ, Централю Союзу 11 
Українців у В. Британії, Поодинокі Кс-І 
мітети Осередків СУМ і все членство 1\ 

lt Спілки Української Молоді на еміграції 11 
І вітає з нагоди Воскресtння Христового і ~ 

r б~жаємо ЯК~~йскорішого повороту на t\ 
1 ВІЛьну Укра1ну. ~ 
І Христос Воскрес! t\ 

І Нрайовий Номітет СУМ 1\ 
Великобританія. 11 

~~~~~~-~~*~~~~~~ 
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В РІЧНИЦЮ СЛАВИ 

БОГДАН КРАВЦІВ 

Дня 29. J~аіпшя 1918. ро11,у Чорн,о . ІtорсьJLа 

фльота перей.ш.w під унраїн,ське аолодію-tя. 

Ко рабл 

ВЖЕ сирени на відїзд гучний затрубіли, 

Золотиtі, буйний стяг піднесіте! 

Хто сказав, що заліsні оці кораблі, 
Це не наші човни шшерові, 

Б'ється серце і рветься в парусах білих, 

Як вітер. 

Що їх ми зряжали малі, 

На потоки під бурю і повін ~! 

Хто говорить, що мрії не сповнились смілі! 
Наша фльота іде в океани! 
Б~ється серце і рветься у парусах білих, 

В незнане! •.• 

Лосвяче1-а-lv<l Су.ніесь~ого Прапора G Осеред1щ CJ?M в Шеріфгейлз. 

~· ·········· ···:~ 
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~ Іван Яценко · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ЗЕМЛЯ КЛИЧЕ 

ОПОВІДАННЯ. 

···································~······················ 

Від Радзивілона l(O Дубна сорок два 
:кілометри асфальтованого шляху. Обабіч 
того шляху від осель лишилися: самі руїни і 
згарища. Німці навіть і церкви знищили. 
Понад тим шллхом на мурах і руїнах 

будиннів були розписані величезні гасла: 

" Геть Гітлєр а і Сталіна ! 
Геть Гестапо й НКВД ! 
Хай живе самDстійна У нраїна ! 
С.ТІава У :країні ! 
Героям слава ! " 

І тан сорок два нілометри. І тан снрізь 
на західних земллх. А далі неспокійний 
Кремянець, гори, де вирує унраїнсьна 
парт1ізанка. І тому німці навіть сіно для 
коней здобували зброєю. І настав сорок 
четвертий рі:к. Сташний рік ! 

В Радзивілові де містилася жандарме
рія, арапня помітився пожвавлений рух. 
Німці викочували на вулицю гармати, чіпляли 
їх до машин. Озброєні скорострілами, вони 
рушили на машинах через Дубно на Кре
мянець на селян ! 
Гадали анищити партизанські кубла. Були 

розлючені, алі : регулярна ворожа арм:іл 
заломлювалася перед, ними, а якісь вапіво
зброєні оселі не зломить того спротиву. 

І тому їхали а таким завданням : збіжжя 
забрати, а села спалити ! Біля Кремянця 
повставали а машин, повернули гармати 

бійницями на села й пішли в наступ, трима
ючи напоготові зброю. 

І раптом а усіх боків застрочили скоро
стріли, пронизливо загули міномети, глухо 
вибухли гранати. 

Здавалося:, що і кущі стріляють у ворога. 
Німці ніяк не сподівалися на такий несподі
ваний~ зухвалий напад. 

Не встигла гарматня обслуга зайняти в 
долині оборону, як у цей час хтось у ні ме-

цьт~ій уніформі смІливо почав підкрадатися 
до них з заду. 

То був Остап Сміли:к. 

Змірявши віддаль, він дужим роюшхо:н 
руки кпнув у долину споча·гку о;~;ну, потім 
другу гранату. Сталися два велтп{і вибухи і 
гармати враз замовкли. Кидаючи все на 
привволя:ще, німці у паніці :кинулися бігта 
до машин. А.пе і тут із кущів застрочив на 

них хтось з сr-~оростілу. 

Остап випростався: на весь зріст і влучаюч:І а 
карабіну по німцях Р.:есамовито кричав : 

- Гальт ! ... гальт ! 
Кілька десятнjв н.імt-ів було забито, ванн 

валялися скрізь понад шдяхом. Решта 
втекли, кидаючи гармати 1 машини. 

То~і до Остапа нц1йшов поручюп~ 
" Грівний "і міцно потис йому руку. 

- Вітаю вас, пане Смілик, ви досить 
сміливо вравr.::ли гарматню. 

Остап якось ніяково відповів командирові : 
- Я що ... пане поручиику ... я за рі,1ну 

землю ... Земля мене кличе до помсти. 
То було перше його бойове хрешення. 

лишився він в УПА. Він поклявся на 
самоті перед Бoro:v1, що нізащо не поюІнс 
України. Вирішив умерти там, де спочиває 

його родина. 

А агодом загін " Грівного " перебрався на 
Станіславщипу у Чорний ліс ... 

УІІ. 

Бурхливі дні минули. Здавалося, що ті 
дні хтось брав і нанивував на довге намисто 
тривожних спогадів. 

Минув рік ... 
Зі Сходу череа Галичину буряно перен:оти~ 

лися озброєні й обшарпані орди й пішли 
далі на Захід, на Берлін ... ! 

І застогнали знову галицькі землі. І 
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планали матері за синами і журишІСл ж1нки 
за чоло~іr-\ами. 
А діт1~и-сироти І Ой, діти ви з Унраїни .. ! 
І минс...ли дні тривожні, бурхливі. 
Остапа Сміли:ка бурхливе й непоr{ірне 

життя перокинуло на узбіччя :КарпатсьІшх 
J'ip. Лежав він на узліссі, на високім 
шпилі, тримаючи у руках скоростріла пильну
вав за простором. 

Задинлшочися в далечінь, пригадав слова 
111еnчоr·н~а : 

За горами-гори, 
Хмарами иовиті . 

діf:сно :серед очима йому повставали 
ннкрашені приро;~ою узбіччя шпилястих гір і 

TJ;~i так боляче пригадуnався рідній край, 
;~ружина, синоr{ . . . І то~і на душі ftoмy 

етавало неви.vюзно болпче, що так перед

часно розгубив на УкраїЕ-~і своїх рідних. 

Чим більше стискалосн йому в гру,1ях 
(·ерце , тrв:r м1цюше тримав у рунах сІ-юро

етріла :й кидав гострішиj погляд у да.п: з чінь. 
Знав за що бореться. Замріяно він дивився 

у гори і ТО...і,і прига.п:увалосп остання роз:иова 
н ноето ї ... 

• 8 -. І І І І І 8 1 t І І І а 8 І І І І t 8 І 8 І І І t 8 
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подати ... ! Сказати щось таке, щоб вони 
знали, як славна партизанка дошкулює 

ворогам! Ех коли б. Та хіба він один того 
хоче ... ? 

І враз думни йому обірвалися. Його очі 
напружено задивилися у далечінь і ВІН 
схопився за даленозір. Щось за постать, 
наче цяточка простувала на сусідній горі. 
Помітив, ноли постать горошиною перекоти
лася через галявину. Застиг він в напруже
нім погляді. 

- Жін па ! - здивувався він, а в голові 
думки млинrюм-Хто вона ? Зв'язкова чи 
може шпигунка ? 
Настороживел і занував зозулею. У лісі 

відгукнулися на різні лади птахи. Згодом 
прибігли до нього КІЛЬІШ озброєних 
побратимів. 

, - Що сталося ? 
- Панове, а погш1нr>тс он . . . на ту 

галявину. 

ДивиJІисп у далекозір cuoчa-ri~Y одпн, 
по гi:vr другнj . Але постать більше Н(~ 
з'являлася Зникла між високими струю-\ИМІ1; 

соснами, у хащах щербатих узбіч. 
РозпоЕів, що бачив і промовив : 

_..........,_.._..._._...__, І І 8 І І І І І 8 І І 

Відділ сумівців у Веллінrор . 
............... .......... ..._............._.._ t 8 8 t 1 8 І t ~ ............................... ....._.._ .................................... а І І І І І І І І 8 ..-~ І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

Ра~\ів, що на заході в Ні;vrеччині лишилися 
кільна сот тисяч украЇ Нlі із-братів. І ноли 
мріяв про них, серце лкосr., частіше бнлосл. 

Ех, !\ОЛИ б_ йому тудн r:істочну про ее бо 

- П піду навперейми. 

-Рушайте! 
Остап перечІшив зру~ніше своІ'О скоро

стріла, затис пі; ( пасоІ' гранату і , й наче 
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пша сарна, подався по крутій стежці на 
;l,олину. Годи~ за дві він дістався до гори й 
;_засів у просіuі, пгльу:Ючи загадкову постать. 

.. "Jeшan щось з годину. І здавалося йому, що 

годпни оберталася у вічність. В голові 
1·лумилися надії. 

- У пустив - спало на удмку. 

І враз загострилося йому чуття, напружи

вся зір. Задивлявся, яr" ви-сочіють сосни, а 
поміж соснами примітив постать. Підкра
;І,аючися, він почав поспішати за нею назірпі. 
Згодом забіг навперейми й застиг біля 
покрученого грабу. Затдавши слушної 

хвилини, юн раптом крикнув : 
-Стій! 
- І - і- і ... -- відгукнулася в ЛІСІ 

стоголоса луна. 

Жінка не розгубилася. В одну мить вона • 
схопила пістоля й, екерувавши на нього, 

зігнулася до стовбура. 

-Не руштесь 1 Хто ви? 
Дивилися один одному в вРп. Він увесь 

зарослий, лиш очі блищали. 
- Пароль ! · - нинув він. 
Вона ураз опустила пістоля іі: зворушливо 

ВІДПОВІЛа: 

- Пане СмілІ-ш, це я- Стефця ! Ль:sів

l\1 ЇВ ... ! 
Опустився скоростріл. 
- Стефця ... ! Пані Стефця ... ! Тах оr:ь 

чому ви не хотіли брати від мене корову й 

ЕОЕЛ . . . Звідкіля ж це ви? А я вас не впізнав, 

;~уже ви з:.jнилися. 

- З Ні~.:еччини. 

Обнялися мов ріцні, поцілувгла вона його. 

А я вас першою впізнала. Ви мені рідного 

брата нагадуєте, що в Дрогобичі. німці 
повісvлд. · Ну, ян у вас ... чи всі живі і 

адорові ... ? 
- Слава Богу ! вчора загін " Грізного " 

вирушив на Рогатинщину. А ви ж як ? 
Ой, і sмарнілч! Нізащо не впізнав би . . І 

українців бачили ? Ходімте до постою, ось 

сюди навпростець ... 

За якусь годину дісталися до пастою. 

Стефцю оточили налом, простягаючи десятки 

обіймів. 

ГuЛОС :МОЛОДІ Ч.4 (5 

-Пані Стефцю, а ми гадали, що вас того ... 
а ви слава Богу ... ! 

- Uіг-ме пані Стефцю, вас не впізнати ! 
Стефця, радо усміхаючися, подивилася на 

присутніх побратимів своїми стомленими 

очима і стиха заговорилз. : 
- Панове, майте спокій! Все розповім: 

і про унраїнські табори і про тамтешнє життя. 
Славні українці, тільки лякаються при

мусово! репатріяцн. Сн:ільки там чужинці 

про нас говорять ... ! Бага·rо книжок про 

нас вийшло. Лише одне прикре скажу : в 
серед вигнанців у верхівнах мало Еіри, що 

не вірять в наші сили ... 
-Ого! 

-Диви, а хто ж вони? 

-Сюди б їх! 

- А може нам на Сибір іти ? - вигукнув 

Остап- Годі ! Ми не вівці, щоб на заріз іти ! 

СтефІ'Л багато r.:raлa їм розповісти, та не в 
силі була. Вона сто:-'лсно подивЕла.ся і на 

її очах заблищали щирі сльози. 

- Перепрошую, панове . . . я більше 
неr.-.::о ... -і во:аа заточнлася немой зіе'яла. 

Далека і буремна путь дал з. ся її у знаки .. · 
ІПНЕПЬ. 

IL 
)------

Сумівські 
усміш.ки 

Перевчений 

~І 
__ j 

До Осередну приїхав прслегент в рефе

ратом, який він започаткував словами: 

- ,.Дорогі друзі! Ми повnнні встат:о
вити генезу розвитку СУМ~ у, оскільни ця 
генеаа інтерпретується по рівному і в гіпо

теаа, що, гіперболічна висловJJюючись, ці 

інтерпретації можуть стати парадокеом ... '' 

Чого сумує 

- Чого це в цього молодця таний сум 
на обличчі? 

- Бо він ще не вступив до СУМ-у! 
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П. Черкаський А. Шульга 

КРИЗА І ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВОСТИ І - Продовження -

Ч.4СТИНА ПЕРША. 

ПІДСТАВИ ВИХОВАННЯ ВОЛІ 

Немае батапня :змінити харантер, не 
nрокинулась відраза до зла) не відчувається 

nотреби зробити внутрішнє зусилля відни

ІІути від себеt передусімt зло і тим змінити 
:характер) тому він залишаєтьсн незмінним. 

Але бра:к волі і бездіяльність в цім питанні 

~ювсім не означають того, Щ() харантер не 

може· бути зміненим на. Rраще. От, я.нби 

можна було довести, що вснна боротьба є 

безнорисвою і безвиглядною та, що людина 

nри усім своїм бажанні і впертості не може 

стати ліпшою) н. пр.-еrоіст не підніметься до 

самопожертви) або злодій чи вбивн:ин не 

може стати милосердним " самарян.ином," 
це бувби до:наз цінний. Та життя роду лю

дського? беручи лише від часів, ноли існують 

різного роду хроніRи (чи то писані, чи устно 
:передавані,. в в:иховн()-релігійних nереданнях 

з сірої давнини) усіх, навіть давно вже 
неіснуючих народів і рас~ однvзгідно говорять 
npo щось інше, а саме, про безліч випаднів 
навіть Rардина.JІьних змін хараюеру людсь

~ого. Сама наочність і непідлягаюча вже 
заетаноьі н.ожного 3 нас справа теперішнього 

т.sв. цівілізованого співжиття переважаючоі 
масй людей на світі, бе3 людоїдства 
nовсинденного та горлорізання одвертого, 
снажуть про те що харантер людсьн.ий, 

навіть дужеJ змінився. Бо не основною 

причиною таRого унладу тепер сама наочність 

норм правних і ріжного роду " занонів," 
обмежуючих чи забороняючих прантиl\Н 

наших "пра-nра-пращурів", а усе це є внелі

дом тогоJ що характер людсьнй змінився. Бо 

янби не змінився, то й занонів обмежуючих 

"сваволю," т.є.злих харантерів, енрайній і 

звірячий егоїзм, не було б, бо всяні 3аRон:и і 
nрава ті ж самі люди встановляють. А саме 

стремління ванони і відносини теперішні 

мі.жлюдсьні змінити на ще ліпші і доснона

ліші,це лише потреба практична, а мабуть і 

підсвідоме бажання, чи БожесЬні начала, 

динтують. Отже не лише всевладн:пі'І і нез!\rін

ний егоїзм заложено природою в Істоту 

людсьну. 

Історія людсьного роду знає безліч при.hла

дів, ноли найбільше занеренілі злодії, пі.::~; 

впливом особливих обставин, ставали здібни

ми до добра і тв()рили висон.і, благородні 

діла. Російсьни1':'1 письменник Пушнін у 
"Брати-розбійнтпш "каже: у всяного своя 

совість, вона пронинеться у чорний день." А 
Го.лготсьний розбійник поналвся на хресті, 

ведений nринладом Ісуса, що на хгес'І L 

молився, просячи прощ-еннн дан своїх 

мучителів. 

ОтжеJ харан.т,ер не є щось неsшнне, юн є 
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сумою того, що принесли ми з народженням, 

плюс те, ще додала до того родинна атмосфера, 

школа, суспільство, а найбільше і рішаюче 

те, що ми доложили до того власною працею 

внутрішньою і власною борнею зі злими 

початками, що заложені в нас і дані в1д 

уродження, в не меншій мірі, як і добрі. 

Rоли дано нам і заложено в нас вщ 

уродження прагнення до ідеалу, святі пориви 

до добра, стремління до правли і, коли ми 

не хочеме І щоб все це погибло, не встигши 

розцвісти, або щоб щоденне життя все те 

заглушило і затоптало в болото наші золоті 

мріІ, працюймо над своїм ха рактером, 

гартуймо свою волю в службі тому, що 

є єдине, чим прекрасне життя та живі люди. 

Стремім де найкращої перемоги, перемоги 

над собою, над низькими зазивам:и натури. 

Не легка це перемога й не легко вона 

деєтьс-я. 

Моральне виховання, поступовий розвитоп 

духової істоти в людині праця, що вимагає 

упертих і постійних спостережень та вишко

лу себе. 

Недаром московський цар Петро, хоч 1 
ворожа нам, але велика індінідуальність 

свого часу, знаючи свою розпущеність і 

непогамованість своєї натури, з жалем н:ажс: 

"бунт стрільців утихомирив, уговкав Софію, 

побив Rарла ХІІ, а себе перемогги не можу." 

Морально досконала одиниця, це втілення в 

людині виеою-:~х ідеалів і правди. Чим вища 

ідея, тим більше зусиль вимагає вона для 

осягнення себе. І щоби цілковито дану 

ідею опанувати, усі наші духові здібності 

мусять бути скеровані до ії мети. Необхідно, 

щоби ця ідея шляхом повільного нарос

таючого взаємодіяння, з іншими ідеями пост

упово ширила засяг свого вплину, ставала б 

керівним центром усього устрою нашого 

внутрішнього життя. 

Пригляньмося як твориться мистецький, 

генілльний твір. У генія родиться думка, 

часто в ранюи молодості. Ця думка-ідея 
спочатку живе в нім боязка, неясна. Потім 

якийсь випадок особистого чи чужого 

життя, або прочитана книга, дають сильніше 

побудження і концентрують на ній особливу 

ГuЛОС МОЛОДІ Ч. 4 (5) 

увагу автора. 3 того моменту вона знаходить 
поживу у всім. Спостерешення, читання, 

розмови-приносять до свідомости матеріял, 

який ії годує, а вона росте і кріпне. TaR, 
приміром, Гете ЗО років працював на;х 
творенням свого безсмертного "Фауста." 

Оцю роботу закріплення в душі ідеї, або 
розвитку ідейного чуття можна по рівняти 

зі штучним виробом кристалу. " Коли до 
хемічного розчину, склаценого з кількох 
ріжних речовин в стспені насичення, опусти
мо :н:ристал, І-<аже французький психолог 

Пейо, то однородні з кристалом частини, 
пц впливом таємної сили притягання, 

виділяться з плипу і ступнсво еионцентрую
ться навколо нього. Rристал бу;1;е помалу . . 
рости 1, яю~о . зали:шпмо розчин вповюм 

спокою тижю 1 міеяці, дістанемо один з 

най:н:ращих с:н:земплярів, яю1й своєю красою 

створить рідність і гордість хемічпої лябора
торії." 

Те саме і в психології. Візьмімо любиіі 

психічний стан, видвигнім його у нашій 

свідомості на перший плян,тримаймо я:н:юій

довше, шляхом таного таємничого середника, 

як в хемії, :н:оло нього непомітно еконце

нтруються однородні з ним ідеї і душевні 

рухи. Отримаємо властиве, могутнє почуття, 

якому рабсько буде підлягати воля. В порі

винні з ним усе інше відійде на другий плян. 

Навіть низькі, стидлині почуття, як ми їм 

піддамося, можуть осягнути над нами нео

бмежену владу. 

~т Дриля, в "П реступність і преступники" 

наведено низку осіб, у яких стремліпнн 

нижчого порядну панують над усім єством та 

визначають ціле поступовання даної людини. 

(Продовження буде). 

До високого літання 
Безнастанно сил пробуй, 

Ум гостри, насталюй волю, 

Лиш працюй, а не тоскуй! 

Іван Франтш 
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ROPOTRA lCTOPlЯ НУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАіНСЬКОГО НАРОДУ 
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ЕПЛИJ УІ{РАїНСЬІ<Ої НУЛЬТУРИ ИА МОСІ{GВСЬКУ 

---·о-

'УRраїнсь:ttий вnлив на московсьну церкБу рня велавилась тоді дуже гарним шр:афтоl\1, 
був такий великий, що в Москві скрізь по паперои та чистою роботою. 
церквах запанува.їт.З. у~раїнська вимова, і ця Одбився наш вплив і на бу,J;і.влі. Українці 
вимова лишилася тут аж до початку ХІХ-го будували дворці і роsмальовували: їх по 
віку. Сrюєму. Року 1673 часозщин: ун:раїнець 

І-\ращі люди на l\Iocнri nереймали все ьід Петро Висоцький зробив в .Кoлшv;:c:-J.cьr-ti:vr 
· дзор~'.і край царського l\jer.:я диво.зпце: 

українців. Учитель Петра І., князь Борис 
мідних леЕів, що car\r:.i ворушилися і реr:·ш1; 

Голицин, зачісувався по-козаць:кому. Патрі- Ссl\·:ен Полоцький на цих ле..:оів нашrсав 
ярх Никон їздив в українській бричці. Рону · · · · ·> " р ф · · " На'31ТЬ Hpilll В СВОИОМУ И МОЛОПОІ;І .. 

1666 межигорський монах призначається Перейшли до Москви і ті нагробшшп, 
царсь:ким садівником і привозить з І-\иєва могильні пам'ятники, що була скрізь по 
сливи, Ш·Шоград та груші. Ца·рсь~~і sаба.аи в нт:.по:.v1у краю. 

ХУІІ віці влз.штовували ун:раї~-Ісі. З нашого Наші малярі часто хо;~;п:д~І до Москви, 
:н:раю просять наrіть в 1671 р. "хл,hбни:ка, часто їх і закллкалА туді!; то;,ну не диво, що 

:н:оторьгй гаразд'Ь хлібов'Ь и пирогов'Ь печь." український вплив одб~1вся і на московсьl>іlі: 
Наших же ун.раїнців завсіди кличуть іконографії: західний вплив через Польщу, 

навчати царс:ьких дітей. прямо йшов до нас, а ми його неслл в Москзу. 

Дру:карська справа в Україні стопла дуже Це через нас скаржил.ась старо~іри, що 
високо. Київські дру:н:арсь:кі шрифти так " образЬІ святьш неподобна : очи слузгами, 
припали до вподоби на Москві, щ.о р. 1669 лиць1 румннньш за плотію жирнь1 и дебел~І 
Інокентія Гив~лн дуже просили надрукувати р:.ІЗЬІ Ігвмецнія ... " Наші гравюр:л та тю\ 
в Києві книжок для Мос:кви. УнраЦІ:сь:кий звані "народні картинки " у велиному чис.1і 
вплив в друнарстві одбився навіть в дрібних сунули на Москву. 
деталях; так на Москві в друкованих :кн:и- Земляни наші, опинившись на Мосн:Еі 
жках спершу нумерація була по лист:ках, а хутко занесли туди " ересь новую "-почали 
тіль:ки потім під нашим вплщвом стали нуме- по церквах говорити пропОІ.і.J:і. На Унраїні 
рувати :кожну еторінну; під наш:uм впливом це було звичайним ділом, але в Москві 
стали розривати в дру:кованих :книжках слово можна було якусь там проповідь хіба тільки 
од слова, а до того їх дру:ковано внупі ю:шіть прочитати із книжки, Із цього зразу земляка 
3Нак переноса слів ПОЩ1Чали в нас. Заголово:к наmіпридбали собі ворогів. "Заводите ВЬІ, 
:н:нижки в Мосн:r>і любили давати s кінгя;· ї ?СанЛНГ"-.rтапли їх-" ересь новую, люде! 
тільки під нашим впливом почали ставити ці вrь церкви учите, а мь1 людей прежь сего в-~, 
наголовки з почат:ку ннижки. Б_ажаючи -церкви не учивали, учивали ИХ'Ь В'Ь таині ... 
мати в себе гарні друкарні, ще навіть Петро І. Біса вь1 иміете себі и всі ханжи ... " 
nосилав своїх людей в науку до друкарень в Але сплинув час, і українська проповідь 
:Київ та Чернігів. Особливо Київсь1·ш друка- запанувала в Москві ... 
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І Іершr м r прапоРідниками на ~1о::І-ші були 
наш1 Єпифаr ій Славинецький та Се:.1ен 
l rолоц:.кнй. І навіть в ХУІІІ віuі кращими 
промо шлми. проп01ідеї: ~ J!е:р~граді . та 
Чосю .. і з1r с1 ·и були украшц1, 1 ІХ завсщи 

ГІрали на посади до соборів в с_толичні міста_: 
Ук )аїнці багато зробили 1 ·коло ново1 

~Іоск~всьної JІітератури. На чолі цеї літе
ратури столв унраїнець Ф. Проко_пович, що 
разом з "Кантемиром розпочав цю л1тературу . 

ГuЛОС МОЛОДІ Ч., (5 

Так званий клясицизм в московсьній літе
ратурі був аанесений 3 України; у нас цей 
юІясицизм бачимо ще 3 самого початку ХУІІІ 
ст. в творах Пронопою1ча та Сковороди. 

Переклади з 3ахідної літератури довгою 
низн:ою пливуть до Москви в ХУІ та ХУІІ 

віці; проте перенлади ці сунули на Моснву 
або просто з Унраїни, або робили їх українці. 

(Дальше буде). 

............... 1 1 8 1 1 1 8 І І І І І І І І І І І 8 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 8 8 8 І t І І І І І 8 І 8 t І І І І І І І І І .............. 

Сумів~а з Манчестерсь~ого балету. 

t І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І f І І t І t І 8 І І І І І І І І І І І І І f І е t 8 •• 8 ••• е f • 8 І ................... 
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ЮНОГО СУМІВЦЯ 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~ 

Мал і 
Оповідання 

Хто а нас не читав вjдомих оповідань 
>>Малі Герої<(? 3 запертим віддихом, ми ков
тали сторінБу аа сторінкою, забувши про 

в~е на світі. ІЦоденні сірі будні, в лю1х ми 

жили, всі наш1 юнацькі радості й терпіння 

- все це пропадало, западалося в забуття. 

А перед нами в нашій унві: мов на філь

мовій стрічці, пливли великі постаті геро
їв-юнаків, їхні подвиги, вчинки, діла. І ми 

;захоплювалися ними, ми в своїй юнацькій 

·уяпі все те переншвали, разом з тими ма

леньними відваwнйми юнаками прокра

далися крізь ворожі застави, ми раділи їх

німи успіхами, плакали, ноли вони спов

тшвши своs завдання, гинули на руках 

полководця. А прочитавши останню сторін

ну тнх прекрасних оповідань ми довго ще 

сиділи над аю~ритою книжкою. Ми мріяли. 

Нам хотілося переживати такі самі пригоди, 
сповнити якийсь героїчний вчинок, прислу

житися батьнівщині. І щойно голос батька 

чи матері, що закликав нас нластись спати 

бо вже дуже пізно, відривав нас від 

наших мрій. 

Чи тільни уява та хист доброго пись

ме-нника може створити такі постаті малих 

.хоробрих героїв? Чи в дійному реальному 

житті вони не існують? 

Минул:и роки спокійного, мирного жит

·rл, прийшла війна. Воsнна аавирюха люто 

прокотилася по наших землях. Дуже часто 

з наших теплих, привітних кімнат залиши-

лись згарища. Дуже часто наші батьки, що 

лагщним голосом відривали нас від на

ших молодечих мрій, погинули від ворожих 
куль. 

Нарід став до боротьби аа свободу, 
аа незалежність. Наші брати взяли зброю, 

щоб в рядах УПА боронити свою нраіну 

від жарстоних наїзників. Під прапорами 
УПА опинилися всі, ному дорога батьнів

щина і рідний нарід. І ось фантазіл пись
менника, що створила героїчні юнацькі 

постаті перемінилася в д1исність. Серед 

бійців ~7ПА ви анайдете малоденьних Івасів, 

Степанів чи Петрусів. П роворні, меткі, всім 

своїм серцем віддані справі, вони пліч-о

пліч стоять побіч своїх старших друзів
бійців. Там, де не може сповнити завдання 
роавідчик, чи роавічицн, там посилаsтьсн 

малого Івасн. І він прекрас~о сповняє своє 
завдання. У важких ситуаціях, коли во

рог оточивши заліявим :кільцем відділ УПА 

намагаючись~_його знищити, вони непомітно 
без підоари аі сторони ворога проходять 

:кільце, повідомллють інші відділи про не

безпеку, яка загрожує оточеному відділові 

і в той спосіб часто-густо рятують ситу
ацію. Своїм зірним оном вони обсервують 

все, щоб опісля принести неоціневі вістки. 

За оці свої вчинни вони вповні заслуго

вують на ім'я малих героїв. Не :казкових, 

видуманих фантааіsю письменника, але 

дjйсних, реальних, що в і:м' н і а любови 
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до загротеної батьківщини риенують сво

їм молодечим життям. 

* * • 
Були мороані дні 1945 р. Хуртовина 

намітала гори снігу на землянки відділу 
Тура. Стійнові, не зважаючи на те , що 

були вдягнені в добрі кожухи та чоботи, 

померали до кості. Нараз з віддалі крізь 
свист хуртовини донісся до них голос по

стрілу. В тому напрямі побігло деr-\Їлька 
хлопців. За якийсь час вернулися вони 

в товаристві дивної постаті. Це був малий, 

може двонадцятилітній хлопчина, вбраний 

в великі батьнівсь:кі чоботи та о:кутаний 

в теж завелиний на нього :кожух. На пле

чах висіла у нього >>фінка<<. 
Малий рішучо зажадав, щоб його за

вели до командира. 

- Чого ти прийшов?- сказав :номан

дир. 

Я хочу бути при войсь:ку -- твердо 

і безбояз:ко відповів хлопчина. Не помогли 

жодні переконування ані намови, щоб вер

тався додому, що він ще замалий, щоб 

бути воя:ком і т. д. Івась вперто повторю

вав своє: <<Я теж хочу бути при війську.<< 
І лишився. 

Спочатку крутився біля :нухні. Пізніше 
почав командир вживати його для зв' язку. 

ГОВОО КОЛОДІ Ч. ~.(5 

Він виявляв та:ку проворність, що остаточно 
став най'Нращим розвіпчином групи. В сво

їх великих татових чоботях та маминому 
кожусі, неаамітн:ий, маленький ішов тудй:, 
нуди його посилали і вертав завжди з як
найдо:нладнішими вістками. 

Його дитяча наївність, роззброювала 
ворожих солдатів, він з ними грався, сідав 

на коліна, діставав від них ласощі, в;rrааив 
до їхніх авт, штабів. Рівночасно обсерву
вав все нругом себе, запам'ятував і прино

сив донладні відомості про чисельний стан 
ворожих частин, про їхнє узброєння , пляни 

' і заміри. Він мав вроджений талан розвід
чина. Туди, де жодному іншому розвідчи
нові не вдалось дістати~.н, він діставався. 
Він вмів знаменито сєбе маснувати Раз 
?рав курну під паху і на запит ворожих 
стеж, нуди він іде, говорив, що несе своїй 

тітці нвочJ\у, другий раз вирушав з голу
бом, мовляв: >>йду до товариша вим;ннти 
на іншого голуба<<, іншим разом ізі слtо:за
ми в очах вйпитував ворожу стежу, чи не 

бачили де його матері, бо він не знає, ле 
вона ділася. 

Одним словом цей непоказний хлопець 
віддавав УПА в її боротьбі з наїан:и:ком 
неоцінсні прrюлуг:и. 

ДАЛЬШЕ БУДЕ. 

Фраг.мепт ::1і Свята "Обли1Ічя.м до Воюючої J!кpaїnu"' в Ілі, Кеu.мбрі8ж. 
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Височини 

Наша рідна Україна це нра-:сі переважно 
рівний. Нераз і сотню нjлометрів проїдем та 
не побачиш ні гір r.i наLіть вищих горбів. 
l)ільше чим ;~ев 'ять ~~ссятих частин Ун:раїни 
залягають uеликі низи або пологі височини. 
ТіJІьки де-не-де бачимо горбовину. Лишень 
одна десята частина України вкрита 
верховинами. 

Є три верховини на ~1країні : Карпати, 
1\рим?ьні гори та Кавказ. Вони столть наче 
три велитенсьн:і вали на південних межах 
Ун:раїни. 

Н.арпати це дуже довга, наче серп вигнута 
зморщка на земні1t поверхні. Середуща 
третина довго простягненої нарпатської 

верховини споконвіку заселена українсьним 

народом. 

Ка1:пати. дуже гарні гори. Їх узбіччл 
вкритІ ~~р1мучими чатинними ЛІсами, по 

хребтах тягнуться рознішні, багаті всіляним 
зіллям і КЕітами луки-половини, ще вище 
здіймаються стрімкі скали. Чудовими доли
нами біжатч по скалах і камінню хрустально
nрозорі карпатсьні річки. 

Українські Карпати скла;щються з чоти

рьох частин. Від заходу до схо;~у чергують 
по собі: Низький Бескид, Вис01шй Бескид, 
дуже сналисті Горгани і пайвищі між усіма 
Чорногори, що з;~;іймаються вище 2000 метрів. 
Найвищий шпиль зветьсл Говерли. 

По північнім боці Карпат простягаєтьел 
довга полоса горбовини, що зветься Підгірл. 

Кримські гори це невеличка пасмова 
верховина, що доходпть 1500 метрів висоти. 
Її плоскими верхамн простягаються гірські 
пастівники, що звуться по татарсьни Яйла. 
Найвищий шпиль це Роман Кош. 

І\авказ це наіІвюца нероховина У країни. 
Це величні пасмові гори: що здіймаються до 
тан:их в:иеот, що їх верхи окуті вічною 
.кригою-леднянами, й білі ві;~; енігу, що 

низи Украіни 

нін:оля не т2.є. НаJu:.лІ~иї шпlш'~ sветм·;1 
Елобрус і має звиш 5600 ;нетріtі 1шсоти. 
На lіізьічно}іУ боці l{южаsу простягаєт;_,с:і 

пі,:~навказька горбовина. 
Височин на У країпі багато іі J:.:онн є таnі: 

Найдалі на захід висунена височина Розточ(', 
на схід від нього лежить JЗоJІинсьІШ іі 
Подільська височина. На ехо;~і Україн :1 
лежать височпю1 С1обіrнансьна й Донець!-\:!. 
На півдні простягається Бееарабська, а 
дальше на ехі;~ Подьіпрянська вттсочини. 

Всі височиюІ в Україні невис~н<і, поJерхНІо 
мають рівну, аегІ-\О хвилясту. Вони поперері
зувані дол~1намн, які звича~іно гл:1б01 .. і іі 
1~рутобон:і. Найглибші дол.І;ш це це 
подільсьні нpи,saw.a:aJi розкішними садами. 
Низин в Унраїні ще більше чим височш;. 

Низини в півні·ші::'і Україні ліслеті й вкритІ 
болотами. В пі Jденнііі У 1~раїпі ниsи етепоьі. 
Низини в Україні розміщені ось я1с На 

північ від Розточа лежить низина Підляшша,. 
на північ Еі;~ Волині низина По.:~ісся, міІЕ 
височиною По;~ніпря Слобожанщини є На;,
дніпрянсьІШ низина, між Слобожапською та 
Донецьною височиною, низина Донецька, Е :\ 
схід від ДонеЦЬКОЇ ВИСОЧІІШІ--НИ3Ш·І~J 

Донська. 

Нал Чорним Морем простягсл довжезною 
смугою Чорноморсьюпї степовий ниs; йог:; 

частини це низини: Кримсьна й .КубансьІН\. 
На самі східні межі України сягас 

Каспійська низина. 
Частина Каепіfrської ннзини лежитt-. 

понпще зеркала :морп. ТаюІй зе:\ппr~r 
простір зветься депресія. 

Ун:раїнсьні низи беsнраї своім простро;11 
Немов море простлглись вони дою~ругп 

lЇJrьки високі могглп, що іх: виеппал:r ваті 
прсдІ\И на вічну пам'ять оборонцям-героп'·.J 
Унраїпи чорніють на штчн:н-:сиу ошці. 
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Із творчості сумівців 
~·~·~·~·~· ·~·~·~·~·~·~·~·44~~~~~~~44~фф~·~·~··~·~·~·~·~·*·~ 

син у! 

Працюй, молись, і - бий на сполох, 
Не трать надармо ні хвилини! 
Ти син - нащадок України, 
Яку розп'яв неситий молох ... 

Коли в краю - борись, не падай! 
А на верху - вдивись в глаголи; 
Того, хто влив у кров нам звабу
Будь вільним в хаті і навколо ... 

1\.оли ж покинув рідну хату, 
Іди 3 посохом пілігріма; 

Буди зневіреного Вата, 

Руавелта, Джона, Тома, fріма ..• 

Віщуй про нову в світі силу, 

Нову духовість в путах ката; 

>>Народам воля і людині<(! 
На прапорах нового Завтра! 

Скажи, що Бог непереможний 
І непоруганий є, синуl 
На наших прапорах шовкових 
Глагол відвічний, живий, Божий: 
Любов і Віра в Україну. · 

Старий сумівець а Rранвіч. 

У слід за Вами 

Ви твердо ступали ногою вперед, 
П~ремагаючи гріані труди, 
Бо Україна - Святая Ідея; 

Тому вперед йшли Ваші груди! 

Ваш чин святий і назабутній, 
Ви шлях тернистий перєйш.JJИ. 

Хоч не здобулй, ми Вас не забули, 

Ви Україні славу nринесли! 

Хоробрі Ваші ті.ла почорнин, 
На яких повстансь:ка кров зроста, 
Спочили в лісі в могилі темній, 
На .яній часто немає хреста .•. 

Ви полягли, вже Вас немає: більше, 
Та дух Ваш вітає nоміж 11амn 
І кормить завзяттям МІЛІОНи :юнаків, 
Які підуть Вашими слідами! 

Петро Шевчу~t, 

ПОДЯНА 
ВідїRджаючи до :Н:анади всім своїм Друзям і Співробітникам складаю 
сердечну подя:ку аа щиру співпрацю й дорогі подарунки. 

Олеuц;,ееич. 
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'-~ С. Боєдар ~.-. ........ ~ ... ==--.--:--=~-"~t~ 

ВОСКРЕСНУТИ ДЛЯ 1-ІЕІ МУСИШ! ! ! ~'-' 

Єдина в нотної людини 
власність, що мусить бути 

визJІана за нею є: святиня 

її >>Я<<, її покликання. 

Бранд. 

Я любив тебе, існристе вино. . . Ти 
nроводило зі мною величні свята, ти було 
моїм другом на самоті, ти вливалося кй

п'ячим кумисом в мої жили та ганяло 
моєю душею через рщю жита, вітрові на 

ВТІХу. · 

Я любив тебе с:крайно. любив до сьо
годні. Але від сьогодні ти мій ворог!! ! 
Послухай! ІЦе хвилина і побідно встане 
Сонце, ще одна, і сколихне космосом мо

гутнє: "Воснрес! Воснрес!'' 

Я панрив тобою, існристе, дно глибо

ної чар.н:и. Панрив і вийшов на узгір'я 

привітати лобідне Сонце. Бачиш? Стою з 

витягненою руною 1 мовчки чекаю ... Дов
нруги все завмерло і мовчить. 

Вдарив дзвін . . . Я криннути хотів, 

набравши повітря в повні груди: Воскрес! .. 
Та нагло· ... що це? Слова застригли в гор
лі, а очі віднрились широко ... 

Я не бачив як побідно встає Сонце, я 

побачив ... цілу в чорному, мою скорбну 

Матір. Стояла два крок й передімною, а Її 
погляд був сумніший від світла місяця 

в далекій пустині ... 

Я хотів вдарити іскристим об вемлю і 
кинутись до Її стіп, цілувати гарячу руку. 
Та хтось мовчазно вдержав руку і шептав: 
&Це сльови твоєї Матері, не кидай!<< А ма
ти моя сумно усміхалась. Н приступив і 
щойно тоді запримітив, що усміх її мере
жали великі, хрустальні сльози. 

.... ".,.,.,.,...,."...,_,.",..",..",~в 

Вона витягпула свою худорляву руку 
і, як в дитинстві, гладила моє вже зрання 
поморщене чоло, а я ловив у чарну Її скор
ботні сльози.. . І тоді я почув Її голос: 
»Сину, це моя туга. Випий, бо ти як поні
вечена форма, мусиш бути перелитим. Ви

п'єш, станеш тоді самим собою, станеш тоді 

гармонійним, суцільним і непохитним в 
своїх пориватх до мети життя.« 

Чарка наповниласЯ вщерть, а Мати 
моя поцілувала мене в чоло і тихо-тихо 

віддалялася. Я хотів бігти за Нею, та пог
лядом своїм Вона здержала мене на місці. 

А Вона, снорбна, віддалялася і :кликала до 
мене знову: >>Ти вияви собою тільни: те, що 

хотів винвити у тобі Господар. Ян виявиш, 

то створиш міст, що існування твоє злу

чить з життям цілого космосу! Тоді ти для 

мене знову васкреснеш !<< 

Вона знинла, а я, задивлений в дале

чінь, побачив ... ян встає по бідне Сонце! 
Щось стряснуло моєю душею, змочились 

мої вії. Я прилож:ив чарку до уст, і тоді, 
коли вел:ина хрустальна сльоза змішалася 
з тугою матері, я перехилив іі і випив до 

дна. Тоді я визиваючо поглянув довкруги 

і нрикнув: - "Воскрес! Воскрес!" -а все 
кругом раділо. 

Я зрозумів Тебе, моя усміхнена сльо

зами Мати. У день, колй Він воскресав, 
Ти прийшла дати мені свою тугу, Ти при
шла рятувати свого сина. 

І він для Тебе вже воснрес! 
Радуйся!!! 
Тому раджу і Вам: 
Коли воскреснути Ви хочете для Ма

терj своє], Ви виnийте Її тугу! 

Повірте і зрозумійте тан я: я пив 
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ісврнсте впно, та не знав, що воно грішна, 
[)рудна отрута. Воно мене тро1'ло дура
.]0: , JЗона воскресне!" 

Я кажу Вам: не вірте!! ! 
Вона сама прийшла і дала свідомість 

ГОЛОС МОЛОДІ Ч. 4.. (5 

призначення мого жаття. 

Щоби щасливо Вона жила -- так ян 

н, воскреснути длн Неї мусиш! 

Передрун із ;ку рна.ТІУ "Світло" , Pi:v~i11i , 1 ~4 7 . 
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Віаді.t сум~вцш в Сліфорді. 
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13 CYMIBCЬROf ТВОРЧОСТІ 

Великодне 

Заграли дзвони велиJ<одні, 

Звістили чудо всіх чудес, 

Що встав із гробу Син Господній-··· 
Хриrтос Воскрес ! Христое Воскрес! 

Три дні лиш тому фари ее ї 
Вели його розп '.ять на хрест-
Він нині встав в красі і силі, 

Воістину, Христос Воскрес 1 

Дзвоніть, дзвоніть весело дзвони, 
Щоб жаль і біль з серць наших щез ••• 
. . . й тоді були ридання, стони-
А в третий день - Христос Воскрес ! 

Осип Скала. 
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Др. Г. Г. CJ<erap 

Украінці в Гол вуд 

ЧАСТИІІА 2. 

Щоби 1щ статтп була більш цікан<, 

треба завернути нолесо часу до 1942 року, 
коли то УІ\ра'іаці в Льос АнджrлLос, справ

ляючи унра'інсьютй Вел~пщень, запросили 

на це свнто в проl\:о;;ою артиста Василя 

ТитJту. Шано вниі! 1 і сть бу з із дружиною 

і си,~ів на почеснім місці аа довгим столом. 

Нинув оком по присутних, відТаІ{ поди

влвсн на Божий дар на стоJті й почав свою 

нромову: ,,Мої Дорогі! Я з українсьн:ого 
роду, але виростав та виховувавен поміж 

американцями іі: маJто коли вживав укра

їнської мови в розмовах, і тому тяжко ме

ні ВИСІ\азати свої думки по українськи тан 

янби хотілося. До.:шол~те мені промовити 

до ~ас по англійськи!'' При цім виголо
сив довшу промову, дякуючи українцям, 

що запросили його по1v..іж себе на Велик

день, бо це пригадало йому часи, ROJIИ він 

був дитиною, а родичі справляли Великод

ні свята, ось так ян саме тоді. 

Оце була моя перша зустріч 3 Титлою. 

В той час він був артястом· рисівнин:ом у 

фільмовій студії Діснея, де крім нього був 

ще один українець на ім' л Е. Паливода 3 

Клівленду, Огайо. Паливоду л знав 3 моїх 
поїздок до Клівленду ще пере;:1; 1942 роком. 
Однак з якоїсь прич:ини (мабуть 3 уRраїн

ськоі непQеидючости)) Титла не довго пра-

цював у Діснея, а 3Годом переі:шов до ін·· 
шої студії в ,,Ювіверзал Ситі'', а ще ДРЛЬ· 

ше г:ішоtз до Ню Норку, де під своїм іменеs1 
"l)ил Тит.J1а'' почаu uипускати довгі сері1 
помічних фі.JІЬІV!.ів TEPlTYHC. Ці ю!"пуеЕll 

н самий опрацьовував в кольоро _ i;:r сту;tі і 

донедавна, бо десь до :кінця 1948 рок~-. 

Відтан ююву пропав с.лих по Trп.Jioni: 

значить мабуть знову перейшов до інш()Ї 

студі]~ з новими проєктами (це мій зцога;~;). 

.Яr~ рисівнин Титла був артистом 3 лас
ки Божої. Окрім .в,~JIJJROгo природного та
ланту до малярської _штуни, мав Еіч звя.3-
ки з директорами- фільмових студій і 3наu 

бізнесову процедуру. Коли не поми.пяюсь. 

то "Мікі Мавс'' був йо~о ·rвором, а рІзно

родні варіянти цеї штун.и облетіли цілий 
світ та принесли фільмовим студінм сотки 
міліонів заробітну. Щоби він зійшов зі сце
ни мені не хочеться вірити. Але я даль

ше буду СJІідкувати за ним та аа його 

новими комічними нреаціями, й про це до

нееу до української преси. 

* * * 
При цій нагоді слід згадати (хочби длn 

самої фільмової історії) про денні; нагоид 
наших українців стати фільмовим!(- .артис
тами. До таких в першій мірі належить 
п. Василь Балешта (теперішний ··а; В' ка~ 
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в Канаді), яногv фільмовий директор Ерік 

фон Штрогайм запросив був до Голінуду 

обняти певн}r ролю в одній штуці. Однак 

п. Белешта з яІюїсь причини не никорис

тав зо.ІІотої нагоди, яка вже більше ніноли 

не поверне. 

Знаю про другий випад он, де ще один 

унраїнець віднинув велику фільмову офер

ту, а тепер за цйм жаліє. Відтак знаю де

нільна випаднів, що денні наші артистичні 

сили пробували дістатися до фільмових 

студій, але не мали щастя, бо не мали за 

собою ,,руни". Передше можна було діста

тися до фільмової С'і'Удії щастям, тепер це є 

виключене: до фільмової студії може діста

тися лише той чи та, за якпми сама сту

ДІЯ ПОШукує. 

В Голівуді є так багато різних артистів, 

музик~нтів, співаків, штунарів, письменни

ків, знавців історії та ностюмів, що студії 
мають з чого вибирати до найменшnх по

дробиць. І тому то по ресторанах в Голі
вуді побачите багато нрасавиць, що доно

сять до столів поживу, тому, що не могли 

цістатися до студії на акторок! 

"НАША МЕТА" 

ЗАПОВІДІ 

ТЕАТРАЛЬНОГО АКТОРА 

1 Відома унраїнсьна артистна, Ганна Со-
вачева, у своїх споминах наводить низну 

І заповідей-вказівок для молодих сценіч
них анторів. Ось денні з них: 

1. Немсt поганих ролей, є погані антори. 
2. Прислухуйся більш до своєї душі, 

ніж до суфлера. 
3. Щоб відповідати в тон, треба знати 

і текст і настрій: партнера. 
4. Дбай більше про партнера ніж про 

себе. 
5. Знай звідки і для чого ти вийшов 

, на сцену. 
і 6. Краще недограти ніж переграти. 

7. Розумом контролюй сам себе на сцені. 
8. Грай більш, коли мовчиш на сцені. 
9. Пануй над темпераментом і нервами. 

10. Бійся похвал, люби :критику. 

ГОЛОС МОЛОДІ Ч. 4. (5 

8 І f І І 8 І t І І t 8 І І І t І І • t І е 8 е 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Центральний Комітет СУМ-у видав 
працю на І оо сторінок професора Г. Ва

щенка (почесного члена СУМ-у) під на
головком: , ,ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ'' з 
циклю матеріялів для вишколу керівни

иів Осередків СУМ-у (випуск 3-4). 

Зміст праці: 

КРИТИКА БОЛЬШЕБИЦЬКОГО 
ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ. 

1 . Большеницький вихов:аий ідеал. 
2. Основні риси большеницького ви

ховного ідеалу. 

З. Критичні зауваження до больше
ницької :концепції ниховного ідеалу. 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВИХОВНИЙ 
ІДЕАЛ 

І. Євангельська наука і грецька філо
софія - сенави христіянсьІ<ОЇ філосо
фії. 

2. Найхара:ктеристАч:rіші риси хр::сти-
янської філософії. 

З . Нау :ка про Бога. 
4· Докази буття Божого. 
5· Онтолсгічний доказ буття Божого. 
б. Космологічний доказ буття Божсr.J. ';· 
7. Моральний доказ буття Божого. 
8. Євангельський ідеал людини. 
g. Риси християнина. ; 
ЗАГ АЛЬН 0-ЕВРО ПЕЙСЬКИЙ 

ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ 
І. Критика ідеалt націонал-соціяліс

тичного виховання. 

Матеріяли цікаві не лише для :керів-
ників Осередків СУМ-у, але танож для 

J. 
студенства і :керівників культурно-БИ· 
ховної праці. 

Замовлення надсилати на адресу : 

Ukrainischer jugendvere(n 
Munchen 2. 

Dachauer Strasse 9j2 
дm_ rikanische Zone 

GERMANY 

Ціна 4 НМ. або 1 ам. доляр. 

Друга частина nраці в друку. 

• 
Центральний Комітет • 

Спіл"и Укра1нської Молоді І 
, ........ ~-----........ ----· ... ~·-· ......................................................... ~ 
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Осередок СУМ 

в Робертсбридж 

Наш Осередок ім. Є. 
Коновальця начислю

є всіх 37 членів. В 

нас немає: багато інтелігенції, всю працю 

в Осередку ведуть друзі з закінченою не

повно-середньою освітою. Наш ОсередоF 

засновано ще 15 жовтня 1948 р. За цей час 

ми вже можемо похвалитися деякими осн

гами в нашій праці в напрямі піднесення 

нашого знання, вироблення світогJшду і т.п. 

Працю ми розгортали після наших спро

можностей, але ми придержувмося засади: 

"хто вчиться безперебійно, той напевно на

вчиться." 

В , нашому Осередку в зоргашюваний 

хор, заходом Осередку було влаштовано 

кільна імпрез. Найкраща з них, що на 

довго останеться в пам'яті членів, це бу

JІО цьогорічне відсвяткованнп Ронавин 22. 
Січня, получене з посвяченням сумівського 

прапору та зложенням с'умівсьн:ого прире-

чення членІв. 

Шевченківська Академія Шевченківсьна А-

в Болтоні кадемія відбулася 

в нашому Осеред

ку н дні 18 березня в залі Лодвік, що бу
ла наповнена по береги українцями та чу

жинцями. Коротка вступне слово виголосив 

голова місцевого Осередку СУМ. Мішаний 

хор під керівництвом п. Сироти відспівав 

"Заповіт". В дальших точках програми був 
виголошений реферат другом Б. Головатим. 

З деклямацій слід відмітити "Тополю", що 
її відденлямувала подруга М. П роцак. Дуже 
гарне враження виклинав виступ сумівців 

у збірній деклямації "Учітеся брати мої". 
Програма була мережана виступами хору, 

деклямаціями, та виступом місцевого бале

ту. Анадемію закінчено Національним Гим

ном. Дуже велика присутність. унраїнської 

громади на академн сндчить про велику 

любов до нашого найбільшого українця, 

нашого провідника- Т. Г. Шевченка. 

Осередок СУМ 

в Морбі 

Генсіць кий. 

Нг,ш Осередок СУМ 

ім. ген. Грицая-Пе

ребийноса начислює 

36 членів. Наш Осередок остаточно оформ

лено щойно в жовтні мин. року. В своїй 

початковій праці ми обмежились тільки до 

відсвятковування національних річниць 

Згодом праця розгорнуJшся ширше і сьо

годні в нашому Осередку відбуваються вже 

систематіІчно виголошувані доповіді, дідбу

ваються курси англійської мови, які веде 

друг В. Волошин, як також існує в нас 

шаховий гурток. Всі національні річниці 

ми старавмося відсвятнувати разом з інши

ми існуючими в нас організаціями. Дуже 

ми радіємо, що за доnомогою Централі СУМ 

нам вдалося розгорнути працю в Осередку 

і тан як передтим богато нашої молоді 

ставилася досить зрезигновано до всіх 

справ, а особливо до молодннцької органі

зації СУМ, так тепер зрозумівши такі ве

ликі ідеї, які СУМ несе на своїх прапорах, 

всі горнуться масово до нашої Спілки, Ми 
є горді з того, що ми в членами СУМ. 
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В далеІ<ій 

Шот.1яндії 

1\uмітет o~('p(>:tr'Y СУ~І 
в ~1аю~~рі Гucr~~,. в lllo~
Jl:HH н, н;;uro Гuло:Jою є 

;(pyr Ю. Вср('ЩУІ->, с ;lyil·:І~ at\TlШim:i в }.103-

' ортанні пр;щі, а •·н;~іJВІІчніlно .:tіЛІJІ'lІ~І у 
·,;~ітув~с~ю.і :to c .. ut.ї ц~~•пралі. llсрсгЛІцаю

чи що~.:іr.нчні а1.ітн з ;~ir ль1:остн 1~1 ОІ'U 0-
·:с>;•е ,І:іу МJІ:\ІОВt•лі псрrношусл дуr.тами ;to 
;,,:at~i\UЇ 11Jот.-шнд:ї. ІJачу~ молодих, енергій-

ГОЛОС :ИОЛОДІ Ч:~ 

добніlСН у :t.ixy l\.Ї;·цсон!і .J.рзма гичний гур

ТОІ\. Про це мс;ю~ ТсШt>іИ скн.зат~• і околи

цн. 8uxoдaMll щ.,оrо І'урrиа крім урЛДіf\(>

НОГU що м .. шулого ІJОІ\У Сuнт М.нюлuї .сько-

1'0 ІН!ЧОра 1 НЮШ DИCTady •>УкраЇt-Іа В КрtНЇ<<. 
R місfщі січнj цю внстv ву повторспо u од

но:чу з Е:щабурс .• ".Іх т~.Нt>іа, 11.1 нні:1 бу-
) . - . .. . . 

.ЛП ПрНС)'ТНl y~p3.1:fЦl Mall.l~C ВСІХ І'ОСТеШ!З 

Шотшш,ції. Про успіх uш тав 1 найІ>ращс 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1118111111 

Ст ін.н.а гa.Jrma Осередщ1 (\У.М в Кран..віч. 

___._ ............................ __ _.. ....... _ ............... ~• ......................................... _,. • І І 8 І t І І І І І І І І І І І І І І І І І ... .......... 

ннх cy.)tiJuiв, що спішnть по цілодсш-іій 
na;..ю;ir нраці на спі;rьні схо;:щпи до ;юмів 

ки .. \ :шноть вже чпм похвалитнсн наші 

;tp~':-Ji в ~І<на1ері Гостелt.. Цілий ря:( вінчи
таних JH ~траті в і виrолошен:их ;tonoвi,'l;eй, 

багаті 11 ро•·рами урл;:~;шуnаних націонаJІьннх 

річниць nрацп rypтi\iu. Та чи не нattнrnщc 

вони самі 1\ІОіКУТЬ сназатй. 

l\1 11 :юві.J;алй:сн, що Макмері Гостель 
постепенно лінuі~tу6ться. Виїжджають меш

наю(Ї госrслю на інmі місця поселеннп і 

жнлно. їм поюt:tатн працю розгорнену в мо

лоднлцьній орrанізаціі СУМ. Напере~одш 
остаточної ліквідації ОсерсдІ\У належить на 
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цьому місці алоінити призноннл як Rоміте· 
тові так і всім членам СУМ аа жертвенну, 

< nовну nосвяти nрацю, та побан~ати ще біль· 
ших успіхів на новому місні. 

Осередок СУМ 

у ВІнфІльді 

Наш Осередок у Він
фільді ми наавалй ім. 

Зенона Rоссака. То

Cne~mamop. 

му, що у нuс в дуже маленька частина 

украfнсмюІ молоді, а тим самим і невелика 
снільність членів, нnшу працю ми роагор-

,..,.. ....... 8 8 8 8 8 t І 8 8 8 t І 8 8 1 8 8 8 8 е 8 І 1 І .І е 8 8 8 8 8 І 1 І І І І І 8 І І І І І І І І І 1 І І І І І 8 І І 8 І І І І І І І І І 

...... :· спЬп<~ ;крв.Івськоі ... ~іолоді ·~в .. Австрt:І видав D:ю 
. Д І (П. . і) · : 1 а2 -·~:J <2 ' ' ' грамоту PY.J'OB . _одруз ;.., __ .$~\ •• •.• -----:.--·- ·· 

--·- .... ;/( ~!Ц .. '.lQ<t..~-:-::"' ~..: ~ доКаз су).tлЬщоl_'() сповве~вя 

, ' обов=:е::j~~; ·~::~;·~ ··не; ~;і,л.:·.fі; будет 
·. · rlдйим(-Ою} ~ои;~(до~ою) . Ва~кіfs.ЩиrЩ, (:В сЛущ~цй 
.... · час пйхrоіпшm . ряди · борціВ ,. ввтюль'в'иХ .::змагань 
·; .·· .возJ.ю '~~~рі ,УвраtDи. ·" ' ...... · . 

t .. ' 

.' ~ &uu.цбy;t,.(L.~.(~?J.:H-'7m9a 1N.! 
. ~~ . . . 

"'aad Jto.trn .cauu У•\."' 
Мо.а:о» 1D АмrрІІ ~ 

Pr: 

Rрайовий Ro.мimem C1liлJzи У~ра[ІІСЬ'І-іОЇ Мол.оді в Австрії 

видав для своїх члеиів Гра.мопш в до~аз су-1tЛіnного вrі

кон,ан,н,я обов'.яа~ів члепа. На фо·rо: Одна із ц.их Гра-иот . ........................................................................... 
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тас~1о з усі:ип члепа:'.ш paao~r, а не та\\, н" 

мн чули про інші Осо ре;~ кн, що можу rІ) 

11 (Нщюnатп .панна чн. Наш енергіїrюнuf І'О.ТІtJ 

uc:t ІОрііі .МахповсьtшІі ;~ш-:Jнцає: всіх зу(:ІІJІh. 

щоби пр<.щю н Оссре;~І\У поt:тавнтн ІНі Fі;~Ію
ні;~но:иу рі1ші. J. на<.: І:н:і ч..-Іенп є ,lymc ;to
Gpe з;:щсцнп:Іінuвані. Всі схо;:пппr переuСІ

;щ~ю піс~"lн нравпл, що їх на~І псрсс."lа:Іа 

нuша· Центра.:-~я в ~:lон;І.оні. 1\.pi:'lt ві.J,еuнтІ\О

ll}'Шіння наших націою.lJJЬІШХ Річниць, мн 

вророблювмо спстсrш.lтично на схо;:пшах ро

форати і матеріялії на:~іс..-Іані s Централі. 
Наші суміоці дуже цігшвллться су:"ІІівсьІюю 

пресою і sалюбюІ читають ,,Aunнrapд", "На 
Варті", Голос ~[о.тю;tі". Вірн~:ІО, що в маїІ

бутньо~ІУ ІШ:'ІІ вдасться ще Іір~ще рош·ор

нути нашу працю. 

Су>.tівець. 

ВІСТі 1\-'Іісt~еnий Осередок СУМ ім. 
З ЛОНДОНУ Павлушкова запросив на свої 

ширші сходиІІИ членів й: ук
раїнсьRого гро~адннс.тuа, що відбулнеп ::\ПЛ 

19 березня, члена ЦК CYl\-1 по:~ругу · Муху 
s донладом про АБН і його завдання. Зали 
вщерть персловнена унраїн

кою молоддю і старшим гро

мадянством була донааом 

Доклад 

про АБН 

того, я:к живо інтересується та бере аrtтюшу 

участь наша громана в нашому Жй'rті на 

політичному від1·инну. ІІіеля виголошеної 

доповіді вив'яаалась широка диснусія. На 

цьому місці належить запримітитй, що та

ні і їм подібні доповіді інформативного ха

рантсру потрібно виголошувати частіше, бо 
унраїнська громаr\а на цих теренах спрю·-

нена їх. 

Після закінчення Загальних Зборів СУБ 
відбулося в домівці СУБ-у перше засідання 
новообраногго 11-гим . Крайовим З'їздом 
СУМ Крайового Комітету СУМ. На засі-

данні був приеутннtі ntш.об. 
ГоJІОRИ ЦК С~·' М ;tpyl' 1\а
JІІІНІІик, НІ'і:ІІіі ilt\D ЦЇJІ:rіі ]НЦ 

Засідання 

КК СУМ 

UІ\a:Jiвof\ .h'.рнііовому 1-~о~tітето~j н рСІагпр· 

ІІСШІЇ ПраІ~ТПЧНОЇ р00()ТІІ. ;3а.сЇ.JіlННП l.Ш~Ша

ЧНJІО І І рсан:tію ]{p[tйouo•·o l{шtітсту, JІ!І:ці

."lено фуш-щjї лn~tia\ 'ІJІ~на:шr 1{1-\ та обІ·щщ
реuо ря:t шІтань н ІІ.:шнуааrпі нран1. 

І{ОМУНІІ{АТ 

Цсптра.пhшtіі 1-\омі·l'ет СпілЕ'\И У щн.t ЇІН~І,
ної l\loлn;~i по;lUЄ дп вj;{O~ta веім 1-\рнііо
вп~І Кт.1ітетам, Uрганj;нщійннм ];юрам та 

~·понновюкеннм c~·~l-y в .t:вроні і 3асн.;еа

ІІО~І, що 29. січнн н. р. в l{ap~teн ;~t_•.:ІJ. ІІа

рана JПара(вю1) uj;tGyюrcп річні аGорн ~ю· 

Jin;J.i при Товариетні >>Просtіта<', на люtх 
у1\раїнська l\юлодь Параt'ваю своїм рjшеІ -
ІІНМ nетупила в світову Сnілку ~·щ)аЇІІrJ_

ІЮї Моло,r~і, тримаючи і JЩ~"lьше сшшчJаІtю 

3 Тонариством >>Il (ЮСL·іта<<. 
Центральний 1\n:\tіт~т Спілюr У нраїнrІ>

кої MoZIOil;i вітає ui;t імені всіх еу:"Іtівнін 

еві ту новостворениіі fipaiiouпii 1: омітет с~· ~~ 
його Осере,цюt та ч."lctt.iв в Пара(ваю. Ві

тає~ю також і Товариство >>Ilpoeijтa<<, НІ\ 

батьківську організацію, що взяла патро

нат над нашою молоддю. 

ЧЕСТЬ J7HPAl'IlИ -ГОТОВ БОРОІІИТИ! 

Центральний І{омітет 

Спілки Української Молоді 

До всіх Читачів "Голосу Молоді! { 
~ 

Оцим подається до вінома, що :з нас-
тупним числом >>Голос Молоді<< перехо
дить в руни нової Рсдаю~ійної Нолсгії. 
Рівночасно поuідомлнєтьсн, 1цо за ре
дакцію не є більш відповідальний доте

~ перішний редантор С. Gоє;(ар. 

~ РЕДАІ\ЦІЯ. 

"ГОЛОС МОЛОДІ" - місячний журнал української молоді 
Ред а r у є: KoлeriJI. В вдає: Крайовий Комітет СУМ у Велнkоfр~тавіі. 

"ТНЕ VO!CE OF YOUTH"- Monthly Magazine for the Ukrainian Youth ·in the U. К. 
Printed Ьу RK. PRINТING cSo PUBL!SHING СО., 70, Col/ege Road, Harтow, MiJJluex, EпglanJ, and publisheJ Ьу 

---·-- __ _l!!(R~JNIAN Y9_f!!_lj __ ASSOCJ~ТJON, 49, Lirrden Gf!!d~~otting .Н~_І_ Qatc, London. W. 2., ~~land. 
Друиовано n YнpaXucьнltt Друнарні "РІДНА RНИШНА". 
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