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Підсумки Світового :Конгресу, 
Довоєнна праця зорганізованого українсько

го жіноцтва спиралася головно на Рідних Землях 
Західної України. На еміграції широко розвину
тий був жіночий рух в Америці, Канаді, Чехії 
та· Варшаві. Це бу ли тоді головні осередки укра
jнського жіночого руху на еміграції, але найбіw 
льша частина нашого жіноцтва бу ла під больw 
шевицькою окупацією відтята від спільної праці. 

Др~а Світова Війна зовсім змінила умовини 
ва Рідних Землях. У сі українські землі нn йшли
ся під большеницькою окуnацією. ~орібок укра
їнського жіноцтва знищено, активніших жінок 
вивезено, а українські жіночі організації алікві
довано. Велика частина свідомого українського 
жіноцтва знайшлася поза межами батьківщини 
на скитальщині. УкраУнський жіночий рух знай
шовся в новій ситуації, бо ціла його праця по
чалася поза межами батьІ{івщини. УІ\'раїнсьІ{е 
жіноцтво~-перейшло трагічні моменти, але не 
заломилося. Віджила праця українського жі
ноцтва в нових умовив~ на скитDльщині, а до 
праці стали нові жінки і після довгих років роз
луки прийшли до спільної праці сестри Придні-
прянки. · 

Зате росли і кріпили свої сили жіночі орга
нізації Америки й Канади, які виборювали собі 
чимраз кращі позиції не тільки серед українсь
кого громадянства, але і серед американсько
га-канадійського. Виросло тут нове покоління. 
роджене в Америці й Канаді, для ЯІПІХ вони є 
рідною, а не -чужиною. Вони боронили ту свою 
прибраву батьківщину своїми гр~ьми і чимало 
з них є ветеранами тих армій. 

І хоча розділене дале.ним:и просторами і умо
винами побутовими, українсько жіпоцтво па 
скитальщипі знайшло сн:uро спільну мову з 
заокеанськими сестрами. Ніколи увр. жіtlоцтво 
не змо:tке. забути скільки труду і праn:і вло:жи
ли заокеансьні організації для рятування поло
ження українських скитальців через nротести 
і віча в обороні їх правного полож.еnнл і допо
могу для рятування здоровля і життя. 

Сьогодні вже велика частипа скит. :льців nе
ресе~ена по цілому світі. Та частина, яна по
пала до краю, де є жіночі організаці"і, доповнює 
ряди членів оргuнізації Америки чи к~~нади. Але 
велика частина попала в ті кра1ни, ;te зовсім 
не було українського життя або воно було дул{е 
слабе, як Бельгія, Англія, Австралія. l"!a всіх 
тих нових землях )Кіноцтво мусіло почати піо
нірську працю. Жіноцтво зверталося о поміч 
до сильніших організацій, ян: Союз УкраУнок 
Америки чи ОУЖ в Німеччині. Треба бу ло всі 
ті розпорошені сили зібрати й скріпити, щоб 
створити спільну силу, яка виповнила б ті зав
дання, які зараз стають перед укра1нським жі
ноцтвом. Коли в світі йде виразна боротьба 
двох світоглядів, українсьІ{е жіноцчnо вважало 
ва конечне з'ясувати своє місце і становище. 
Чуючи на собі моральний обов'язок, як одної з 
найсильніших жіночих організацій, Союз У кра
їнок Америки скликав Світовий Конгрес Укра
їнського Жіноцтва. Цей заклик піддержали всі 
жіночі організації в світі й всі визначні гро-
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мадські діяЧки. Справа бу ла така ясна і пекуча, 
що тільки треба було бути вдячним· Qоіозові 
Ун:раїнок Америки за його ініцінтиву й ма~е
ріяльні тягарі, які взяв він на себе. . 

Конгрес відбувся 12 і 13 листопада в Філя
дельфії при численій участі делегаток Амери
:Ки, Канади і Европи та піддерж,ці всіх інших 
організацій, яні ізаа матерілльвих і патпорто
вих труднощів не мr,гли приїхати. Конгрес за
лишив незатерте враження на присутніх жінок 
і був величезним підйомом духа української 
жінки. Жіноцтво виказало велику зрілість та· 
зрозуміннЯ ваги хвилі. 

Одпою з перших і основних справ, яку ви
двигнув Конгрес, це оборона інтересів пане
воленої батЬІ{івщини - голосний протест 
проти насильства й ОІ{упап;ії большеницької 
влади на Ун:раїпі та террору, який там панує. 

Жіноцтво зн:маніфестувало свою єдність з 
Рідним Крає:.~, соліда різуючися з визвольними 
змаганнями українського народу. 

Жіноцтво ясно заявило себе по сторові де
:мократП, mуІ{аючи в демократичного світа під
держни своїх змагань. 

Воажаючи, що з'єднання наших внутрішних 
сил - це передумова успіху нашої боротьби, й 
піддеря{уючи засади внутрішної єдности, Кон
грес заявив свою піддерж:ку Національній 
Раді. 

І реферати, і привіти ·та резолюції, виступи 
бесідниць старших і молодих і виступи деле
гаток всіх країн з'єдналися на тій політичній 
плятформі, даючи сильну відправу наїзникові 
України та добиваючисл у демократичного сві
та піддержни і помочі. Це ~своє становище Кон
грес подав окремою заявою до Об'єднаних На
цій, яку розіслано жіпочим українсьн:им і чу
жим організаціям та пресі. Вели~tою піддер
жкою :цього нашого становища був виступ го
лови "і{оммон Коа" пані Пейн, яка підчеркну.ІJа 
визвольні амагання унраїнсьІюго народу, зав
зиваючи до помочі йому Америку. 

Другою головною справою, яку вирішив 
Конгрес, це створення одної спільної репре
зентації українсьн:ого жілоцтва - Світової 
Федерації Україuс'Ьн:их JKiuo'l.lux Орzаиізацій. 

Створено осередок, який буде координувати 
працю у:країнсьnого жіноцтва в сві1;'і. . 

1\опечність упорядкування внутрІшнього Вlд

тиниу в жіночім русі була така велика, що під
держади це зразу всt існуючі організації. КолJІ 
хто не міг прибути й мати заступництво в часі 
:Конгресу, то зголосилися писемно, висилаючи 

резолюції і співпрацюючи в підготовці. І коли 
прийшов Конгрес, все жіноцтво було єдне й всі 
ухвали переходили одноголосно. Чи то вигн~
ні з Рідної Землі - скитальки, чи вільні гро
мадянки Америки чи Напади, вони виявили се
бе· зрілими громадянками. Обов'яЗІ{И супроти 
БатЬІ{івщини та потреба взаємної допомоги злу
чили Я{іноцтво цілого світу в одну родину. Це 
nоликий мо ральний адут, що жіноцтво перше 
по воєнцім розвалі створило світову організа
·цію і ·спільно стало · в· обороні паневоленої 



Батьківщини, а жіночі· організаціі Америки й Ка
нади з цілою сердечністю відгукну .. 11ися на те 
нещастя, що навістнло Рідні 3eмJJi, вся j"хпя 
праця останніх трьох років, в більшості звернена . 
на поміч скитальцям, буде продовжуватись і 
далі. 

Дуже поважну частину Конгресу запяла 
справа переселення українських скитальців. 
Це нещастя украінського народу було предме
том поважних нарад тих жінок, що жиють ва 
сталих місцях осідку, як і тих, що скитаються. 
Можна сподіватися, що коли жіноцтво приложе 
до цього свої руки, ця справа буде тим кра
ще розв'язана. Зокрема жіноцтво застановляло
ся рятуванням тих жінок, які є жертвою Lій
ни, які стратили чоловіків ї остались самі з 
дітьми. 

Нове питання виринуло на Конгресі, це пи
тання молоді, родшеної і вихованої в Америці 
й КRнаді, для яких ті країни є рідними, а не 
чужиною. Вони чують себе українками і хотять 
стати в спільні ряди. Та молодь не знає Рідно
го Краю, вона любить його, але в їх очnх цей 
край є такий, яким залишили її '}Jодичі 35-30 
років тому. Ми мусимо представити той край так, 
як вiJJ є тепер, і з'єднати ту молодь тісно з на
ми: та молодь має змогу багато зробити для 
української справи, будучи ветеранами і грома
дянами Америки чи Канади. Ряди нашої молоді 
силько прорjдилися і ми повинні дорожити на
шою молоддю, щоб наші прапори П<»Несли во
ни дальше. 

Тепер за украінським зорганізованим жі
ноцтвом перше завдавня понести ідеї СКУЖ 
між жіноцтво і між громадянство та піддержа
ти їх, щоб ці великі моральні капітали, які 

Ініціяторка Конгресу - Голова СУА 

п. Олена Лотоцька 

придбав українському жіноцтву СКУЖ, не 
проп:Jли безслідно. 

Українське жіноцтво, яке виказало себе зрі
лим ,rrоконати великого діла, воно і піддержить 
його в ім'я наших Найвищих Ідеалів. 

TeпetJ . українське жіноцтво, піднесене на 
дусі, з'єднане в щирій вірі в світлу будуччину, 
піде дальше вперед в боротьбі за визволення 
й право на життя українського народу! 

І. П. 

Державний Секретар Канади вітає п. О. Кисілевську 

Наша редакція дістала .т~иста, що його вислав Державний Секретар Ка

нади до п. О. Rисілевської, коли довідався про те, що іі обрано Цреаидеіmсою 
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій. · 

Цікаві ми також, скільни наших джентльменів, що багато і часто зустрі

чалися з п. Кисілевською, виконали цей обов'язок елементарної ·чемно сти. Нам 

не ходить тут про те, щоби п. Кисілевська дістала більше чи менше гратул.я
цій~ а про те, щоби не затрачувалось у нашої еміграції відчуття форми 
і чемности. 

Лист n. Державного Секретаря наводимо повністю. 

Державний Секретар Стану Канади. 

Дорога· п. Кисілевська ! 
Оттава, 20. листопада 1948 

Бажаю долучити і мої гратуляції до тих qисленаих побажань, які Ви напевно одержуєте а приводу 

Вашого вибору на Пре:шдентку Світової Ф~дераціі Українських Жіночих Організацій. Мене Ваш вибір інтере 

сує не тільки тому, що Ви є тепер мешканкою Канади, але також тому, що Ваш син є одним з визначних 

урядовців в моєму Відділі Канадійського Горожанства. 

Канада дуже багато скористала з приїзду до цього краю численних поселенців украінського похо
дження і ми переноналися, що поселивш:Ися тут, не багато часу потрібно їм, щоби пристосуватися до нових 
обставин і щоби увійти, ЯІ~ група, 'вповні в національне життя цієї країни. · 

_, ~u-~СподіЮ~.:я, що в коротІ~ому часі буду мати нагоду зустріти Вас особисто 1 зложити Вам моІ грату
ляціt до Вашої нової гідности. 

Ваш щирий 
(підпис) Колив Гибсов. 
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СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА 
Хмарочоси видаються нам тут, в Европі, чимось далеким, сто

роннім, нічим з нами не зв'язаним. Та не тав: було 12. і 13. листопаДу 
3 оцим хмарочосом- "готелем Аделфі" в Філядельфії. В ті дні двері 
його гостинно розкрилися для того, щоб прийняти представниць 

українського жіноцтва. 

3 ріаних нінців і 3 ріаних :континентів, молоді і старші, роджені 
в Америці і :Канаді і такі, що перед кількома тижнями вперше· при

були тудп,-всі вони були об'єднанні одпою думкою, притягнуті одною 
.справою, одушевлені одною ідеєю: помогти: Рідному Краю, помогти 

своїй вели:кій, такій багатіі1 і такій розтерзавій Україні. 

Про зиачепвя ко·nгресу пишемо окремо. Тут же, щ~б пе накли
кати на себе слави самохвалок,- даємо слово кореспондентові амер. 

газети "Свобода". 

ФІладельфІя, 15.листопада.-В суботу, 13. листопада, 
закінчились дводневві наради Світовогс 1\онгресу Унра
інського Жіноtrтва, що відбувались в готелі Аделфія при 
участі понад 100 д~леtат9к зі Злучених Держ'1 в, Капади 
та европейської скитальщипи і численних гостей. Наrади, 
що відзначались діловістю і с~ріозністю, пройшли у ве
ликому· піднесенні духа та покликали · до життя Світову 
Федерацію УІ\раїнсь:ких ЯОночих Організацій, головою 
я:кої стала 80-літня народин діячІ\а, пані Олена І{исілев
сьRа, сеніарка украjнсь:кого жіночого руху. До Тим·шсо
воі Управи СФУЖО я:к заступниці голови увійшли nро
відниці у:країнських жіночих організацій в поодино
ких країнах: Олена Лотоць:ка (Злучеnі Держави), 
Євгенія Ситник (Канада), а зарезервовано два місця для 
Бразилії й Аргентини. Члени Тимчасоnої Управи: Степа
нія rрицько і Анастазія Волкер (Злучені Держави). Іри·на 
Павликовська і Марія Біляк (Европа), Ольга Войnенко 
(Канадtl). Друге місце для Канади зарезервовано для 
Jlitи Українського Католиць:кого Жіноцтва. Зарезерно
вано теж два місця для Бразилії й Аргентини Се:кретар-

. :ку вибере з-поміж себе Тимчасова Управа. Кандидаток 
ааnропо113вала Комісія Матка. Вибір пройшов одноголос
но. З у(Пх рефератів, дис:кусій та привітальних промов 
виходило, що жіноцтво, а аокрема ~'1\раїнсьн:е, затриво
жене наступом ко:муніdму та Росії. Віддано .багато увнги 
сnраві допомоги визвольним змаганням України та ряту
ванню українських скитальників в Европі. 3 виступів 
американських бесідників найсильнішою була промова 
миссис Нетелі Вейсл Пейн, що походить зі старого аме
рикансьноr·о роду і вела в часі війни аюlію, відому під 
назвою .. Бонделс фор Бритен.", а теnер nранює в органі
заціі "Камон Коа", якої вона є головою. В сво'!й щнріП, 
в)ДвІ:LЖній та глибо:кій змістом промові МИС(ІІС Пейн дала 
найвище nризнання укрuїнському народо1:1і, що вjд самої 
появи большевиаму аж по сьогоднішпій деш, вРде герой
ську боротьбу nроти комуніз~ІУ та московської агресії. 
Вона підкресдила, що її upгat:tidaпiя і вона сама доло
жать у~іх СИJІ, щоби <tмериканський нарід пізнав правду 
про цю боротьбу України, а уряд щоб допоміг цій вою
ючtй У:крuїні та її геройсь:кій Українсьн:ій Повстанчій 
Армії. Зміст цеї nромови передала имерикuнсьюt преса. 
Трuгічне nоложення українсь:кuго народу та його зма
гuння анайшли теж вислів у телеграмах, які ухвалено 
вислuти до президента Труман1:1, :канuдійського прсмі<:.ра 
Мекензі Кію·а, Аuамблеї Об'єднаних Держав у Парижі 
та 11ані Еленори РузFельт, якій висловлюється теж подяку 
аа її гуманне Відношення до ДП, в тому теж і до укра
їнських скитадьників. 

IJ ер ший день нарад. 

В n'ятницю, в годині десятій рано, в залі готелю 
Аделфія, nереповненій делегаткuми і гістьми, що з'їха
лись на Світовий Конгрес Українського :жіноцтва, ввій
шов ряд nластунок, а як аатрубила пластунська трубка, 
ввійшли на залю: п-ні .. Олеюt Кисілевська та делегатки 
з Евроnи, яких повітІіно гарячими оплесками. Hapaдff 
вщкріtТО молитвою і nривітом п-ні ОJІени Лотоцької, го
лови Союзу Українок Америки. Над президіяльnим сто-

,лом видпів велиниИ Іш.Льоровий образ украІнськоІ жін:ки 
в пародному строї (1\tалюнок арт С. Гордипського), я:ка 
В1{азує на америкннl'ЬІ~у Статую Свободи. Посередині 
стоJІа виднів щ.юкрпсний образ Божої Матері, nривезений 
зl скитальщипи та дароваnий Союзові Українqк АмерикИ 
від Об'є.днаннн Уnраїнсь:ких Жінок на ЕміГрації. noчeCita 
nредсідннцп, п- fii Олена 1\ИсілеЕсь:ка, вітаючи цей Світо
вий Конгрес Українсь:кого JЮноцтва, - nред'явила свою 
оригінальну легітимацію з 1884 ро:ку, як наймолодшої, бо 
15-ріЧ:ної тоді, першої жіночої організаЦії~ - Товариства 
Русь:ких }ІЛнок, заснованої Нат&лією Кобринською. Я:ка 
велика еволюція наступила в істогії украінського жіно
цтва, говори.1а п-ні Кисілевська, від цеї першої української 
жіночої організації в Галичині до Світового · Конгресу 
Українського Жіноцтва в Америці! Палкі привіти зло
жили ще: п-ні Ірина Пав~'іи:ковська, голова Об'єднання . 
Украінсь11их Жінок на Еміграції, від украінського жін<>: 
цтва на скитальщипі в Евроні та п·ні Єш·енія Ситник від 
уRраїнських об ·єдеаних жіночих органівацій в Канаді. 
Президія Конгресу с:кладалась а та :ких осіб: Олена Ло· 

· тоцьн.а (Америка), Ірина ПавликовсьН'а (Европа), Євгенія 
Ситник (Каннда)-предсідющі. ЗаступницІ: Ольга Войцен
І\0 (Канада), Олена Штогрин tАмерика), Степанія Савqук 
(:Канада), Марія Гоголь (Аме ри" а). Секретар ки: Дарія Ре
бет (Европа), Ольга Струк (Америка), Олена Степанек 
(Америка), а для англійськ~,ї моuи: Меланія Милянович 
і Люба Дольвиць:ка. Було одно місце в президії nорожнє, 
nрикрашене пшеtіИЦf'Ю, маком і блаватом та левтами 
в ув:р11інських національних барвах. Це для делегатки
а Рідного :Крию. 

Потім настуrшли реферати. П-ні Олена Лотоцька rо
ворида про завдання ;украЇНСІ>КИХ жіночих організацій 
в часі поневолення ун:раІнсь:кої нації та її боротьби аа 
свою державність. П-ні Ірина Павликовська дала широ
:кий образ великанської праці українсь:кої жінки до війни 
та в ч~.:tсі бо.:~ьшевиць:кої та німецької окупацій. Коли го· 
в ори · ' а про гетакомби жіночих жертв, уся ааля залива
лась слізми. Змалювала теж j трагічну картину життя 
жінки на скитальщині . Про досягнення у:країнськоі жінки 
в Канаді говорила п-ні Ольга Войценко, починаючи від 
першиї піонірсІ1:кої хатки і церковці, а кінчаючи на ви
ховних Істптутах та численній інт ... лігенціі, що виросла 
і виховалась в Канаді. ll-нt Олена Штогрин мала до:клад 
на тему досягнень украінсь:кої жін:ки в Ам· · риці. Згадала 
?.а nіонірсьь:у прuцю У. Н. Союзу і "Свободи" і цей вклад, 
що його вложила жі:нка в усі церковні, Нt)родні, :культу
рні та мистецькі досягнення америкавських українців. 
Про завдмння у:країнської жінки на емігрС:tції говорила 
n-ні Ярослава Чубата. Вuла nідкреслила вагу дому і ви
ховання· молодого покоління у своїй в~j й в своіх ТІ?а
диціях, потребу :клюбів, діточих сад:ків, пласту, вакаЦІй
них осель, 3l'tlдуючи за піс'лаництво жін:ки як амбасадора 
у:країпської сnрави у тих крttїнах, де вона живе. 

Комере з музичною програмою. 

Ввечорі першого дня нарад відбувся в Українськім 
НародІІім Домі при вулицях 2а і Бравн ко:мерс, получе
ний а музичною частиною, якою проводила п-ні Ma~!~t 



Хомин, ·що представляла молодих, але добре виШІ(Оле
них, виконавців програми. Виступали: Броня Кульчицька, 
челістка; Аделя Кульчицька, піяністка, як солі(·т.Е(8. і аком
паніяторка; Люба Головата, скрипачю1; ( епя Буrшй, гар
фа, та п-ні Анна Мельни_к, що відспівала своїм милим 
сопрановим голосом кільк~ пі~"СПh по-ун:раїн~ьки і по-ан
глійськи. По вечері п-ні Олена ЛотоцЬІса, ·повітаnши пе
реповнену гість~и галю, предст}!вила п ню Ів;1нну БРн
цаль як тостмайстра, яка по привіті покликала промовпів. 
Д-р Л. Мишуга нагадав у привіті, як глибоко відчувала 
і розумі.ла Леся У1сраїнка · вагv і rсилу трагедії в житті 
людини і нації, заслуживши собі в Т. Франкя назву "оди
нокого мужчини" в ~.у:к'раїнсьній літературі. П-ні Марія 
Ребет. шо приїхала зі скитальщиви, за,Ц;nи1а, що ці тру
ди, які положена в справі склиrшншт Конгпесу, відчує 
уся Украіна і добре собі це запам'ятає. Ствер;·щла, що ні 
мnря, ні континептиJ;Lе змінили СРрдець українських жі
нок, що всюди відчуІІІЮть і розуміють вагу допомоги бо
ротьбі України за волю. Ред. Богдан Катемай висказав 
подив з приводу так вдалого Нонгресу, розповідаючи ще 
про трудноті, які трРба було перРмоrти. щоби дістати 
делегаток з Ееропи. П-ні Аннстазія Біловус ni Пfреслила, 
що є учасницею найкраще зоrганізованого жіночого Кон
гресу, Rвертнючи увагу пн В>!ховання молоді. о. А. Уля
ницький говорив про значення жінки в житті народу, за
значуючи, що ще живе укnаїнськя. матт~, тому ще й живе 
український нарід. П-ні Ольга Заяць і п·ні КатРринн. 
Кравс, обидві з Канади, виска:'Іали своє незвичайне вдо
волення з щирРЇ гостини, якої зnзн;-!.JІИ, та з науки, якої 
набрали з ціr<авих реферf•Тів та niлoro Конгресу. а вони 
приоули с18!п, щоб чогоrь ш1вчитись. П·ні О. Лото·•ьІш 
аакінчяла комере пРреданннм прu1;іту від п-ні Оксапп 
Косенніноі, шо взивала україпсІ)Ісе жінонтво видРрпшти 
в боротьбі з большсвизмом, що зробив а Іились. rшітуч· ї 
Украіни пекло на землі. 

\ Другий день нарад. 

Суботнішві наради Конгресу відкрила пні О. Лото
цька, а проводи11а ними п-ні Ірина П:ів .. ,икон( ька. Наради 
почалися дискусією над рефератом п-ні Чубптої. Заби
рали слово різні делегатки, ю.: паяі: Сивуллк. Бойrи, Ки· 
сілевська. UелРвич, Мураль, Кулt.;чицьюІ, БРнцаль. Сав
чук, Штnгрин, ПymJ(ap, Коршшо, БіловJ·с, Шлюзар, :Коза
чешсо, Сена, Волянська, Демидчук. 

В дальшій дискусії порушунано такі проблеми: укра
їнська родина, -подружжя, релігійний і національний дух 
в родиFІі, пошана украінської мови і унраїнських традицій, 
потреба. матеріялів в англійській мові про гер<•ічні по
статі украінського народу і т. п. Особливо зnоруш шзо 
говорила п-ні УJІЯНа Целевич, щойно прибу.11а до Амери
ки, хоч тут роджена, коли розповіднла про враження, 
якими наповнила її серце Українсака Земля, по якій вона 
ходила зі святістю та .як до неї кожш1й камінь у Львові 
промовляв, чия це з~мля, та скільки крови пролято 
в її обороні. 

П-на Олена Мураль, говорячи по-англі:йськи, взяла 
в ·оборону тут роДжене nокоління і, згадуючи за остан
ній з'їзд Украінської Молоді Північної Америки, що від
бувсЯ" в Акроні та де було понад тисячу молоді, питала: 
-Для :кого ця молодь це робить, чом~' влаштовує куль
турні виступи, для якої справи видаються тут книжки 
про Украіну, видавані англійською мовою, виходить 
"Юкрейніен Віклі" і т. п. 

Реферат про скитальчу проблему й наше ставлення 
до неі виголосила п-ні Марія Демидчук, розглядаючи 
справу переселення й розселення українських скит.аль
ників з гуманної та національної точки, а в А~1ериці щей 
а. інтересу посилення української етнічної групи. Підкре
слила потребу допомоги переселr-нню з боку· наших ор
ганізацій по місцях, а зокрема відділів наших централь
них допомогових організацій. В живій дискусії п-ні І. Бсн
цаль згадала діяльність }Кіночоі Сенції 3У АДКомітету; 
п-ні О. Штогрип і Е. Савчук підкресJJили потребу негайної 
допомоги хворим скитальникам, домагаючиl'ь бі.льшої ак
тивности в придбанні аалjкацій, потрібних д.~1я епрона
дження скитальців до Америки; Я. ЧубатА взивала не 
забувати творців українськоі культури, С. Пушкар під
несла брак сильнішого контакту між жіноцтвом і Допо
моговими Комітетами, А. Біловус взивала до адоптування 
сиріт, п-ні Шлюаар зазначила, що й в Канаді жіноцтво 
сповняє свої обов'язки в справі перселепня скитальни-
-ків, п-ні Козаченко домагалась вислання одної жінки 
з .Америки до Европи в скитальчв.:х справах, а п-ні Сена 
ааав:ачила, що чоловіки аамало допомогають жінкам у 

допомозі сRитальникам. П-ні О. Лотоцька відчитала дещо 
з наспілих телеграфічних й письменних привітів, яких 
було дуже бttГdTO з Америки, скитальщини, Канади, та 
з усіх сторін світу. Усно вітав д-р Єрмаченко від Біло
руської Центральної !Jади, а п-ні Ніна Кіт віа Білоруських ... 
:Н:{інок в Америці. Обидвоє говорили по-білоруськи на· 
'!'ему об'єднання україІЩів з білорусинами в змаганні до 
визволення Уираїни і Білор~·сі. 

ПопоЛудневі наради. 

Пополудні vродовжувано реферати, . виголошувані 
англіііс,.r;uю мовою. П-на Марія Куси говорила про ті
сний зв'я.юь: між культурою і політикою, що да6ться 
найкраще завважити в історії українського народу, якому 
відбирано його мову і нищено його культуру для полі
тичних цілей, длл йuro поневолення. Вказала, що треба 
робити, щоби допомоЙ'и визво.1енню України, nіддаючи 
в резолюції- потребу заложення Украінського :Культур
ного Інституту в Америці. Миссис Стюарт "Вилйемс а Пеи
силвенія Федерt?йшен оф Віменс Клоб гонорнла про 
сrJільне завдання усіх жінок працювати дЩІ миру. П-ні 
:Марія Гь:мбаль говорила про українське :щіноцтво в світі 
та як воно повин"о ставитись до ідеалів свободи і Демо
ІІратіі ти За них боротися. Де.мократія проти насилля, 
ГОВqР.ИЛа прелег('Н • ка. Миссис Едвард Пt>йн, голова ":Ка
моп .Коз" говори ,а upo воюючу УкраJну та траг.едію сві
ту і Америки, що вони так мало про це зн<1ють. Чому 
Америка не :має дшюмогт11 Укр~~їні, КUJІИ допомагає Китаєві 
-й іншим країн11м, що СТ<Шдять опір комунізмові й мо
сковській агресії'?-питаJJа референтк.~. зuглушен.t потря· 
саю шми оплесІса:ми виІІовненоі вщерть делегатами і гі
стьми галі. ::\Іиссис .11і:йн виннила глибоІ>е роЗ,\'Міннн: бо
ро гьби: укршнського 1!і'ароду за волю, зо1срема підкреслю
юч.,, що Україна не захід, це З<tХідн-t нультура, .яку тре
ба так рятуuати, як рятуємо інші західні краіни. 

Світова Федерація Українських Жіночих . 
Організацій і закінчення. 

Після докладів п·ні Реб.-т зреферув{!_ла від імені Ко
місії снраву створення світової органі.шції ~·країнсь ... ого 
жіноцтuп. СтануJІu на тому, що цн: нова ycтt.LuOІm. буде 
скла.1атись з ор•·анізнцій, в JіКИХ згур·1 оване жіноцтво 
поодиноких краін. Вони м~ІТимуть своє зuступництво. 
З прононованих назн Федерація, Рада, Об'єднаннн-одно
ГОJJОсно прийнят•J назву: Фед~р11ція Українських Жіночих 
Органі.іацій. Вона MttЄ СК.ІШJІатись з предстаuниць голо
вних украіІюьких організrщій різних кр<tїн і не матиме 
політичного Х<UJактеру. Конгр с дав на це все згоду, ЯІ( 
і прийняв з одушев.1енням вибір пні O.Jt>HИ Кисі Lt>Вської 
на голову Федерації. ОдногuJІосно прийнято теж запро
nонований склад Тимчасо~:~оі Управи. Потім ВІДчитано 
Ці"ІИЙ ряд резолюцій, що обіймають чи не кожну діJJянку 
громндського життя, зокрема там, де жінка повинна мати 
найбільші впливи. Серед зворушення промовляли ще 
папі Кисіш~вська, Павлико вська і Лотоцька, що закін
чили нарuди. Відспіванням америк11нського і українського 
національних гимвів та гимну Союзу Українок закінчено 
діJІові ИСІради Цt·го · важливого конгресу, що відкриває 
нову сторінку в історії зорганізованого українського 
ЖіНОЦТВІ:І. 

Прощальний бенкет. 

На закінчення Світ.ового Конгресу Українського. Жі
ноuтва :цлаmтовано ще в суботу ввечорі в готелі Адвль
фія сuяточний бt"нкет, де гостей nовітала п-ні І. Бенцаль. 
представивши п-ню Uтеаанію Катамай як тостмайстра, 
Між промовцкми були: д-р Лонгин Цегельський вітав жі
ноцтво від імені ПанамериюшсьІсої Украінської Конфе
ренції, аазначуючи, що Конгрес був під кожним оглядои 
імпонуючою імпрезою. П-ні Аnна Бодак з гумором за
явила, що бодай раз українські чолq.віки переконались, 
що може зроби'l'и українська жінка в суспільному житті. 
П-ні Євгенія Ситник висказала nipy і нидію, що жіноцтво 
в Канаді виооnнить усе те, що на нього припало в су
часну пору. Голова Украінсь,юго Конгресового. Комітету, 
Степан Шумейко, промовляючи по-украjнськи і по-ан
глі.йськи, зложив привіт від УККомітету, даючи короткий 
начерк політичної праці цеї організаціі, що боронить 
український nоневолений юарід та ваших скитальників. 
П·ні Заяць з Канади nевна великих успіхів Конгресу. 
Д-р Л. Мишуга вказував на те, що жіноцтво Мd.Є а чим 
в~ртатися а цього Кон.rресу, маючи що оповідати і зпа-
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Перед Конгресом. Сидять: п.п. І. Павликов9ька і О. Лотоцька. Стоять: п.п. П. Пономаренко і У. Целевич. 

ючи, що робити. Дейвид Мартин з Рефюджі Дефеnз Ко
міті виголосив довшу промову про світові конфлікти та 
ту велику ролю, яку в них відіrраває нині Україна. Ви
словив повну віру, що коли тоталітаризм буде цілковито 
знищений, Украіна знайде належне їй. місце між віль
ними, державними і демократичними народами. Дмитро 
Андрієвський зложив привіт від Української Національно! 
Рdди в Европі, підкресливши консерватизм української 
жінки як велику цінність, що зберігає родину, релігію, 
а тим самим основу рідної держави. П-ні Багрянівська 
вітала жіноцтво подихом Рідної Землі, оnею Волинню, 
де вона ще не так давно була, та де українське жіноцтво 
розвинуло за короткий час дуже живу діяльність. Д-р П. 
Дубас, взивав до ліквідації усяких непорозумінь і спіль
ної праці. Містер Фрейзер з Інтернеm'евел Інститют під
креслив, що украінці повинні пишатись своєю культу
рою і почуватись в Америці як дома, бо властива сила 
Америки в культурі усіх народів. Зазначив, що українці 
дуже важливий елемент, це найсильніша опора в бо
ротьбі з комунізмом. Ще зроблено овацію п-ні Кисілев
ській та п-ні Лотоцьній, яка закінчила бенкет прощаль
ним словом. Опісля відбулася товариська забава для 
молоді· й старших. ~· 

На-чергові дні· заповіджена Конвенція_ Союзу Украї-
нок Америки. · 

("Свобода" ч. 267, -18 р.) 

ПривІтавня Конгресу. 

3 черги п-ні ДАРІЯ РЕБЕТ, секретарка Конгресу від
читала ааиітвіш1 ПИQь:м:енві чи телеграфічні правіти, яких 
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з різних сторін світу - зі скитальшини (з Німеччини 
і Австрії), з Данії, Швеції (,.Українська Громада"), БельІ'П, 
Голяндії, Франції, Швайцаріі, Італії, Еспанії, Великої Бри
танії, Канади, Бразилії, АрГентини та різних кінців Злу
чених Держав-наспіла сотка. Зокрема слід згадати nри
віти від У.НРади, ЦПУЕ, Закорд. Представництва УГВР, 
СХСлужби, ОУН (п. Мельника), n. Мудрого, п. Івана Пан
чука (голови ЗУАДК). ( .. А~tерика" ч. 92, 48 р.) 

' . 

Склад Делегаток Конгресу 

З Европи було 4 делегатки: 
п. п. Павликовська І., Ребет Д., Целевич У. 
і Хименець М. 

З Канади було 6 делегаток: 
п. п. Ситник Є., Войценко 0., Шлюаар Л., 
Сарчук Ст., Заяць 0., Кравс К 

З Америки було 84 делегатки. 

Вони репрезентували: 

68 відділів С. У. А. 
3 відділи Золотого Хреста 
5 різних жіночих допомогових 

організацій 
8 різних (Сестрицтва, Просвіти). 



' 
Резолюції Світового Конгресу Украінського Жіноцтва 

І. Резолюції загальні. 17. СІ{УЖ взиває українське жіноцтво всі:х краін еві 
ту об'єднатися н жіночих організаціях. СКУЖ по:клmсає 

1. СКУЖ заявляє, що ун:раїнське жіноцтnо своєю пра- до життя Світову- Федерацію ~ країнських Жіночих Орга
цею змагає до осяrнення ІІайвиІцого jдсалу українського нізацій, шш буде мати за завдання: 
народу: Суверенної Соборної Незале:ш:r:юї України. а) J{r,ордu._нунати працю веіх жіночих організацій у 

2. СКУЖ констатує, що укр~йнський: нарід на протязі різ;,их кра~, не порушуючи їх статутових завдаи:ь 
всеї своєї історії був зв'язаний з н:ультурою. Заходу, а та їх прав nрацювати за планом, якого вимагають 
зокрема в сучасну пору інтереси -~ країtіськіІго народу інтереси українського громадянства дчноі країни. 
тісно .в'яжуться з ін:rересами західного де.мократизму.,о- GJ Зас1уuнти інrереси і бути репрезентантом укра-
ти сштового комуюзму. ,, ЇІІ<.:ьrсого жіноцтва перед власним громаданством:. 

а. Українське жіноцтво солідаризується із з.магаtІня- в) Заступати і бути репрезентантом амагань пове-
ми демократичного світу до --створення справеддІших у .мо- uолевого українського народу перед міжнародніми 
вин тривалого миру і констатує, що спрuвед.Jшвий мир орг.:нізацїями загальними і жіпочими. 
може повстати тільки тоді, .коли всі ІІароди світу мати- 18. СН'УЖ підr;реслює. потреби жіночого журналу-при 
муть право ва свобідне державне жи·ття. , Сrзітовій Федерації Українських Жіночих Оргавізацій та 

посилення видавничої діяльности з обсягу всіх матеріялів, 
4. СКУЖ стверджує, що на українських землдх під потрібних для праці жіночих організацій. 

совітсJ:.кою окупацією панує найжорс rркіший тоталі тар- 19. СКУЖ взиває всі жінqчі організаціі піддержати 
вий режим, - протестує проти жахливого і нечунаІЮl'О матf'ріпльно Світову Феде_рацію Українських- Жіночих 
терору, якого постійною жертвою надає унраїнський юtрід, Організиц,й для винонuння їх завдань. 
і звертається до Об'єднаних Націй з апелем вгдянути в 20. 3 уваги на те, що ЧРреа війну. знижено дорібок 
умови життя, які панують в країнах під совітсЬІ~ою вла- української н:ультури на українських землях, СКУЖ вва-
дою. жає за потрібне створити український музей в Америці 

5. СКУЖ домагається у всіх країнах свободи думки, й< І\анаді, :-ю1сре:ма вваж;JЄ за потрібне піддержати музей
слова, віри і світогляду та всіх демократичних грЬма- ну збірку Союзу Українок Аиерики і Канади. 
дянських прав. " 

6. СКУЖ констатує, що па українських землях іде IV. Ре~олюції в справі переселепня і допомоrи. 
постійна кривава боротьба. проти окупаптів і вислоРлює ~1. CKYJt~ звертає у:13агу світа на тяжкі умови, в яких 
свій подив і цошану для героїчної боротьби Української J-r;:иnyт 1~ сюпальці в Енропі, вигнані а різних країн, як 
Повстансьrсої Армії (УПА). Cl{YJIC rюнсгатує, що ун:р(LЇІІсь- л.:ертви тоталітарних режимів. 
ка жінка бере активну участь у визвольних зм:аrdннлх 22. CI{YJI{ стверджує, що теперішні умови побуту 
несе криваві жерrви в боротьбі з окупангам:и. еrmтальціn у Ещюні загрож.ують утратою здоровля і жит-

7. СКУЖ вітає консоліДацію уІ>раїнсr,Ішх політичвих тя, то:м:у до.,шrа<:;тьсл забезпечення їх шляхом яюшйскор-
сил на еміГрації, яrшї виразом являєтьсн створення. Укрu- шого пересРJІення. . 
інської Національної_ Ради:, та залвляє їй свою піддерж.r-су. 23. СКУЖ звертається з гарячим закликом до всіх 

українсьrшх організацій і взиває їх до посиленої, скоор-
8. СКУЖ визнає засади христіянсьноі етин:и і моралі ДІІНованої праці в напрямі якнайскорішого полагоджев:ня 

аа підставу здорового розвитку народу і одиниці, визнає всіх формальностей, потрібних до переселення, розее
свободу віровизнання та ввюкає за конечне спінпр::щю- лею-ш і валаднання нормального життя снит~льців. 
вати з українськими Церквами. 24. СКУЛС домагається особливої уваги для жертв 

11. РезолюцlІ виховні. 
9. СКУЖ підкреслює велику виховну ролю жінки та 

вeJimce значення родиюf для українського народу в його 
загрозливому положенню,_ тому взиває все у1rраїнське 
громадянство давати піддержку украmській родині та до
помагати жінці в сповненню її важливої ролі в сім'ї. 

10. Українська жінка обов'язана виховувати свої діти 
в пошані віри батьків, в любові до рідного пароду, плеr
кати рідну мову, культуру і традицію. 

11. Українська жінка поза межами рідного краю по
винна подбати про якю:t.йкраше засвоєння молодим поко
лінням усіх здобутків н<Lуки і поступу даної Ісрt~їни, щоби 
вони стали повновартісними гром:ндннами '!'ИХ 1~раїп, а 
рівночасно віддавали своє знання і прuцю теж і на ко-
ристь Україні. · 

12. СКУЖ уважає, що молодь повинна бути зоргані
зована у в;~2-сних організаціях молоді і при;тає велин:у 
ролю, яку сповняЄ" для української молоді в Европі Укра
їнський Пласт і Союз Уцраїнської Молоді. 

ІІІ. Суспільно- організаційні. 

, 13. СКУЖ вважає, що участь українсько~і JІ-сінки в 
громадськомjr життю є передумовою повного розвитну 

українського сусиільства, тому взиває nce громІІдянство 
уважно ставитися до суспільної праці· у~раїнськрго жі
ноцтва. 

14 СКУЖ констатує, що вешші досягнею-ш УІ~раїнсь
ких жіночих організацій на рідних землях впали жертвою 
війни, що спинено працю їх під гітлерівським режимом, 
а зовсім анищено під совітським режимом. 

15. СКУЖ взиває все українське жіноцтво стати до 
організованої праці та своєю активністю піддержувати 
інші громадські установи. 

16. У жіночих організаціях і в співпраці з цілим гро
мадянством жінка повинна вести боротьбу з усіма суспі
льними язвами, які нищать мор&Льні і фі3ичні сили народу. 

війни, якими є потерпівші через війну жінки, вдови з діть
ми, сироти, інШІJІідІf та хворі політичні в'язні. 

. 25. СКУЖ стверджує, що при переселенню до деяких· 
країн залишено старших і немічних і домагається пере
селення їх до тих краін, лкі забрали молодих і зДорових. 

26. СКУЖ домагиється справедливих умов праці для 
жінок і нелітньої молоді у тих країнах, в яких досі ще 
цього не переведенQ. 

27. СКУЖ складає подяку ·всім жінкам і жіночим орга
нізаціям, які в найтяжчий час поспішили а матерілльною 
і морі:шьною допомогою українським скитальцим та стал:ІІ 
в обороні їх прав. 

28. СН:У/:К констатує велику жертвеність украінсько
го громадянства, яке через свої Ісомітети взяло на ·себе 
обов'язок нести допомогу українцям на еміграції, та взи
ває все укриїнське rромадянство 1 надалі піддержувати 
ан:цію доио:м:оги. 

29. У зв'язку з переселенням та новими умовами пра
ці СКУЖ вuнжає за вказане піддержати ініцінтиву влас-
ного виробництва. · 

-30. 3 уваги на велику Ісультурну ролю, яку, викон8.JПІ 
організації д.:ш плекання народнього .n:р~ислу,. СКУЖ 
зан.ттшсає продоnжувати цю працю за lНЩІятивою укра

їнсьrсих жінок і падальше. Вважає, що кооnеративна фор
ма є найкращим для цього засобом. 

·V. Резолюції американської уІ:.раінсь:коУ молодІ. 

1. Молодь Амерюси і Канади украінського походжен
ня солідаризується з ідеями і постановами СвІтовоrо 
Конгресу УRра]нськоrо Жіноцтва. 

2. Молодь буде співпрацювати для скріплення і цо
глиблення зв'язків між старшим; і молодшими членамИ 
сестривних організацій. 

3. Молодь поведе акцію серед моЛодих американок' 
і :канадій01с українського походження вступа'ІИ в ряди 
українських жіночих організацій. 

4. Молодь українського походження повинна мати від,;, 
повідне представництво у Світовій Федерації Українських 
Жіноqих Організацій. · 
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Особливе 

Газета "Америка" (Філадельфія) в ч. 88 від 5 Листо
пада 1948 р. містить "Розмову з делеГаткою українського 
жіноцтва на скитадьщині" -- Головою О.У.Ж. п. Павли-
ковською. -

В цій розмові 1сермап 1ч нашого Об'єднання док;'Іадно 
І.>Исвітлила пшсучі нuтреби :;І;:іноцтnа, що перебуuuє на 
еміІ'рації. 

Не маючи змоги передруковувати всю розмову, по
даємо скорочено ії зміст. 

На прохання кореспондента п. Павликоnська стисло 
з'.нсувала завдання, структуру, склад (число делетатур і 
членок) нашої Організації та її роботу. r • 

На питання, чого треба ждати від Конгресу, наша п. 
Голова відповіла, що, на її думку, цей Конгрес має стати 
дороговказом длядальшої діяльности у раїнсь1юго жіноц
тва в цілім світі; має створити вс~сnітній осередок укра-

Хрцстя Хомин вітає європейську де.'Іегацію (п. п. І. Павли
п:овська і У. Целевич). 

їнсу,кого жіноцтва, R при нім постійний Секретарінт з 
осідко:м у nільній Америці. "Українські жінки в пооди:но
юrх кранх, в Еuропі, Злучених Державах, Канаді осягли 
чи: .. :ало на полі своєї організації і ділльности. Тепер иора 
звести те все докупи, зрозуміти силу СІ:юго руху та роз
nернути крила для Д'lJІьшого сміливого лету до лсно'і, 
сnітлuї будучини вільної українсьн:uї :жІнки у вільній 
уІ;:раїнській родині і країні. Це наша висон:а, благородн'l 
ціль, варта з:м:нгань, труду, горіння і жертв. 

"Я маю ще, - продовжувала пані Павликов.ська, -
он:реме доручення харита-rивного характеру, що близьке 

доручення 

нашому серцю як жінок і матерів. А саме: особливе до
ручення знайти вихід із тяжкого, невідрадного положення, 
в якім найшлися вдовиці з др і б ни~ и дітьми. 
Чоловіків втрнтили вони в часі війни. Іх положення 
прямо трагічне. Якби їх мужі жили, вони б переселюва
лися разом з ними; .якби вони були бездітні, то іх радо 
приймали б, як домашню прислугу і т. п., до Канади чи 
Злучених Держав. А з малою дитиною чи з двома 
трьома дітьми_ нікто їх не береться спроваджувати на 
цей бік океану .. , }Юнки ці готові до всякої праці. Це 
переважно фахові робітниці, що легко найдуть роботу, 
Діте~:· своїх вони не можуть і не хочуть лишити самих в 
чужині. Ось так вони безнадійно глядять, як іх співски
тальці роз'їздяться в світ, а вони лишаються на чорну 
недолю. 

"Мені вложено на cepue і сумління зокрема предста
витиJх долю американському жіноцтву - так українсь
кому як і неукраїнському - та зрушити і небо і землю, 
щоб знайти шлях, як би їх та їхніх дітей доставити на 
цей бік океану". 

- "Скільки їх буде менше-більше?" - спитали ми. 
- "Як іде про самі українки, то їх буде коло 5 тисяч 

жінок і коло 10-12 тисяч дітей'', - була відповідь. 
- "Бо бачите, - додала негайно п. Павликовська,

ця проблема існує не тільки в нас. Мають її і другі схід
ньо-европейські скитальці. Тому "Ліr'а Жінок ДП" спіль
ни·ми силами добивається розв' язки цієї і подібних проб
лем. В цій справі внесено меморіяли до ІРО, до "Черво
ного Хреста" і до "Америкен Кер фор Чілдрен" та вру
чено особисто п. Рузвельт в час її перебування в Німеч
чині. Значить справа та вже предложена, де слід, а 
розходиться тепер про те, щоб знайти для неї практичну 
розв'язку. 

"Я думаю вдатись до американських кругів, а зокрема 
до американських видатних жінок і жіночих та добро
дійних організацій, щоб просити у них помочі в цій 
справі. Свого часу з американської сторони зробено 
заяву, що діти і їх матері мають першенство при вико
нанні закону про допущення 205 тисяч скитальців до 
Злучених Держав. Я думаю покликатись на цю заяву та 
звернути увагу міродатним кругам у Вашинr'тоні, що 
діється якраз навпаки: матері з дітьми в практиці виклю
чені з переселення. 

"Розуміється, - кінчала пані Павликовська, - що в 
справі згаданих українських жінок і їхньої дітвори я в 
першу чергу заапелюю до материпських сердець україн
ського жіноцтва по всій Америці та до українських до
помогових організацій, сиротиндів і подібню: установ. Ми 
мусимо злучити всі наші сили та помогти тим, що лише
ні велкого виходу з безвихідного положення. Побут у 
таборах фатально відбивається і на матерях і ще біль
ше па дітях. Вони на очах марніють. Приділ ·"доживи" 
до •злиденного харчу IJJO обкроіла скитальцям так, що 
сухоти зачинають ширитись у застрашаючій мірі. Німець
ке населення має свої хати, городи, сади, де дітвора 
живе в здорових обставинах. В таборах, де всі сидять 
на J{упі, одно від одного заражуються, тим більше, що 
всі крайнє недоживлені. 

Йде про життя кільканадцяти тисЯІІ молодих істот, 
що інакше марно пропадуть." 

Пані Павликовсьтш, - додає кореспондент, - гово
рила з жаром в сталевих очах, жестикулюючи енергійно 
рукою та вдаряючи п'ястуком в розгорнуту перед нею 
американську газету, де саме поміщено зним1су з ;неі і 
розмову з нею американської репортерки. Свій побут в 
Америці ц11 енергійна, ділова жінка хоче використати, 
щоб відчинити дорогу в світ не собі - вона сама вер
тається на свій пост на скитальщипу! - а тисячам ук
раїнських жінок і дітей, що інакше засуджені на заm
бель. 

Голос пані Павдиковськоі не сміє остатись "криком 
гукаючого у пустині". 

Вітаємо створення Світової Федерації Жіночих Організацій 

і підпорядв:овуємось їй ! 
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Подяка Принцеси Єлизавети 

Свого часу цілий сщт а великою цікавістю і сnів
чуттям елідив за історією кохання принцеси Є.лизаве?И, 
що увінчалося шлюбом між нею і лордом Мовнбат
теном. 

Цілий світ слав подарунки весільні' для принцеси 
Єлизавети. Наше жіноцтво на ·еміграції теж взяло 
участь у цих висловах симnатії до Принцеси, виславши 
їй виготовлений на бриТІйській зоні, а оплачений деле
гатурами обох зон левченсет, ароблений полтавським 
вирізуванням. Тепер п. Яримович, Голова Лондонського 
Українськог~ Доnомогового Бюра в Лондоні, одержав 
від приватного секретаря nринцеси Єлизавети листа, 
якого той просить передати Організації Українських 
Жінок на еміграції. 

Подаємо цей лист в фото-коnії і перекладі : 

Палац БухІнгем 

Пане! 
1. ЖОВТВJІ 1948 р. 

Принцеса Єлизавета була дуже зворушеня шлю
бним подарунком-гарно вититими чудовими сер
ветами, вложеними в чудову ·шкатулку, що П КU
РОЛІВСЬКІЙ ВЕЛИЧНОСТІ передала Організація 
УкраІнського ЖІноцтва на еміграції. Принцеса ду
же захоплювала-ся мистецьким виконанням серне

ток 1 шкt..тули 1 дуже рада, що вІко шкатули мав 
напис, який завжди нагадуватиме Ій про цей без
Інтересовний 1 зворушливий вчинок українських 
жІнок. 

Ії Королівська Величність сподІвться, що Ви 
перекажете тим жінкам не тільки про те, .яким 
цінним вона вважав цей под.~ рунок, але також 
1 про те, як глибоко зворушив 11 цей доказ любови 
і щирі побажання. 

Вам щиро відданий (підпис) 

Приватний Секретар пр~нцеси ЄлизаветИ. 

Зустріч 3 п. Елеонорою Рузвельт 
!} 

Було де 23-ro жовтня 1948 р. Прекрасна осіпил неділя. 
Український табір Цуффепгауаен чекає цієї з~устрічі. Ви
творюється якийсь 'святочний настрій у таборян, аокрема 
у жінок. Це не авичайна цікавість до сенсаційних відві
дин -в останніх часах табір мав їх багато:· З'їзд МУР'у, 
відвідини ЄІШскопа Бучка, Жіночий з'їзд, а тількищо, 
минулого тижня, відвідини спецілльної комісії делегатів 
ОН з Парижу. Тепер є щось більше: ми чекали nриїзду 
"Першої Жінки Америки," голос якої першим пролунав 
із світової трибуни в обороні прав ДП проти насильної 
репатріяції. 

Не дивно, що Інтернаціональна Ліга Жінок ДП деле
гувала сюди теnерішню Преаидентку п. др. Грабінську, 
щоб nодякувати n. Рузвельт за дотеnерішню опіку та 
вручити меморіял про теперішні пекучі потреби ДП, 
аокрема про переселення жінок, дітей, хворих, старших 
людей. 

Година 10-та ранку. На таборовому подвір'], яке на
віть у німецьких реІrt>ртажах а цієї зустрічі "удостоїлось" 
назви "чистого nодвір'я", незвичайний рух. Таборяне гру
nами виходять з церков, але не посnішають снідати. Пла
стуни вже в русі: чемно просять зробити шпалір. Шкі· 
льні діти стають попереду, оркестра теж і творять бар'єр 
nід стінкою адміністративного будинку. А сонце гріє 
справді, а не як мачуха. Настрій у всіх бадьорий. Очі 
всіх звернені на в'їздову браму. · 

Раптом- оклик: "Ідуть" Всі захвилювались, але ... це 
тільки американська та німецька поліція ua мотоциклях ... 
Та за ними зараз же ціла стан авт. 3 першого виходить 
висока літня вже жінка, аа нею цілий штат високих 
достойників. Привітно усміхнене добре обличчя розумної 
жінки-немас сумніву, що це і б п. Елеонора Рузвельт. 
Оркестр& грає який~ь :маршt та іІ ааглувають оклики 

"Сшша". Голова табору п. мгр. Кудрик вітає її короткою 
але змістовною промовою, підкресливши, що наші почу
вання до неї такі, ~к дітей до рідної матері. Голова деле
гатури оу:ж п. Г. Варварів вручає ій аа нашим старо
винню--і звичаєм хліб· сіль на гарній різбленій тарілці. 
Шкільні діти передають їй китицю троянд. П. Рузвельт 
дякує та з усім почотом прямує до таборової світлиці, де 
приготовано виставку експонатів з таборових робітень. 
Найбільше працюють своїми фотоапаратами репортери 
-постійна блискавка їхніх рефлекторів еліпить вам очі. 

Хоч візита n. Рузвельт була заплянована на 25 хви
лин, бо кожна хвилина ії nобуту точно вирахована, про-
те на виставці затримується вона довше. Як звичайно, 
усю її увагу полонять наші вишивки, різьби та килими, 
але, нь: практична жінка, вона одразу питає: хто робить, 
з чийого матеріялу, на чиє замовлення, які ціни та Чи 
запевнений збут. Висловлює свій подив, що в таборовій , 
дійсності можлива ваагйлі така nродукці.t, ще й до того 
мистецька, і звертав увагу представникам ІРО, що ·вони 
повинні вже тепер наладнати збут цих виробів в тих 
країнах, куди виїздять продуценти, зокрема в США, щоб 
nриїхавши туди, мали вже зароблений гріш, а крім того, 
допомогти в доставі сирівців, поки вони ще лишаються 
в Німеччині. Не менш уваги присвячує практичним фахам, 
зокрема шевській майстерні, і зауважує, що в таких че
ревиках, як виставлені, можуть ходити найбільші еле
гавти Парижа чи Нью-Йорку. 

Користаючись з невеликої перерви в програмі, комен
дант табору представляє п. Грабінську, теперішню Пре
зидентку Міжнаціональної Ліги Жінок на вигнаиЩ, яка 
дякує п. Рузвельт за іі оборону ДП і передає меморіял. 
Той меморіял півв:іmе викликав велике :sацікавлеввя, а 
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приїхала оглвдати їхню нужду, але студіювати їхню 
душу. А якщо вони питають про нужду, то за півтора 
місяці перебування в Парижі вона с:констат;увала, що 
там нужда ~далеко більша, ніж в Німеччині, тюс само, 
юс і ,~англійські. харчові раціони є ниtКчі від німецьких. 
А тимчасом обидні країни є алінитами Америки і понесли 
в війні велиr\і жертви. -

Далі німецькі журналісти цікавилися, коли вкінці бу
дуть злікnідовані тuбори ДП. П. Рузвельт відповіла, що 
nона завжди була противницею таІ'Юрів, бо вони не на
даються д;ш жю тл людей, але німці своєю nолітикою 
призведи до того, що та~а кількість таборів мyciJJa пов
стати д.:ш тих людей. яких вони до Німеччини сnронадили. 

Елеонора Рузве .. 1ьт СІ\інчила t1 жовтні цього року 64 
роrш. Сnій титул "першої жінки Америки" звндлчує вона 
не тільюІ становиську свого чоловіка пок Президента 
Фр. Рузnею,та, але своїй вироблеrrості в rромадсЬІrому і 
політичному жuттю. У своїй родині є вона найкращою 
мамою сімох власних і двох адоптованих, а тепер вже 
бабкою сімнадцяти унунів. Як твердить· її в :шений син, 
позицІЇ її u родині ·пJ смерти батька ще більше скріпили
ся, .а в громадському жИтті зросли її впливи так, що самі 
події показа..чи, що вона має досить здорового розуму, 
Ролі, сили і характеру, щоб грати свою ролю, .і то грати 
блискучо". 

І хо'1 по смерти свого чоловіка nона рішила була 
відійти в тінь приnатного життя та посnятити свій: час 
для найб:н-іжчої рідні, писати тільки свої мемуари та 
cтaJJy сторінку в жінuчому органі "Ladies Home Journal", 
- то це 1й не вдалося .. 

Іме-Rоваюш її членом американсьІшї делегації до ОН 
в грудні 45 porry на пропозИцію Міністерства Закордонних 
Справ, яке приііладало ва.і'ІИКУ вагу до того, щоб між 
членами тої делег<:~ції була одна жінка, - вигнало ·п з 

.,.. домашю.ої атмосфери на світову політичну арену. Слід 
~". відмітити, що всі ч.1ени fu1ерик. делегації іменуються на 
кожну сесію, лише п. Е. Рузnельт є сталим членом тої 
делегації. Крім того, вона вибрана головою комісії обо-

. П. Елеонора Рузвелr~т прий~~ає хліб-сіль від Jtе.1сгІпури 
ОУJТ-\ --- ІТ,уффенгdузен. 

були в ньому всі ті снмі наші болі і т~:рботи: самітні 
жінки, туберкj'Льозні діти, роалучення родин і т. д. 

3 виставки йдемо до садочку. в·еде нас ко:.1еuдант 
табору Ml'p. Кудрик, а н:онференсіює JІесь час і то дуже 

1 вдало інж. М. Кос, представнюс ЗУ ДАІ{-у. Вже при nxo1i 
наші найменші вітають дорогу гостю америкаrtсІ.ІіОЮ 
пісенькою "На х;уторі", а чотирьохлітня Галюш Нитче11ко 
передає їй китицю орхідей і вітає в англійській 
мові. В залі садочка Діти танцюють кілька народніх 
танків. та співають вже наші пісні. П. Рузвельт зворуше
но дякує їм та бажає ще зробити знимку з самими дітьми. 
Прощаючись, вона бажає дітям знайти собі вкінці цю 
"рідну хатину па хуторі". "" ,_ 

На цьому й закінчилася її візита, але наші журна
лісти так енергійно пробяваються д.о неї, що вона питає
в чому річ, і почувши, що то українські журналісти, 
вона згоджується відповісти їм на два питання, але не з 
політики, з тим, що і сама поставить їм теж два. · 

Два її питання були: 
Чи вже справді рішені не вертати додому? Бідповідь 

була така, що поюr є такі відаосини, як тепер на Украї
ні, ніхто не може вернутися туди. 

· 'fuдi п. Рузвельт запитала, чи ми маємо безпосередні 
інформації з Краю, чи наше небажання. є тільки наслід
·~ом якоїсь пропаганди. Відповідь була, що наслідком при
ходу вояків УПА ми маємо докладні інформації, що там 
нічого за цей час не змінилося. Одна .з наших членок 
при цьому прош-Іла п. Рузвельт передати п. Мануїльсько
му, щоб він взагалі забув про наше існування. 

По коротких одвідинах пол_іційної школи, п. Рузвельт 
від'їздить. Щирі і захоплені окли1ш "Слава" лунають їй 
вслід, переганяючи десятки блискучих автомобілів її 
почоту. 

НІмецькі журналісти 

ВідвідавшJl табір німецьких фліхтлівгія, п. Рузвельт 
малс;t конференцію з німецькими журналістами, які поста
вили тридцять питань. l\1и наводимо з них тих два, які 
цікаві і для нас. Вони запитали п. Рузвельт, чи помітила 
вона різницю між табором ДП і фліхлінгів, і яка в . остан
ньому nанує нужда. На це п. Рузвельт відаовіла, що не 
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і. рони праn людини. Сьогодні є загальне переконання, що 
для загально-людської rум<:шности, двигнепня моралі та 
етmси сповняє Елеонора Руз~льт велике післанництво . 
Цього доказом є . численuі запросини її до _різних евро
пе.йських країн, навіть під більшовицьким режимом. В 
Америці навіть думають, що її поїздка до СССР вилиnу
ла б з.тrагіднюючи на їх диn:таторіn. 

Вона одержує тижнеuо білл сотні всяких запросини, 
з чого ві<.:імдеснть мусит1, відмовити. За те відповідає са
ма 1:1.60 через секретарну на тисячу JІИстів тижнево і n 
цей спосіб стоїть n зв'юшу з цілим майже світом. Об'єд
нання Укрnїнсьtшх }КіноІ' па еміграції а пізніше Міжна
ціон. Ліга Жіr~ш ДП одержують стало від неї відповіді 
на всі листи і меморіяли. · 

Елео~ора Рузвельт є почесним доктором кідькох уні
верситетІВ, має ду:же високу вроджену інтелігенцію і здіб
ности, так що ні ІіОЛИ не nише своїх цромов, але мимо 
цього потрапить все закінчити дуже ВJІучно і в потрібний 
момент. 

Політики кажуть, що велика доза nаївности і квакер
ського пуританства сполучена з велюсою дозою вирафі
нованости, тому вона завжди досягає наміченої цілі. 

Останньо поширилася в пресі вістка, що вона має 
стати амбасадором США у Франції. 

Діти вітають п. Елеонору Рузвельт, · · 
·Крайня справа- К. Гардецька (Гол. Управа ОУЖ). 



Зовнішні а·в'язки еміграціі 
Нехай мені буде дозволено повторити тут слова, що 

були сказані у повстаноькому лісі людиною, що їй бо
ротьба й відповідальність посріблили волосся. Людиною, 
ще господарила в ніким невизнаній, нелегальній дерЖаві, 
яка стояла у бойових діях з найбільшою потугою Евро
nи, иеред якою багато інших "законних" держав покірно 
схилили голову. Та людина була докладно поінформова· 
на про те, що діється па емігр:.щії, і вона говорила нам : 

- Коли чоловіки не вміють робІ8и ве:ІИІСОЇ політиІ<И, 
хай жінки роблять малу. Хай вбираються в чорне та 
йдуть до чужих священик1ІJ відпрнвляти богослуження 
Зd. нttc. Хай ідуть до єпископів просити їх благословення 
длн українського нароДу і для вашої боротьби за Божу 
llрнвду. Хай з}стрічається селявка з селянкою, інтелі
гентка з інтелігенткою і :кожний в своєму середовищі хай 
показує нашу культуру, говорить про нашу боротьбу. 
Прt,П tганда і зовнішні зв' язки на еміграції - єдине, що-
є ни потребу. , 

Не одна жішtа тут подумає, що ми homines novi в 
Европі, що українська проблема неакrуі:І.льна, щn нам 
відбирають компетенції, що всі ті наші справи зовсім не 
обходять чуяtи.нціп. 

А тимчасом чужинці • вже встигли оцінити нас. Про
фесор псих.шюгії на німецькому ~тн·верситеті, німець з 
ноходження, сказав одного разу так: 

- Що ви не зденаціоналізувалися в тяжких історич
них умовах, що ваш нарід має свою гідність і волю до 
життя,- то заслуга моральности, многогранности і куль
тури ваших жінок. Українка здається мені одною з най-
вартнішИх жінок в Европі. · 

Тепер, коли чоловіків огорнув дивний чад боротьбй 
за компетенції, ділень, злучень, розколів і нових прими
рень, - нашим жіночим обов'язком є закачати рукава і 
взятися до ще одного завдання, як уже давно вчИJІа Леся 
Українка: 

Коли забракне ватагам кебети, 
Хай встане жінка, як нова Дебора, 
І кликне: Встань, Із ра елю ! Готуй намети! 

В нав'язуванні зовнішніх зв'язкіп треба бути впер
тим, консеквентним, невідступним, ба навіть влі:1ливим, 
fцоб ЗНОВУ і ЗНОВу ПОВТОрювати СВіТОВі, ЩО МИ Є, були і 
будемо .. Чи ж ця ланка зв'язків, ·що століттями лежала 
занедбана, що завалила. нас у І й і ІІ-й світових війнах, 
~ так і залишиться забута і веаорана на шляху нашої 
історії? 

Треба відчинити вікно у задушливій еміграційній ат
мосфері, вікно у широкий світ. Відчинити його повинні 
ми, жінки, що мабуть найбільш н:ритично дивимось на 
еміграційну дійсність, що завжди позитивно ставимося до 
кожного потягнення для уздоровлення відносин, що сер
цем боліємо над тим, що діється в Краю. 

Нехай нам не здається, що ніхт_р не заінтересований 
нами. Др О. Грицай при своїх зустрічах з кількома ні
мецькими єпископами був здивований тим, як багато во
ни знають про Україну і переслідування Церкви в ній. 
А єпископи висловлювали здивування, що вони так дов
го. нікого з нас не зустрічали. А чи слова америк. п. 
Кіртнера на конгресі Рах Romana, що украінці найбіль-

. ше . терплять аа Христа, - .не є доказом розуміння на
шбі справи ? Як також всі численні звjдомлення в пресі 
про боротьбу УПА, і то в пресі майісе кожної світової 
держави, - не є тим підкладом, на якому можна і по
винно розпочати і продовжувати дальшу пропаганду на-
шої справи ?! · 

Наші батьки не лишили нам у Европі великих прия
телів, до яких ми могли б сьогодні звернутися. Ми муси
мо собі ту дорогу протоптувати, розсуваючи плечима пе-
решкоди. . " 

Всі славні легенди про зв'язки кооператорів, політи
ків, жінок виявилися порожньою деклямацією, в яку ма
ксимум можна втиснути трохи особистої допомоги "по 
старій пам'яти••, але жадного політичного змісту. 

Тому ОУЖ почало розбудову закордонних зв'язків аа 
допомогою Міжнар. Ліги Жінок ва вигнанні,· де nрезидент
Іtою що три місяці є заступниця іншої національної гру
пи (за абеткою). Через Лігу і безпосереДньо ОУЖ зв'яза
лося з багатьма жіночими і загально-допомоговими орга
нізаціями. ЛИстування становить три грубі теки, тому аа
маркуємо тут лише найбільш цікаві: 

П. Бютілирд з "Уніон фемініи сівік е сосіЯль" (Па
риж) пише, що поДІШлиє поставу украінського жіноцтва, 

яке в таких трудних еміграційних обставинах, не авюr:а
ючи на все, веде інтенсивну працю. 

ЛИстування з п. Жанною Едер (преаиденткlt<Інтерпа
ціональної Жіночої Ради, Женева) показує, що вона добре 
розбирається в українських справах, висловлює:uризнан
ня хороброму духові у.країнських жінок, що зуміли на 
еміграції розбудувати свою організацію. Для постійного 
контакту висилає Бюлетень І. Ж. Б. 

Товариство Христіянських Жінок Бельгії, Швайцар
ський Союз Жінок Академічок, Світовий Союз Церков, 
Клюб Американських Жінок, Америк. Жіноча Федерація 
і, звичайно; листування з п. Елеонорою Рузвельт, пер~ 
шою жію,ою світу, що зайнялася проблемою скитальців. 
ОУ~Ж не- спішилося друкувати всеї тоі переписки, а я1' 
давlfО вже лежить вJЮго теках лист до секретарки ОУЖ, 
де п. Рузвельт nише : 

"Люба Пані! 
Я дістала Ваш лист і подала до відома компетент

ним чинникам· заторкиеві у ньому проблеми. Запевняю 
Вас, що ті сnрави будуть з моєї сторони дбайливо по
лагоджені". 

Але то все· справи так би мовити організаЦійні, вико
нувані ОУЖ, як ціJJістю, . але скільки ще могла б і по
винна зроб:цти кожна ·нfіша жінка зокрема. 

Ми не спиняє:-.ш унаги світу на тих муках і на тих 
конфліктах совісті, які nерсжІ-Іває мати, виховуючи ди
тину в умовах совєтського режиму. В одному з чисел 
амер~к. "Рід~р дайжест•• є стаття жінки урядовця совет-
~ькогQ. консуляту під назвою: "Чому я не хочу, щоб мої 
діти вертали до СССР" .. Вона малює так чітко оту соці
яльну нужду і моральний rнi:r, що роздирає душу кож
ної непартійної людини і то саме в Україні. Отой кусею. 
хліба, що його дівчинка ховає на вечерю для голодної 
мами, оте, як дівчинка не спить, а пізно вночі встає, щоб 
побачити маму,- яка йде на працю те ще темно, і вер
'Fається, коли вже темно, ота мати, що бігає по аптеках, 
шукаючи л;ків для вмираючої дитини і не може дістати, 
бо вони видаються ті .. 1ьки •• заслуженим•• - ,то речі, які 
говорять голою людською мовою до кожної людини і бу
дучи сказані українкою і про українські обставини, ство
рять в душі читача nравильний образ Украіни, оповитий 
симпатієїю і бажанням співдіяти в· їі боротьбі. 

Ми не доцінюємо себе і своіх можливостей, - і, в 
нашій пасивній nокорі меншовартосности витрачаємо ко
JJОСальну енергію на ·поборювання українських противни
ків, замість того, щоб поборювати ворогів УІсраїни і при
дбати· для неї друзів. 

• 

Воzдап Кравців 

Одбився R 

Одбився в від серця Твого й дому, 

Де юність розцвіла румя:Еі:олиця 

І полонила дні мої в'язрця, 

Мрії дороги - в дал.еч невідому, 

Не раз я тугу вгпвтую й утому, 

~а спогадом горить і сном все сниться: 

Далекий дім і затишна світлиця 

І Ти й Твої казки мені малому. 

Казала '!-'И, що не прокляття в бою 

лягти від кул~_, коб тільки, як родивея, 

злиденно у неволі не вмирав ти. 

І я пішов, розстався із Тобою, 
~ ., 

Од серця Твого й рідних меж одбився -
І слухаю . Твовї, Мамо, правди. 

(3і абірки "Кораблі••) 
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Ріадво на •• 
украtнському 

• 
'Селt 

Мабудь у нілкого пароду не вкоренилася так сильно страв 12 на саму святу Вечерю, а на Різдво треба було 
традиція різдвяних звичаїв, як серед українців. Протягом ще окремо зладити скоромне. 
сторіч, світлих та найсумніших часів нашої історіі, шану- Господар з старшими дітьми різав січку, порядкував 
вали та вдержували П кожне покоління. Кожний з нас подвір'я та коло худоби, рубав дрова, щобя на всі свита 
носить в душі спомин Св. Вечuра та Різдва. Особливо стало. 
люди, яким довелося пережив~~ ці ч.арівні с~ята на селі. Все готове. Челядь повбирала біленьке білля та чи-
Село твердо стояло на стороЖІ давюх звичаІВ~ стий o.J,яr. Діти виглlfіДають першої зірки. Вже вніс госпо-

Сама підГfІТОВа до Різдва вимагала від господаря, а дар сіно ва стіл. Біленькою скатертиною вкрито стіл, на. 
ще більше від господині багато праці та знання. Молодь ньому посередині колач, а в ньому свічка, що мала горі
теж вивчала коляд та готувала вер1ап. • ти цілу віч. Потім миска с кутею;-:,Довкола -ложки для 

В останньому довоєному часі входили в звичай во- кожного. 
вітві колядки, в які були вплетеві слова патріотичного Зірка зійшла. Господар вніс "дідуха'С, прибраного 
змісту. Подібно, як в давніх J(олядах находились згадки, крайкою та зеле:цвю, і поклав.._на покуті. При проефорі з 
в браві в поетичні слова, про всякі тогочасні історичні медом бажає кожвому з родини: 
події. - Ці свЯта щасливо опровадити, а других щасливо 

Давніше співали колядки на Св. Вечір чи Різдво стар- діждати. 
m:i r'азди, а дохід зі збіrок ішов в користь церкви:' В Проказує молитву, а всі за вим голо~ом повторюють. 
останніх часах, коли різв установи, зокрема "Рідна Шко- Кинув ложку куті ва стелю, щоби жито родило та бджо
ла" вимагали піддержки,-колядували ва селах та по ли велися;- і кутею починалися св. Вечеря. 
міс~ах на цю ціль всі дні Різдва. Навіть малі школярі Не забули згадати померші дуіпі, бо вонІfдесь близь-
гуртками ішл:J:І з колядою. , . . , ко того вечора. До миски на покуті поклали куті та ко· 

Але верюмось до обов лзюв rосподию, зв язаних з ла чик для вих. 
Різдвом. Починалося звича~но від порядків У хаті. Мати доносила страви, їли мовчки, як sвичай велів. 
Треба було їхати до міста по ваnно, бо до приходу Хри- Скінчили з новими :молитвами та заколядували: "Бог 
ста хата мусїла обов'язково бути побілена. Мусіло також предвічний народився''. Рештки страв дістала худоба. 
заздалегjдь випратнея білля, бо між Різдвом та Йорданом Тоді рушилося ціле село. Діти носили вечерю бідним 
не ялося прання на річці. Звичайно господар віз до мли- та хрещеним батькам. Колядували, ходили в вертепом. 
ва пшенИцю, щоб колачі були зі свіжої муки. Ще треба Сніг скрипів під ногами. Зорі весело переморгувалисл. 
було постаратися того, чого своє господарство не мало: Діти бавилися медяниками та горіхами на соломі, 
меду, дріжджів, велкого коріння, горіхів та яблук, су- щоб згодом то все смаmво з'Істи, поки не поснули. Че-
шениці. , .. лядь просиділа до рана, бо ніхто не спав в цю ніч. 

Приходила й черга вести до олійниці конопляне або Ранесенько задзвонили на утреню, всіма засніженими 
льняне сім'я щоб була своя олія. Строгий піст ва Св. дорогами спіmило село в церкву. 
Вечір дозволЯв уживати лиш такої олії. ' Минули гарні часи, в яких стільки радости приносило 

Жорна та старовинна ступа, що пережили l!e одне людям чарівне Різдво. Як святкують наші вдома? На 
покоління, теж не спочивали. Треба було гречано1 крупи яку службу підуть раненько, до якої церкви? Може І 
ва голубці або пшона ва мол~шву кашу, а пшеницю ва коляда втихла. Та хіба ні! Як зійде перша зірка, поне
кутю оббивалось теж ва стуш. сеться лісами- борами та горами-полонинами до Ісуса ма-

Господиня пекла кола чі, хліб, медяники день-два ско- лого коляда: 
ріше, а nеред Св. Вечором нарила при чомочі дівчат .ве- Просим Тебе, Царю, nросим Тебе вині, 
черю та дещо на Свята. Було цього варива що не :шра. Подай волю, щастя, славу 
А то варилося: борщ з грибами, квасоля з медом, гриба- Нашій неньці Україні! 
ми чи сливками, голубці, вареники з бараболею, капуста 
з грушками чи маком, капуста, пампухи ва олії та вай- Ми нині розпорошені по всьому світові, родини розбиті, 
головніше: кутя та узвар. а скільки наших рідних покинуло нас навіки! Однак по 

Хлопці виривали один в одного макітру з рук, бо старому звичаю · відбудьмо св. Вечерю. Хоч може без 
кожний хотів втврати мак. двападцяти ст 1ав, але з тим самим настроєм. Хай діти 

Стара бабуся знала звцчай т.а нагадувала! що і як тя внуки вчаться та понесуть в nізніші свої роки народ
треба владити, а дівчата, перевлт1 вагою хв~1, -допомо- ній звичай в далекі чужі світи та повернуться разом в 
гали у всьому. Робота rоріла в руках. Бо 1 було тих ними ва рідну Украіну. 

Л. де-Маріиі. 

РОКУ ВО Ж ОГО 195 .•• 
Пані Орися звивалась в своєму мешканні, спішачи 

покінчити всі приготування до Свят- Вечора, поки прийде 
чоловік. В хаті був уже порядок, лише ва кухні доків
чувалися ті втомні для госnодині, але які ж і радісні, тур
боти коли є а чого зварити, треба тільки уміння і охоти. 

Охота у п. Орисі бу ла, - і томr малий Івась тішив-
ся, підскакуючи з радости : . 

- Ой скільки ж усього є! Ми навіть в КанаДІ стіль
ки не мми, правда, мамо? Коли вже будемо Істи?! 

- Зажди зажди, сивку, ось прийде тато, - та й 
nерша зірка 'повинна ще зійти ва небо. • . 

Івась біг уже дивитися, чи нема >~~ершоІ ~1рки, ·коли в 
передпокої вустрів сестру. Та весело крик}!Ула до матері: 

- Телеграма від Василя: приіде на Йордан до вас! 
- Та ну? Таки вдалосJІ йому дістати дозвіл? 
- Так, приіде як представник від н~йбільшоі фірми 

в Австралії, щоб скласти умову на Імпорт вовни до 
у країни на килимарське виробництво. Довго не пускали, 
але таки мусіли. Тепер уже не вернеться· туди. Ось пи
ше: "Приїду в:апостійво до тебе і ва УкраІну". Це в&І:
щасливіше Ріа.м;во в :мовму житrw! 
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- А пригадуєш, JІК ми тішились, коли справляJlи 
Різдво в Канаді? 

- Тjшились, що вже не в таборі, 8Jie ж і плакалvі 
мамо... А тепер ... тепtр уже не маємо чого плакати. 

В цей Час почувся дзвоник і до кухні увійшов госпо
дар, пав Степан, член парляменту, несучи невеличку 
ялинку: 

- Ледве дістав. Не уявляєш, як розбирають люди 
ялинки. Не буде дуже велика, - але то нічого. 

- А я ж казала, що куплю сама раніш. 

- Сама! Чи ти знаєШ, яка то насолода, - ходити по 
Києву і шукати, що купити до Різдва! Я витратив ку
пу грошей ва всякі дрібнички, - ти тільки не бурчи, 
·бо сьогодві Свят- Вечір, - і це я перший раз трачу 
своі гроші на українські вироби, куплеві у українських 
купців в столиці Украіни ... 

- А чи нема таккх до'бродіlв, щоб давали украінсь
ЮІМ людям украінські гроші даром:? - спитала жінка. 

- Ні, таких ве.wа і, дасть Бог, не буде. Хотіла б 
. щоб ва Украіні знову почалася УНРР А? 

- Ворони Боже! А щоб ти не роаліну:аався, - то 
йдк вже терп мак, Оо 11 :мене абсо.шетs:о нема часу. 
А Галя вже ваврватхме/.-;• 8T8JI)". 



- Ага, я й забув, - я запросив до нас на вечерю 
о,цного чоловіка, - щойно позавчора приїхав з Аргенти
ни, - і не знайшов нікого з своіх живого. Прийде до нас. 

- Добре, добре. Гість в дім - Бог в дім, - ска-
аала жінка, заклопотано кличучи дочку: ... 

- Ану, повертайся швиденько І Неси солому і роз-
стилай під скатертину. -

, Вся родина весело метушилася в хаті, а малий Івась 
:все nідходив до вікна і запевняв маму: 

---- Мамо, ій-Богу вже була вірка! 1'ільки ааІmла аа 
хмаринку! .. ; 

Член парляменту, сидіn, витяrнувіttи ноm на :канаnІ, 
і старанно втирав мак. Одночасно розказував: 

~~лу грошей Ще витратив на карrки. У сі мистці, як 
вго:ЬоjtІЛися, - повипус:кали то.:кі прекрасні картни, що 
не ~ожна втрИМатися і не купити. 

......... А до того, скільки ж меuі треба вислати побажаnь: 
ва ЧІ}р еміrрв.ціі набра.Jtося стільки друзів і знайомих, 
що треба кtшіталу, щоб усіх nривітатИ. 

- А пригадуєш, як ви всі сварилися ва еміграції?, -
засміялась жінка. - Здавалось, вороги навіки ... 

- Ідіоти! Які ми були ідіоти!- покрутив. головою чо
ловік- Та тепер нам так бракує людей, {ЦЬ тільки давай 
сюди тих, що мають амбіції... Але благородні амбіції ... 
А ти б подивилася, скільки побажань nрийшло з усіх 
кінців для Уряду. Той нещасний секретар не матиме ві
льної години через усе Різдво. І ще йдуть і йдуть. Кож
вий, хто ще добуває контракту десь на золотих коnа
льнях, чи ще сидить на раІічо в Аргентині, - чи не 
може відірватися. нід свого бізнесу в Америці, - кож
ний шле_ телеграму і не куди~будь, а таки впрост до 
уряду.· Листоноші 1:1же носить їх торбами ... 

- О, Господи, - чи це правда, чи це сон? - ска~ 
зала жінка, сnивяючись з закач<.~ними рукавами серед 
хати. - Чи ми й qоравді в Канаді, чи й сnравді Київ
столиця Украіни, чи й сnравді Україна вже вj.льна? Все 
ще не вірю. 

lpuna Вииииц'Ьuа 

- А що там вірити, - важно заявив Івась, - ко~ 
ли тв й так це бачиш. Ось бачиш у :мене на кашкеті: 
УДГ - Українська Держава Гімназія. Купецька школа 
нас дрочить "удавами". 

- А ви іх як? - спитав батько. 
- А :ми іх: "купець - забув гаманець", -- застри-

бав Івась на одній нозі. 
- Але сідаймо вже до столу, - підганяла жінка. 

Я ще мушу nіти на Свят- Вечір, що ми робимо для 
делегації Союзу Українок Америки, яка приїхала позав
чора. 

- О, і в Свят• Вечір дома не посидиш! - невдово
лено обізвався чоловік. 

- Не можу, СтепанЧ{Ін:у, - не можу. Згадай, скіль
ки вони зробили для нас! І тепер кинули ж свої роди· 
ви, щоб вщбути nерше Різдво на вільній і незалежній 
Україні. Ми позавчора так наплакались. 

- То вже ваше бабське діло - плакати при кож
ній нагоді. - іронічно зауважив чоловік. 

- Так І Наше бабсьіе t А пригадай, як fолова пар
ляменту вперше одкривав засідання. Сказав: Відкри:uаю 
перше засідання парлямеиту Української Держави, - і 
замовк. Не мав сили далі продовжувати. І ви всі мов
чали, і було так тихо, як у церкві... Скажеш, :QJІ тоді 
не заплакали, кожний там нишком? 

- Ну, ми то нічого, а то ви. повиходили -з мокрими 
хусточками ... 
-Що ж, таки плакали. Дякую Богові, що дав мені 

ДОЖИТИ До ТИХ СЛіЗ. 
- Не забудь поставити ва стіл один таріль на спо

мин про тих, що не діждали тоі хвилини, - сказав· 
чоловік, одягаючи блюзку. 

В цей час з радіоапарату, біля якого щось пор
пався Івась, полився великий спів Державної Капели 
У nраїни: 

- Бог Предвічний народився ... 

За душу дитини 
Кілька ди ів по приїзді до Німеччини прийш

ла моя десятилітня дочка а плачем а подвір'я, 
де вона гралася а німецькими дітьми. Вови про
зивали її "Русіше Швайн". 

- Чому вони мені кажуть "Pycime Швайн? 
Що це значить? 

Nrapycя пішла до. школи. Яке:було наше зди
вовання, коли вона·прийшла раніше означ(~но
го часу, кинула книжками і на наші запити ви
бухнула плачем. 

О Боже, що ж такого трапилося?! 
Я не піду більше до школи! 
Марусе! ... 
Я маю недобрих батьків! 
Але ж, Марусе! ... 
Так, так, а чого ви мене обманюєте?! 
Ні, знаєте, така дитина! .. 
Така дитина! А такі батьки, що обдурю

ють дитину; чого ви мені казали, що українсь
ка мова гарна, що я повина гордитися тим, що 

я є українка. Як ви мені могли щось такого 
говорити?! • 

- Бо це правда, Марусе! 
- Ні, це брехня. Української мови ніхто не 

знає, України нема, це лише частина Росії, а а 
мене усі сміються лише тому, що я вродилася 
українкою. Ах, я нещасна! 

В містечку не було українських дітей, тож 
Маруся гралася сама в кімнаті і щойно, коли я 
приходила а праці, ішли ми на прохід. Прикро 
було глядіти, як вона стоІт• при вікІІі і а ту· 

гою в погляді крадькома стежить аа дітьми, що 
бігають по подвір'ї. Яка болюча є свідомість то
го, що твою дитину опуЩено, що нею погорд
жують. А в школі ця ж сама відчуженість. Ді
ти держаться осторонь, учителі виявляють не
довір'я. І всі в здивовані иенадійними успіхами 
в науці, що іх почала адобув~';маруся, побо
ровши початкові труднощі. Rол:И ж вона, в від
носно недовгому часі, опанувала німецьку мо
ву, діти зачинають добиваJИСЯ аа її товариство. 
Вона товаришує а трьома ·найкращими учени
цями і її запрошують до найбагатших родин мі
стечка. 

Одного дня прибігає Маруся а подвір'я. 
Муті, іх мехте айн бутерброт. 
Що ти хочеш?! 
Бутерброт. 
Я не розумію. 

- Ду ферттест абер дойч. 
- Я розумію по-німецьки, але чужою мовою 

говоримо лише тоді, коли це є- потрібне, чи ко
нечне. 

- Мені власне це в потрібне. Я мушу гово
рити по- німецьки і прошу тебе, не говори до 
мене при товаришках по -украінськи. 

- Але ж, дитино, знаючи чужу мову, ще не 
треба занедбувати своєї. 

- Учителька кааала, що я ніколи не навчу
ся добре по-німецьки, ко.:ш вдома говоритиму 
інакше. 

Очевидно, ·що навчишся. 
........ Але я ве буду іа&RПіІі rоворІІТJl. 
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- То не дістанеш хліба. 
Маруся ходить голодна. Вкінці вона зачинає 

говорити по-українськи з конечности пороау
мінвя. Терnляче вговорюємо дитину і здається, 
що ми її переконали. Для товаришок мав вона 
готові відповіді відно.~но нашої мови та історії, 
іноді вона бував навіть горда з них. Діти зали
шають її в спокої. Але ще в наша господиня, 
що по приході з бюра веде з Марусею довгі· 
розмови і виправляє її мовні похибки. Ще в су
сіди, що хвалять її за гарну вимову, або посмі
хаються аі злої. І вкінці є органі3ація німець
ких жінок, що "для добра дитини"· nрисплав до 
нас свою висланицю. Ця вибачається, але вона 
рішилася на ці відвідини по відбутій розмові з 
учительками та свяпценикQМ. 

- Ваша дитина ходитt до нашої школи, 
правда? 

Мене огортає тривога. Знайомі, школа, церк
ва, діти- ніщо не становило такої загрози, як 
ця висока худа жінка, що сидить передо мною і 
з ввічливою усмішкою та щирим співчуттям до 
долі скитальців передає мені волю німецького 
суспільства: дитина, що живе серед німців, по-

.. винна говорити по-німецьки. "Перша уступка -
це початок поразки"- думаю, шукаючИ відповідІ 
на слова гості. Я не подаюся, не можу подати
ся, хоча здаю собі справу з наслідків мові від-

РЕЦЕНЗІЇ 

мови_, хоча на мене дивляться зі страхом Ма
русині очі і мій чоловік збентежено намагає
ться видержати ролю ввічливого господаря. 

- Тепер, бачиш, що я мушу говорити по-ні
мецьки- каже Маруся по відході гості. 

- Ні, датино, ти ніколи не говоритимеш з 
нами інакше як по-україпськи, при товаришках 
і без иих, в хаті, чи на вулиці. 

З трудом вдалося нам впоїти в дитину любов 
і пошану до рідної мови. Розмовами, приклада
ми, книжками, а nередусім послідовною~пове-
дінкою. \О.і· · 

Ми~у ло два роки. 
-Як ставляться до тебе в новій школі?

запитала я одного дня Марусю-з нагоди нашо
го перепровадження перейшла вона до іншої 
Гімназії. 

- Дуже добре, хоча всі вже з~ають, що я 
-українка. 

- ЗвідкіЛя? 
- Товаришки чули, як я сказала це учитель-

ці і зараз рознеслося по всіх клясах. 
- А .rцо казала вчителька? 
- Не хотіла вірити, що я не в німка. Пита-

лася,- як ми говоримо вдома. 

- І що ти відповіла? 
- Як що? по-~rкраїнськи, очевидно, як ми 

маємо інакше говорити? 

Подих з рідноtо кpaf!J 

Софія Несич: "ЗАГОРІЛА ПОЛОНИНА". Бойківські 
оповідання. 

По довгій перерві знову подарувала п. Софія Несич 
українській. публіці нову книжку. 

_. Ця книЖка в данина вужqій батьківщшІі письмен
ниці, ~е прохо.ц.или дитячі роки і де так весело проми
нали гlмназіяль~і ферії. . 

Але вже тоді, в молоді роки, сnостережливе око юнач
Іси примічало і вбирало в себе все: і красу потоків, і філо
софічний спокій бойка, і відвагу молодого керманича на 
силаві лісу. -

ПіЗніше, коли вже дІрослою повернулася письмен
- ниця до своєї батьківщини, - пізнала вона і відбила в 
своїй тв1рqости трагедії, що їх перенесло українське ·се
ло під німецькою оІсупацією. 

Невгасима туга матері за сином, якого забрали в 
ftімеччину, спроба опору проти вивозу молоді до НUмеч
чини, постання і полювання ва людей, як· на собак, -
все це уложено в цій книжечці. 

Уложено спокійно, епіqно, так як епіqво приймає всі 
зміни наш нарід, затримуючи своє обличqя і сво і родові 
корені. 

Багато кому ця книжка западе глибоко в душу, бо 
в нашій щоденній метушні ми вже почилаємо nризабу
вати, що мусіли ми перейти на тім шляху, що привів 
нас у табори. Пригадаємо все: від nольської дикої сва
волі до німецького холодного винищування. 

І як заключний акорд лобудемо знову на гулянцї в 
бойківському селі, згадаємо веселі приспіванкн, окуне
мосн в давню і невмирущу традицію. І вкінці поглянемо 
на старий Пикуй, "владику БойІсівщини", по обидва боки 
якого живуть ті самі бойки, "добрі, довірливі і роботящі". 

3а художній рівень книжки говорить вже сама марка 
МУР'у,- "Золота· Брама". · 

Мусимо подякувати письменниnі, що від її книжки 
повіяло в наше безбарвне, а rraкe неспокійне життя по
дихом: а ріднОГQ краю. 
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Федір Дудко: "ДІВЧАТА ОДЧАй'Д'УШНИХ ДНІВ". 

Багато з старшої генерації вже знаЮть цю книжку, 
але кожний. з охотою перечитав Ії ще раз. А ті, що не 
читали, знайдуть в вій кілька хвилин, коли людина від
дихає від звичного, одаомані тного жи·rтя і переноситься 
уявою в ті романтичні дні, коли були молоді ми, коли 
була молода наша держава, коли воля, слава і відвага 
наповнювали житгя. Держава вст~шала несподівано; се
ред бурі революції і серед мрійної вадуми дніпрових око
лиць. Ставала і тягда до себе все, що мало вольнолюбиву 
душу, що рвалося до правди, що тужило за красою. 

Багато з цих поривів та сама революція обірваЛа 
жорстоко і безоглядно, але_ лишилися нам ті сnомини, 
що очищують серце від намулу буденщини і стверджують 
в нас віру в благородство, відвагу і беззастережний 
патріотизм. 

Для молоді ця кuижка буде тим nіконечком, через 
яке вона може заглянути в ті часи, коли батьки бра
лися до тоj роботи, яку тій молоді доведеться кінчати. 
Для молоді то буде фільм, де Показано юнацькі пориви 
того покоління, що вийняло зброю. Ту зброю, якої ве 
вільно вкласти назад у піхви. Не вільно і не варто. Бо 
що лишається від життя в людини, яка . не пережила 
отих поривів, що назавжди підносять дуrду і не дають 
людині перетворитися в тварину? - Хіба що істи, спати 
і плазувати. ' • 

Вони не вміли цього, оці дівчата одчай душних днів, 
що хотіли любови і щастя, а мусіли йти на боротьбу, 
війну. Мусіли, бо справа йшла про щастя і волю їхньої 
батьківщини, про "бути- чи не бути" цілого народу. 

І якщо тепер нарід сам твердо _каже: "Бути", то в 
цьому є заслуга і отих дівчат, що кидали родини, щоби 
воювати чи навіть писати на машинці в урядових ваго
нах. 

· Книжка написана просто, з ласкавою усмішкою, з 
романтич:в:им: чаром моJІодости. Ії приємно понести з со
бою. ца Ч)'живу. 



НАШІ ЧЛЕНКН В КАНАДІ 

Ми дістали листа від одної з &Jетивнцх Членок нашо! . організаціі, ~ол. Голови Дедегатури в Людвігс
бург-Цуффенгаузен. Містимо листа, бо в ньому коротко але чітк(): подано умови життя і відчу-

вання наших переселенцjв. 

Високоповажана Пані І 

По місяцеві доперва здобуваюсь на пару слів. Прошу 
мені вибачити. Думаю, зрозумієте мене. Новий край, вра
жіння, нові обставини, люди, перші клопоти про життя, 
все це забрало час і думки. Мивуло це все як у фільмі. 
Тепер я спокійніша й можу пару слів написати. 

Дорогу мали ми досить добру, хоч не обійшлося без 
бурі, .h.Ka тривала три дні. Одву ніч ми стояли на місці. 
Цн ніч була найстрашніша. Кораблем кидало, як лушпин
кою. Всі дуже хворіли. Мій муж переніс найтяжче, я 
менше, а Орися зовсім ві. Найбільше далась мені в знаки 
їзда поїздом: від неДілі вечір до п'ятниці вечір. Це було 
друге колихання, тільки тверде. Деякі то ще в поїзді 
хворіли. Канада видалася вам пуста, дика. До того при
чинилася осінь. Міста дуже різняться від европейських~ 
Серед міста стоїть м;одерна кам'яниця, а коло неї, як 
очайдушки, · маленькі деревляні хатини. Контрасти на 
коЖномУ. кроці. Знову, увеч:е_Qі вам болять очі від різ· 
нацвітних світел реклямових. Чуда-дива! Моя Орися 
тільки вечорами л:к.бить ходити до міста. 

Ми живемо в Едмонтоні. Муж став на працю. Ді
стає 32 дол. на тиждень. Це ні багато, ні мало. Для нас, 
очевидно, на початок мало, бо видатки великі. До того 
ще дорогу треба вертати 725 дол. Я ще не працюю. Годі 
дістати роботу. Ми трапили на ноганий час. Кожний 
фармер на зиму лишає свою фарму, а сам з жінкою їде 
до міста на зарібок. З весною буде легше з працею. 
Наші жінки переважно миють начиння по ресторанах. 
Тут що не крок, то ресторан. Молодші на фабриках кра
вецьких, але ~ене не прийняли, бо застара. Як би знала 
мову, то пішла б за кельнерку, та язика в роті брак, ні
чого не вдіG..Ш. Сиджу в хаті і вчуся англійської. Орися 
ХОДИТЬ ДО ШКОЛИ. 

Вам, добродійхсо, де б не їхали, раджу брати всі речі 
потрібні для щоденного ужитку, хоч вони і старі. Ми, 
прим., не взяли ні одного тареля, і перших два тижні, 
поки муж взяв гроші за прцю, їли на покришках. Сестра 
далеко (100 миль) і нема в кого позичити, чи за що ку
пити. Тепер то я вже велика господиня на трьох таре
лях. ЯЕtщо можете, то купіть собі парцеляновий сервіз, 
бо тут ці речі дуже дорогі і не такі, як у :иас. 

Це було б тільки про ос~бисте. А тепер про громад
ське. Досить у нас люди розполітиковані, а тут щ~ біль
ше, але на релігійному тлі. Православні і католики - це 
просто смертельні вороги, які з собою роками не гово
рять, навіть батько з сином чи -брат зі сестрою. І право
слав'я тут зовсім інше, як у пас, що як приїздять право
славні від нас, то також не можуть з ними погодитися. 
Одним словом, хаос, в якому нічого не розбереш. Не 
говорю вже про реліrійні секти, яких тут дуже багато. 

Жіночих організацій також є кілька. Я ще не зорієв
тована в них. На другу неділю має бути тут жіночий 
з'їзд. Піду, побачу, що це буде. Тут роблять ширші схо
дини раз на місяць. Я познайомилась уже з головою 
"Ліги католицьких жінок" п. Прийма. Ця організація є 
при Народньому Домі. Крім того є ще Союз Українок 
(прав·Jсл.) і "Добра Воля". Я і решта наших пань скита
лак (чи пак, "китайок" як тут нас називають), стоїм ще 
осторонь, приглядаємось та на вус мотаємо. Я ходжу на
разі тільки до Пластавої домівки, є нас уже 25 пластунок. 
В листопадову річницю була у нас дуже гарна ватра. 

Відн:осно "Громадяшси", то прошу присилати 20 прим. 
nаразі, думаю, І.ІЦ> пізніше зможу більше розповсюдїКу
вати. Прошу дуже прислати мені реферати, які тільки є 
у вас "на складі". Певно, вже вийшла' "Громадянка" 
після з'їзду, дуже було б цікаво прочитати. Мої примір
НІllіИ "Громадяюш" пішли в курс між людей. Деякі пані 
читають щойно тут, бо жи_ли в Мюнхені і зовсім не зна
ли про такий ·журнал. Це дивне, але правдиве. Я дала 
їм прочитати останнє число, а вони на другий день пи
ТІЦQТ!?~д~-~ M~J:Q ... Щ~ J~!И!. tЦ:J;~~f,l~ .K.~tf.~Y. !~L .. !д9 .. ~Ц~ .в~і 
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від початку, але пані вже; певно, їх прочитали. "Ні, ми 
перший раз бачимо~'. fi лиш оч~ вітріщила і вам:овкла. 
Бо жити в МюнхенІ, а в КінадІ перший раз побачити 
"ГромадJІНку" ! . . · 

Таму скоренько приоилайте нові числа, щоб мали 
що читати. Може у Вас є реферат "Роля жінки на 
чужині", або щось в цьому роді? Пишу до Вас так, 
як би до ·цІлої нашої організації~ Прошу всім членкам 
передати щирий привіт. Наразі чуюся тут, як відірвана 
від nня, а моя сестра ще гірше. 

(Підпис). 

ЇДЕМО ДО КАНАДИ 
· ( Уривии з листів) 

' Прожила чотири роки на чужині. Була під бомбами 
та в фабричній роботі. На щастя не зазнала таборового 
життя. Мала добру відповідну працю, свою власну, пов
Н.}' сонця кімнату, в я~ій св~бідн? та гарно себе почува
ла, та щирих приятеЛІв, - 1 тодІ здавалось, що я дома, 
не на чужині .... 

· Однак треба було подумати: що далі? Німці раді збу
тися чужинців, праця може nокінчитися . .Почуваю себе 
здоровою, маю охоту до праці - от і зголосилася з при
ятелькою Лесею до Канади на домашніх помічниць. При
знаюсь, що Жалко було покидати вже наладнане само
стійне життя та їхати у незнане. Люблю по праці роз
вагу, особливо музику, добрі фільми. Люблю своє ма
леньке господарство. Найважніше - що було ближче до
дому. 

Надійшов ,цеиь виїзду. 

Ми вже в дорозі. Прибули до переходового табору в 
Бремен-Грон. Змучені, невиспані. Тут чисто та можлива 
їжа. Оглядаємо місто, купуємо деякі дрібнички на спомин. 

Пого'да добра. Публіка ріжнородна, українців наймен
ше. В читальні нема наших часописів та книжок. Ділісти 
дали кілька концертів. Наші пісні, співані чоловічим 
квартетом, бу лИ найкращі. 

За три тижнІ. 

Посилаю Вам свою знімку. Їдемо до порту. Багаж на
дали вчора. Пишу в дорозі. 

Ми вже на місці- бачимо корабель. За 1 /-~с години всі
даємо. 

Важко на серці. Прощаюсь думками з рідною землею, 
дорогими могилами. З усіма Вами, добрі приятелі. Бувайте 
здорові та не забувайте. Прощай, Европо! 

Попробую по Ісонати труднощі та створити нове життя. 

На кораблі. 
'\ 

Голосимосн до праці на кораблі, щоби час швидче 
минав. Будемо обслуговувати в ресторані. Бувайте зд~
рові! 

За декілька днів. 

Можемо вислати листи. ПогоДа прегарна. Небо ясно
блаІситне, без одної хмаринки. Соняшві осіпні дні без ві
тру і бурі. Ми з Лесею здорові, як риби. Навчи:Лиt:я. хо- · 
дити "по-коіJібельному", щоби задержувати. ршновнгу. 
Працюємо з. Поляками та м:уринам~. ДобрІ .люди. За 
працю дістаємо овочі та солодrсе. Н:абша сшльпа, але 
чиста. 

Причалили до обіцяної землі. 
Дев'ятого дня ~ш вже в Галіфаксі. Француженка пе

рекидає в Іс.чунках, тягне I~OЖJ;lY дрібницю ~окрема. При
міщують .нас в схоронищ1. ЛІ.ЖК/l. з. матрацамцІ Перша 
добре · nреспана ніч. . . : ·. ·-
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Дpyroro дня. 

Нас наладовують у залізничні вагони. Рушаємо. Ло~о
мотива не свище як у нас, а реве. Краєвиди одно:мают
ні. 3а півтора дні будемо на місці. 
Ми ва мІсцІ приаиачевия. . 

Неділя. В просторому будинку ждемо. С.лужбовик~ 
уряду праці почали розділювати людей. Ми всІ невиспаю 
та втомлені. Приїхав до нас наш отець та представник 
Українського Комітету. Багато нам допо:иогw1И. Мене 
призначено до англійської родини: чотири о~оби, чотир
надцять кімнат до прятання, прасовавил бІлля, накри
ванв:я стола та подаваннл, миття посуду. Окрема кімвата 
з лазничкою, 2 години вільні від 12 - 2 кожного дня; в 
четвер і неділю вихідне41 . Початок роботи о 6-й ранком, 
кінець 7.30 вечером. Пан і пан~ ввічливі, раді, що rоворю 
по- англійськи. Б§>уть мене разом з клунками і везуть 
автом "додому". Пані нагодувала та. сказала саочити. На 
другий день обізнала мене з роботою. Готування іди та 
подавання-це справжній "обряд". Я все скоро роблю, 
але приготування до першого снідання заняло мені 20 хв. 

Я дуже· вдоволена, бо госпо~арі добрі і почуваю себ~, 
як дома. Пані перед всіма хвалить мене. Дв[(ую БоговІ 
що дісталась до добрих людей 

По двох місяцях. 

Без нілкого попередження пані письмом приn:азал~ 
мені зараз же забрати речі та зголосІ!тисл до У.!>Яду праЦІ. 
Сама вийшла з дому. Мене в першІй хвили!tl якби хто 
по голqві вдарив, так мене вразило те, що так 11отоm:а.
но мою гідвість і так ві;;щячено 3!1 щиру працю. Чи ~е ІС
нує закону, де працюючІй лю.:щю признан<? людсью пра
ва? На мов пита'іня, чим невдоволена паю, паf! не знав 
іцо відповісти. Бо особливо він все дякував меш 3& добру 

~~· . . 
В бюрі праці розповіла все та дІСтала нове . шсце, 

багато лекше. Моя-давня пані поручила мене новій пра
цедавиці, як дуже добру праців~цю._ Довідала?~ я. не
бавом, що було причиною виповщження пр~щ. ШІСТЬ 
років працювала пані сама та аанРдбала цілу хату. "До
ходяча41 на кілька годин денно коштує 4-6 дол. та харч,. 
Тому пані хотіла хату привести до порядку та й дат 
обходитись без помочі. А спосіб виповідження тра!ІЛЯ8ТЬ
ся частіше. 

А Леся. 

у панства· французів немовля, упосліджепий умово 
хлопець, прятавня 10 покоїв та вся інша домашня праця. 
Леся працює скоро, хлопець криqить, дитина шrа11е. Як
щоби не було стільк~ :t;rpaцi, то ПЛВ;(;:ала. б а розnуКІІ·. По 
місяці не стало нервІВ І сил. РодичІ вимагали, щоб nона 
стало займалася при роботі хлопцем. Леся подякувала 
аа працю, а пан доніс до, уря~у пра~і, що .служниця не 
хоче праn:ювати, і не зап.11атив ІЙ зовсІм за мІсячну працю: 
Зміна вийшла надобре, бо є тепер у сті.ірших л:одей 1 
має менrпе праці. . • 

Треба придивитися, треба працювати, але не можна 
дати себе загнати ва дно. 

День Патронки О УЖ 
в Цуффенzаузені. 

4. 12. 1948 в день Введення Пречистої Діви вшанувала 
Деле:r'атура ОУЖ свою Патровку. Рrно в обох церквах 
відбулися Служби Божі, на яних священники виголосили 
дуже змістовні промови. 

По обіді посвячено відзнаки всіх членок та виголо
шено реферат (п. Варварова) про вашу велику Патронку 
кн. Ольгу. На закінчення офіційної частини видано член-
хам відзнаки. . 

у вечері того дня відбувся чайвий веч1~ в програму 
якого входили соло співи п. п. Шустакевйч! Астровоі, 
Богданової, Хамули і Костюк та гра на скрипЦІ п. Босого. 
Акомпаніювао пр. Б. Перфецький. . . 

П. Оля Шустак приїхала. з Ам.ер~ки (ДІтройт) І ~ тут 
vчителькою в америкавсьюй школІ. Вона вже .• кІлька 
разів відвідувала наш табір та давала інформаЦІ~ ~ен
кам OYJI{ HJ. ширших сходинах про життя украІНЦlв '!J 
Америці. На загальне бажання вашого громадянства обІ
цяла . проспівати при вагоді кільки пісень. Така нагода і 
траuилаоь 4. 12. П. Оля співала українські та ам:ери:кавсь-

кі пісні, за що зібрані гоеті нагороджували іі рясними 
оплесками. 

Наші солістки причарували теж публіку гарними 
піснями, молодий скрипач грав зворушливі мелодіі т_а 
поаволив нам на хвилину забути, що живемо на чужию, 
в таборах. 

Слід згадати ще про акомпанімент пр. Перфеnького, 
який багато спричинився до високого рівня концертової 
частини чайного вечора. 

Гості розходились з приємного вечора, висловлюючи 
своє; бажання, щоб такі імпрези улаштовувати частіше. 

Святошні поради .молодим 
tосіrвдиня.м 

Корж:ихи а иапустою 
т і с т о: І кгр. :м:рси, І ложка товщу, 4 жовтки, 5 дкг 

дріжджів, ложка цукру, ТРОІПRИ соли, молока тільки, щоб 
тісто було· вільне. Ощадніmе: замісць 4 жовтків взяти 
два повні, розколочені явЧRа, або 1 л. спорошкованих. 
До мазання поверху-білки або .,Milei". 

Муку перетерти руками з тов~ем, дати сіль. Дріжджі 
розтерти а -цукром, дати 4 ложки ттнього :молока, 1 лож
ку муки, залишити на теWІі, що?и рушилися. Готові 
дріжджі влити до :муки, дати втертІ ж~втки або яйця та 
ножем виробити все разом, вливаючи рІвночасно потрохи 
літепле молоко. Далі місиrи руками, поки стане гладке. 
Тісто мав бути вільне. Залишити прикрите на підсипано
му мукою місці, ха~ тро~ підросте. Брати П«? куснику, 
розкачувати на стІЛьнищ, краяти просто.к~тНІ куски та 

наповняти начинкою : кацустою з цибулею, м ясом. Можна 
до тіста дати більше цукру та ванL!!і чи іншого запаху 
та завивати рогалики або булочки а :иармелядою, сиром 
або горіховою масою. 

Начинка а капуст.1.r: Зварити одну велику або 
дві малі головки капусти, покраяти на куски, аалити 
гарячою водою, але не переварюват.и. Посікти або змо
лоти на машинці, додати досить багато смаженої на тов-
щі ци.булі, с?ли, перцю, ви~ішати. .. .. 

Куски т1ста мастити ц1єю ·капустою, крю~аалишити 
чистими звинути, обкраяти краj, класти на:;_намащену 
бляху. іІомастити білком чи яйцем, або міцним чаєм з 
цукром. Пект~ в сер~дньо-гаряч~й. рурі а~ гарно ааІ?у:м'я
ияться. Добр.1 гаряq1 або пригрІтІ в РУРІ чи на парІ. 

Медяники 
1 лтр. муки (0,5 КГІ?.), 1 скллв:в:а меду, 1 с:кл.янка 

цукру (може бути менше), 2 яйця, 2 ложки соди (патрону), 
цинамон, гвоздики. 

Замісити з вечора. Другого дня роатачувати тісто, ви
колювати круглі медянички, мастити жовтком ЧJІ яйцем. 
Пекти в середньо-гаряqjй рурі. Переховувати в прикри
тому картоні ·або пушці. •· 

З а у в а г а: В Німеччині продають мід в пушках, зміша
ний а солодом. Він робить медяники твердими та не
смачними. Треба давати· його найменше. 

Дрібні печива 
1 горнятко манної каші (грісик), 1 горнятко дрібних 

вівсявих платків, 1 горнятко цукру, 1/2 горнятка_ муки, 
2 яєчка, 2 ложки товщу, 1 повна ложка амон.яковоІ соли, 
розпущена в 1 І 2 склянці гарячого мол,ока, дрІб~а соли .. 

Дати на стільвицю муку, кашу, платки (шдсушеш з 
1 ложкою цукру на пательні), зробити ямку, влити ~оа
топлений теплий товщ, яйця, розпущений амоняк, сІль, 
цинамон. Вимісити до гладкости, залишити трохи лежати. 

Битачувати не надто тонко та робити які хто хоче 
тісточка. Добрі, як постоять довше. 

Monthy supplement to CZд.S /ТІМЕ 
Додаток до газети ЧАС 

Друкарня А. Білоуса, Ав:r'сбур:r' 

................... : ............ ······················· ·························· 

З Святом РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

та НОВИМ РОКОМ 

илієитів та відборців 
вітав 

Друиар'Іt.Я А. Білоуса 
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