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ПЕРЕ ЛИСТОВУ ЮЧИ КАЛЕНДАР . . .
Р ік  1933. Моїм чужонаціональним ровесникам було тоді по сім 

років. Десь по країнах »гнилого« Заходу під »ярмом капіталістич
них експлуататорів» вони вели нормальне дитяче ж и ття ... А  я
— і мільйони моїх ровесникіз-українців, яких змушено було чуж о
національними зайдами жити в « с о ц і а л і с т и ч н о м у  раю«, в » друже
любних обіймах« московського «старшого брата«, —  проклинав 
рік 1933. І ви знаете чому.

Про страшний голодний 1933 рік у нас вже е чимала література. 
Є автентичні документи і світлини, є спогади багатьох наших і 
чуж их очевидців. Про 1933 рік в Україні появиться багато нового 
матеріялу в 30-річчя того жахливого злочину однієї нації супроти 
другої, яка відстоювала свою національно-державну самостій
ність. До вже опублікованих матеріялів і до тих, що ще появлять
ся я відсилаю шановних читачів, хоч мені здається, що всього 
паперу на цілому світі не вистачило б, аби подрібно описати ту 
катастрофу, що навістила Україну в тридцятих роках цього сто
ліття .

Читання спогадів про події, що розігралися ЗО років тому в 
Україні не належить до великої приємности. А ле я не уявляю 
собі українця, особливо молоду українську людину незалежно 
від статі і місця народження, котра б не простудіювала якнай- 
докладніше той період нашої історії. Простудіювала і зробила 
правильні висновки, від чого залежатиме правильне зрозуміння 
нею сенсу процесів, які тоді відбувалися на нашій землі.

Щ о ж до мене особисто, то з перспективи тридцяти років події, 
що їх  я сам на власній шкірі переживав у дитинстві, я розумію 
як одну з фаз гігантичної боротьби, яка ще й досі не закінчилася. 
Боротьби двох рас, двох культур, темряви проти світла, зла проти 
добра, диявольської Москви супроти святого Києва, коротко —  
боротьби двох протилежних світів.

Як сьогодні, в моїй пам’яті збереглися картини з мого дитячого 
світу в 1933 році: діти в болючих корчах голодової смерти, матері, 
яким не стало вже сліз на ридання, батьки в безнадійному одчаю 
і —  трупи, трупи немовлят, дітей, дорослих, розсипані по всій 
Україні під московською окупацією ...

Я проклинав 1933 рік!
Я  проклинаю тебе, пекольний московський народе, бо ти в 

історії людства рік 1933 вписав морем крови і сліз мого українсь
кого народу!

Поки .на світі житиме хоч один українець —  я свято вірю —  
пам’ять про той диявольський злочин народовбивства, доконаний 
московськими дикунами не затреться, а проллята невинно кров 
моїх земляків постійно кликатиме до Бога про пімсту.

*
Коли  людина зуміла прожити 80 років на цьому жорстокому 

світі, то варто ї ї  привітати з таким особистим успіхом. Коли  ж 
своє 80-річчя відзначає людина, якої ім’я і прізвище є Дмитро 
Донцов, то це неабияка подія в українському ж итті.

Писати про Донцова-ювілята не надто легка справа. Звичайні 
при таких оказіях солодкаві слова і сантиментальні панегірики, 
багатьом це відомо, не лише чужі, небажані, але й осоружні 
Донцову. Ц іле його свідоме життя і творчість його надзвичайно
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гострого пера є цьому доказами. Щонайменше 50 років свого 
життя Дмитро Донцов присвятив одній ясно визначеній меті —  
переформувати своїх з природи речі миролюбних і сентименталь
них земляків у  націю аристократів духа, воїнів своєї правди і 
ковалів своєї власної долі. І  для осягнення цієї мети не завивав 
правду в папірці та не щадив терпких слів своїм землякам.

Безкомпромісовий і послідовний ворог Москви в яких би то не 
було масках, Донцов викликав і викликає патологічну злобу до 
своєї особи як царських офіційних посіпак, так і червоних мос
ковських царів —  Леніна, Сталіна і тепер Хрущова.

Донцов блискучий інтерпретатор ідей та творчости Тараса 
Ш евченка. Своїм пером він розкрив невичерпну скарбницю прав
ди наших прадідів великих і її змістом, поданим в оригінально- 
унікальній Донцовській формі, годував своїх земляків на протязі 
п івстоліття.

Дмитро Донцов є вже частиною української історії.
На своїх конґресах Спілка Української М олоді приймала за 

свої власні Донцовські ідеї українського націоналізму, та викла
дені ним підстави нашої політики.

Найкращим подарунком, і можливо найбільше бажаним ним 
самим, буде, якщо у  його ювілейний рік кожний член СУМ  
постановить собі не лише познайомитися ґрунтовно з дотеперіш
німи творами Донцова, але й намагатиметься його ідеї ввести в 
практику свого щоденного життя.

Докторові Дмитрові Донцову українська молодь бажає ще довгих 
років життя і плодотворної праці.

*

Двадцять років тому, коли на українських землях дві імперія- 
лістичні потуги схопили себе взаємно в смертельні обійми, на 
руїнах своїх батьківщин представники різних східньоевропейських 
народів, з ініціятиви проводу української визвольної боротьби, 
створили Антибольшевицький Бльок Народів.

Прийнявши шляхетне гасло »Свобода людині, свобода народам!«, 
ось уж е 20 років ця багатонаціональна організація, через свій 
провід, координує і унапрямлює національно-визвольну протимос- 
ковську боротьбу в світовому маштабі. З тижня в тиждень читачі 
української і іншонаціональної преси довідуються про політичні 
акції АБН  від Мюнхену до Нью Йорку, від Лондону до Тайпею, 
від Риму до Маніли, від Торонта до Антіґуи і т. д. Не применшу
ючи ролі інших національних репрезентацій в АБН , з гордістю 
треба ствердити, що основний тягар цієї організації несла і далі 
несе українська спільнота на чужині. Вона видала з себе голову 
виконного проводу АБН  в особі п. Ярослава Стецька і головно з 
ї ї  щирих пожертв фінансується майже вся діяльність А Б Н .

Відзначаючи 20-річчя існування АБН, члени СУМ  у всіх кра
їнах пам’ятатимуть, що АБ Н  виконує корисну роботу для нашого 
поневоленого народу. Вони теж збільшать свою матеріяльну під
тримку цілій організації, а її голові п. Я . Стецькові задеклярують 
моральну підтримку у всіх його починах спрямованих на успішне 
ведення спільної протимосковської боротьби А Б Н  за побудову 
національних держав в етнографічних межах на руїнах москов
ської імперії. (і. к .)



Н а ш і проблем и і  праця

ДО ЗАВДАНЬ СУМ (III)

Д-р М. КУШ НІР  

(Голова Виховної Ради СУМ)

Освітньо-виховна праця СУМ
—  це синтеза двох основних на
прямків освітньої праці —  екс
тенсивної та інтенсивної праці.

В нашому освітньо-виховному 
д ілі даємо першість інтенсивно
му типові роботи, вибираючи 
малі гуртки, спільноти, які д і
ють не тільки на думаючу, але 
й на чуттєву і вольову істоту. 
А ле  не можемо легковажити 
теж і екстенсивного типу освіт
ньої праці. Екстенсивна освітня 
праця, в нашому розумінні, ос
новно різниться від її раціона
лістичної інтерпретації, яка ві
рить, що масовим поширенням 
знання піднесе народнього духа; 
вона різниться відмінним розу
мінням прикмет маси. Недоліки 
цієї екстенсивної методи не в 
тому, що вона любить велику 
авдиторію (народня освіта зав
жди буде прагнути до числа), а 
в тому, що в популярно-науко- 
во-розводненій освітній праці 
раціоналісти хочуть бачити ви
ховне діяння на масу, отже ко

лективну душу розуміють і тра
ктують як думаючу істоту. На
справді ж вона є тільки чуттє
вою і вольовою істотою, але як 
така є здібна до резонансу, якого 
не має пересічна одиниця. Вона 
стоїть ближче, ніж малий гурт, 
до високих поривів духа мистців 
слова і тонів, пророків і поетів.

Ідеалом, який Спілка Україн
ської Молоді ставить собі в ді
лянці організації освітньо-ви
ховної праці —  це союз д іяль
них гуртків, що з окремих, р із
них становищ дуже зрізничко- 
ваного духового інтересу усі ді
ють в одному напрямі, усі мають 
перед очима загальні завдання 
Спілки Української Молоді.

Загально —  Спілка Українсь
кої М олоді стоїть на становищі, 
що освітня дія не є мілкою лег- 
куватістю популяризації, а є 
служінням людині, створюван
ням умов, сприємливих для по
глиблення її життя, є поглиб
ленням інтенсивности суспільно
го життя, є поширюванням ови-
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дів діянь і обов’язків, витворю
ванням життєвої постави.

І врешті хочу заторкнути, мо
же, найважнішу проблему, бо 
проблему буйного розцвіту, або 
упадку Спілки Української Мо
лоді, бо проблему петрифікації 
українського обличчя нашої 
еміграції —  проблему юнацтва. 
Наше юнацтво —  це та священ
на глина, з якої вправні руки 
різьбаря-виховника мають ліпи
ти українське, християнське і 
національне обличчя еміґрації. 
А ле  властиво ця проблема зво
диться до вишукання, приєд
нання, витворення кадрів моло
дих інтелігентних жінок і чоло
віків, які, діставши конечно по
трібну підготовку, сповнені ен- 
тузіязму і відданости до свого 
завдання, в покорі і з тремтін
ням сердець, взялися б за фор
мування молодих душ юнацтва 
СУМ. Бо юнацтво саме горнеть
ся до Спілки Української М о
лоді: в сучасний мент наша ор
ганізація, в усіх країнах нашого 
поселення, нараховує вже по
над десять тисяч юнаків . . .

Щоби виховна діяльність се
ред юнацтва мала повний успіх
—  ми мусимо її вести в малих 
гуртках-роях, зложених з не 
більше ніж 6-15 юнаків, при
кріплюючи до кожного роя од
ного виховника. Ідеальною фор
мою організації виховної праці 
є така, яка забезпечувала б без- 
переривну виховну опіку над 
юнацтвом. Значить, ми змагає
мо до того, щоб дотеперішню 
доривочну працю, випадкові
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сходини чи гутірки, чи в най
кращому випадку кількатижне
вий побут в таборі замінювати 
постійною, безпереривною робо
тою в юнацьких спільнотах- 
роях і самодіяльних гуртках. 
Ми змагаємо до того, щоб у  цих 
спільнотах, у цих життєвих 
спільнотах із 6-15 юнаків, ви- 
ховник був щ ільно зв’язаний із 
життєвими ситуаціями своїх ви- 
хованків, щоб він був у постій
ному контакті з їх  батьками і 
їх  родинним домом, щоб він був 
їх  провідником і товаришем під 
час забав, їх старшим братом і 
довіреною особою, дорадником і 
першим утаєним коханням, був 
їх  другом і бездоганним прикла
дом для наслідування. Очевид
но, що так ставлячи справу, ми 
її ще більше ускладнюємо, але 
тим не менше —  це вимога за- 
саднича, безкомпромісова, бо 
ставка, яка входить у гру, є ду
же велика: йде про формування 
національного обличчя нашого 
юнацтва, йде про формування 
його душі! А  в цій справі немає 
місця на експериментування над 
дітьми, немає місця на півза- 
соби!

Бути виховником, бути про
відником юнаків —  це не є спра
ва кількох заучених штучок, 
засвоєння фраз і поз. Ні, ми не 
потребуємо позувальників, ні 
прикажчиків, ні капралів. Ми 
потребуємо провідників юнацтва 
з покликання і ласки! І про це 
їх  покликання і ласку для них 
мусимо просити Господа Бога. 
Колись, в Україні, в часи пере



слідування ми мали таких про
відників. О, з яким внутрішнім 
горінням безмежної любови до 
всього рідного вони стояли пе
ред поліцією окупанта, а дух, 
яким вони були сповнені, під
казував їм, що саме вони мають 
відповідати. »Я к  ви могли встря
вати в таку пересуджену і про
пащу справу?!« —  кричав суд
дя під час процесу 1936 року. —  
»Бо я тільки найвищому можу 
служ ити!« —  була спокійна від
повідь одного з таких провід
ників молоді.

А ле  бути виховником, бути 
провідником молоді —  це по
біч потрібного інтелектуального 
осягу і дбайливої педагогічної 
підготовки —  також справа 
внутрішнього росту, внутріш
нього повільного дозрівання. Це 
ш лях напруженого самовихо
вання, яке обіймає і життєві 
форми, і зовнішню поставу, і 
мову, і поведінку, і зовнішню 
людину, і організацію дня, зма
гання до Правди, до правдивої 
пошани і до душевної чистоти. 
Бо виховник мусить змагати до 
того, щоб стати видимим втілен
ням виховного ідеалу, до якого 
він прагне піднести своїх вихо- 
ванків. Спостережливі очі юна
ків завжди побачать фальш, 
завжди побачать розходження 
між фразою і дійсністю, а тоді 
зникає все довір’я до виховни- 
ка, він перестає бути авторите
том. Чи може виховник, який 
стоїть перед гуртом юнацтва у 
заболочених черевиках і небри
тий, говорити про чистоту ті

ла? Чи може вихсзниця з під
мальованими повіками й обві
шана бляшаними прикрасами та 
з дивовижною причіскою гово
рити про почуття стилю, про 
правду краси і форми?

Отже справа вербування вп- 
ховників є справою вельми тяж 
кою. А ле  зрозуміймо те, що це 
є справа засаднича, що це є 
проблема національного обличчя 
нашої політичної еміграції в не
далекому майбутньому.

І тому ми мусимо мати цих 
виховників! І ми будемо їх  ма
ти, якщо лише те, про що ми 
так патетично на кожному кроці 
заявляємо —  є в нас правдою, 
а не тільки фразою, що при
криває моральну порожнечу.

Я  накреслив тільки дуже по
біжно, тільки в загальних л і
ніях проблеми, які стоять перед 
нами. І  впарі з цим виринає 
тривожне питання: якими мо
ральними силами розпоряджа- 
ють провідні кадри Спілки У к 
раїнської Молоді? Бо це оче
видне, що, аби розв’язати проб
леми, які перед нами, —  треба 
велетенської праці, загріваної 
безмежною любов’ю і відданістю 
справі, якій служимо; треба 
дійсної особистої посвяти ба
гатьох соток одиниць, треба над
людської витривалости і стій
косте.

Звідки візьмемо ці сили?
Відповідаю: з великих ідей, з 

духа великих людей, які жили 
і творили, а, може, ще живуть 
і творять в наших рядах. З ду
ха людей, яких чини і перемоги



ЮНАК УДОМА
(Із циклю «Проблеми юности«)

Р. ДРАҐАН

Для кожної речі е свій сезон і свій 
час для кожного завдання під сонцем.

( Е к л е з і я с т и  І, 4. )

1

Молодість скоро промине, як 
та весна, й не снуємось, коли 
ми вже дорослі, зі сформованим 
характером, привичками, емо-

відійшли в минуле, але вони 
самі, своєю енергією і волею, 
передбачливим зором, гарячою 
любов’ю Батьківщини, найбіль
шою жертвою для справи —  за
лишилися назавжди в цих до
сягненнях неперевершеними. Та 
ка велич промінює на людей 
довкруги і вчить їх  найглибших 
правд життя. Бо показуючи, як 
людина з кожного місця і часу 
може досягти царства доскона- 
лости, вчить нас, навіть наймен
ших і найскромніших, відпові- 
дальности за теперішнє життя, 
за кожну хвилину нашого життя.

В палкій напрузі прагнемо в 
кожному нашому дні, в кожній 
нашій дії здобути цю доскона
лість. Бо найповнішу велич здо
буває людина не тим, що вона 
доконала великі діла, великі 
чини, які про неї свідчать, але 
тим, що вона зв’язується, спою
ється, зростається з ними цілою 
своєю істотою!

ціями й ідеями. Деякі речі ми 
отримали в спадку, але зде
більш  усе, що складається на 
людину,' її тіло, ум і особовість 
ми отримали й розвинули впро
довж дитинства й молодости, аж 
до зрілого віку.

Дитинство ще не знає свідо- 
мости себе самого й довколиш
нього світу, для дитини цілий 
світ —  це вона сама й її добро. 
Щойно десь від 10-го року жит
тя в дитини починає прокида
тися свідомість. Юнак уж е вміє 
бачити себе і свої проблеми, хоч 
їх  ще не розуміє. Він починає 
з усе більшою інтенсивністю по
мічати довколишній світ і його 
розгадувати. Його тягнуть не
переможною силою непроглядні 
джунґлі людського життя. К ож 
на пригода має свій чар. А ле  
буває й так, що молодість піш
ла кривими дорогами і юнак 
безнадійно загубився. Тоді вже 
як дорослий він ніколи не зро- 
зумє своїх завдань, ні своїх обо
в’язків, не зуміє знайти своє 
місце в житті й бути повновар- 
тісною людиною.

І тому молодість, яку юнак 
проживає звичайно вдома, під 
крилом батьків, є така важли
ва. І саме з нашими прекраєни-
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ми юнаками і юначками я хотів 
5и поговорити про те, що їм на
міть до голови не прийде. Бо 
годі, коли вони молоді, нема в 
них ні часу, ні охоти думати 
про себе самих, чи про довко
лишній світ. Спостереження оці 
можуть теж родичам і вихов
анкам придатись, якщо вони за 
хочуть їх  прочитати та пере
думати.

Майже 20 років, а іноді й 
більше, приходиться батькам і 
дітям творити один світ, під од
ним дахом. А  жити не думаючи, 
безвільно й без керми, не мож
на. Т ільки  бур’ян росте так, як 
хоче й там, де хоче.

Коли  виховання однобічне, 
психологічно ненормальне, або 
взагалі ніяке, то може статися 
так, що юнак виросте, як дуб, 
і ніколи не вгадає, що сталось 
із ним, чого йому бракує. Він 
не знатиме ваги цінностей в 
житті, не буде любити й здобу
вати те, що треба й непотрібно 
затроюватиме душ у ненавистю, 
злобою й лукавою критикою, 
замість жити гармонійним, гар
ним та щасливим життям, базу
ючись на гарній, щасливій мо
лодості. Тому молодість, гарних 
батьків згадуватимемо до смер- 
ти і спогади ці завжди давати
муть нам тепло і силу, коли 
цього буде треба.

Симпатії й інтереси юности 
тягнуться за нами все життя 
й кожний хотів би, безперечно, 
бути гарною, повновартісною 
людиною. Не кожному одначе це

можливе, бо не кожний мав мо
лодість таку, як треба. Ід еаль
них людей немає, вони тільки 
в книжках та підручниках і вас, 
молоді друзі, жде багато розча
рувань у житті, багато зударів 
із суворою, неочікуваною дій
сністю. Але, коли замолоду 
знайдемо собі ціль, а для здо
буття тієї ц ілі відповідну зброю, 
то ніякі труднощі в житті не 
будуть нам перешкодою.

Ж иття без мети -—- це взагалі 
не життя, а наша мета —  це здо
бути волю нашій єдиній, поне
воленій батьківщині. Чи може 
бути краща мета в житті? Ста
лити зброю, формувати наш ха
рактер і збагачувати наш світо
гляд помагає нам наша моло
діжна організація, до якої ви 
напевно з любов’ю й гордістю 
належите. А л е  батьківський 
дім, це твердиня, до якої ви 
завжди будете вертатись для 
охорони і помочі. Співжиття з 
родичами, домашня атмосфера, 
стиль домашнього життя, є та
кими важливими, що про ці речі 
я хочу найперше з вами гово
рити. Кожний український дім 
це маленька твердиня україн
ства в світі, або бодай ми всі 
хотіли б, щоб він таким був. І  
горе тим батькам і дітям, якщо 
та твердиня збудована з глини, 
або взагалі не твердиня, а бите 
роздоріжжя без будьякої охоро
ни. Гарний дім, гарні, розумні, а 
надівсе українські батьки вве
дуть своїх дітей у той величний 
дім, велику сім’ю, якою є укра
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їнська збірнота. Виходячи зі 
здорового дому, який дав їм по
трібні українські чесноти, діти 
включаються в суспільне жит
тя, стають його нерозлучною 
частиною. Маючи гарних грома
дян, суспільне життя тоді здо
рове, чисте й радісне.

Батьки й молодіжна організа
ція повинні тісно співпрацюва
ти, бо тільки тоді з молоді ви
ростають такі одиниці, яких нам 
треба —  горді, чесні, шляхетні, 
розумні й відважні борці за 
краще завтра свого народу.

Таких людей поважає світ.

2
Щ асливі юнаки, котрі мають 

гарних, дружніх батьків та при
вітний, близький серцю дім. Це 
та пристань, до якої дитина піс
ля  кожної пригоди, після кож 
ного зудару з життям вертаєть
ся й хорониться під рідним кри
лом. Щ асливі ті, хто знайде 
вдома поміч, пораду, співчуття. 
Це одначе не завжди буває, бо 
батьки —  це тільки люди, які 
теж мали свою молодість і від
повідно до того формувалися 
їхній характер і ум. Батьки 
часто повторяють помилки сво
го дитинства, ба навіть буває 
так, що затримують деякі при
кмети дитинства на все життя.

Як бачите, я починаю з кри
тики батьків, бо тоді вам легше 
буде зрозуміти їхню з вами по
ведінку й легше буде вам при
стосуватись до своїх батьків. 
Виховуючи дітей, батьки в ос
новному завжди хочуть добре,

але не завжди знають, як це 
зробити. Коли  сліпий веде сл і
пого, то далеко вони не зайдуть. 
В такому випадку мусить допо
могти організація, вчителі, а в 
зрілому віці —  організована 
спільнота. Ви, молоді друзі, мас
те можність ходити до школи, 
ба навіть до університетів, а все 
це завдяки старанням ваших 
батьків, які в вашому віці часто 
мусіли босоніж коров пасти по 
стерниськах, замість іти до шко
ли. Не забувайте цього й не су
діть гостро деколи незграбну 
любов ваших батьків чи мимо
вільну шорсткість.

Центральною фіґурою вдома 
є, без сумніву, мати, яка своєю 
любов’ю огортає весь дім. Вона 
за все мусить пам’ятати, але не 
завжди має час на все звернути 
увагу. Без любови юнак чується 
непотрібний і починає шукати 
своїх власних доріг у життя. 
Холод батьків дуже ображає мо
лоду душу й часто штовхає на 
безвідповідальні вчинки. Хоч 
тут треба зазначити, що любов 
це ще не є здібність виховувати.

Діти радіють, коли батьки їх  
цінять, коли вони можуть із 
батьками радитись, їм звірятись, 
коротко —  бути з батьками на 
дружній, розговірній стопі. Зав
жди треба до своїх батьків ста
витись із теплом, дружбою і обе
режністю, бо вони часто втом
лені або мають турботи й не 
всилі дати дітям вичерпуючу 
відповідь на настирливі питан
ня. А  тих питань іноді буває
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мільйон. Непогамовані, ненасит
ні діти часто створюють собі 
свій власний світ, який без 
нпливу батьків не мас змісту. 
Бо ж батьки навіть тоді, коли 
вони зовсім неосвічені, мають 
великий життєвий досвід і при
родний розум.

А ле  ж бувають юнаки, які не 
бачать дальше свого носа, бо ще 
не навчились бачити, а вже 
іюблять пристрасно ставити 
іатьків і старших під мікроскоп, 

особливо, коли завважать у них 
якісь недостатки. І  юність не 
шає компромісів, ні сумніву, ні 
імислу пропорції. Не маючи 
життєвого досвіду, юнаки бува
ють безоглядні в своїх осудах.

Батько імператор, котрий по 
старомодному тільки видає при- 
кази, або робить грізну ґримаєу, 
не буде ніколи мати ні пошани, 
ні любови дітей. Натомість діти 
шанують батьків, які найповаж
ніше й найщиріше в світі трак
тують своїх дітей як рівних і 
лк партнерів. Люблять теж, ко
ли батьки по дружньому при
знаються до своїх помилок. Це 
одначе не сміє часто повторю
ватись, бо тоді діти робляться 
вередливі й анархістичні.

Дуже нещасливим чується 
юнак, коли батьки маловартісні, 
бо й таке буває, хоч і не часто. 
Не забуваймо одначе, що мало
грамотність —  це в ніякому разі 
не рівнозначне з маловартісно. 
П’янство, незрівноважений ха
рактер, ненависництво всього, 
що рідне, всього, що організо

ване —  ось маловартість. В та
ких випадках треба з терпели
вістю й увагою ставитися до 
звихнених батьків; вони, вид
ко, ніколи не знали тепла рід
ної стріхи й ніхто не навчив їх  
любити своє рідне. В таких ви
падках, трапляється, діти не
помітно виховують батьків і 
пробують воскресити в них ті 
людяні почування, які самим 
дітям потрібні. Скажете, може, 
що »яйця не можуть виховува
ти курей«. А  я скажу, що таки 
можуть і навіть із успіхом. Як
що ж від пропащих батьків ні
чого здобути, не можна, тоді тре
ба шукати собі тепла і дружби 
в своїй організації та в великій 
сім’ї-збірноті. А  до збірноти на
лежить і церква. Попадати в 
одчай нема причини, бо винят
кові випадки скрізь бувають.

Назагал, хоч часом малоосві- 
чені, батьки стоять на дуже ви
сокому моральному рівні й це 
саме є характерне для україн
ського народу, в Україні й на 
еміграції. Коли батьки вас ка
рають за якусь провину, обра
жатись не треба, бо вони зна
ють, що роблять, а осамітнені 
будете почуватись, як та рос
линка на битому шляху. Коли 
поради ваших батьків видають
ся старомодними й невистачаль- 
ними, не бунтуйтесь, юні друзі, 
бо батьки безумовно вас люб
лять, але пробуйте дружньо і з 
любов’ю знайти розв’язку на 
ваші сумніви. Ж иття —  це 
складна річ і нема нічого лег
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шого як засудити те, чого не 
любите. В більшості випадків 
переконаєтеся дуже скоро, що 
ваш розум такий коротенький, 
як сірничок.

Дуже часто батьки не дбають 
за те, щоб дитина зберігала рід
ну мову на чужині, бо, мовляв, 
це »задурманює« голову. Часто 
навіть самі батьки, хоч і не вмі
ють, пробують говорити до своєї 
дитини чужою мовою. Яке це 
жалюгідне, нелюдське й варвар
ське явище. Вдома повинна го
моніти тільки рідна мова, а в 
житті дитина скоро підхоплює 
чуж у мову. Навіть чотири мови 
її не задурманять, а, навпаки, 
розвинуть її інтелект. В б іль
шості випадків батьки говорять 
нелітературною мовою, як і весь 
світ, але українську літератур
ну мову треба вивчати дуже 
пильно. Це одна з найгарніших 
мов у світі і треба любити її та 
нею гордитися. Не гарно теж,

коли між батьками бувають яв
ні конфлікти, ба навіть одне на
мовляє дітей проти другого. Оче
видно, такі явища є дуже рідкі 
й тоді дитина почувається дуже 
нещасливою й розгубленою. Ді
ти завжди дуже чутливі на до
машню атмосферу і в таких ви
падках найкраще дітям не вмі
шуватися у сварку батьків. Не 
їм, молодим і недосвідченим, ви
рішувати важливі етичні проб
леми. В відносинах поміж бра
тами й сестрами постають теж 
конфлікти й ривалізація, але в 
гарній сім’ї все збудоване на 
дружбі і взаємному довір’ї. Тре
ба завжди пам’ятати, що кожна 
істота —  це окрема істота, зі 
своїм характером і власними 
думками, які треба вчитись ша
нувати. Кожне йде своїм влас
ним шляхом і з кожного має ви
рости гарна, хоч і відмінна, ук 
раїнська людина.

(Далі буде)

Р И Т М И

Я не на те, слева, ховала вас 
і напоїла кров’ю ф ого  серця, 
щоб ви лилися, мов отрута млява, 
і посідали душі, мов іржа.

Промінням ясним, хвилями
[буйними, 

прудкими іскрами, летючими
[зірками, 

палкими блискавицями, мечами 
хотіла б я вас виховать, слова,

Щ об ви луну гірську будили,
[а не стогін, 

щоб краяли, та не труїли серце, 
щоб піснею були, а не квилінням.

Вражайте, ріжте, навіть
[убивайте, 

не будьте тільки дощиком
[осіннім.

Палайте, чи паліть, та не в ’яліть!
Леся У к р а ї н к а
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З нож ицям и по сторіннах преси

ДО ПРОБЛЕМ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
Час від часу в українській 

ресі на еміґрації можна про- 
птати статті, в яких різні авто- 
и, переважно старшого віку, 
змагаються звернути увагу на- 
юї громадськости на проблеми

української молоді, а теж дають 
свої поради якби ці пекучі і 
надзвичайно важливі проблеми 
найкраще нам розв’язати.

Нижче знайомимо читачів із 
деякими з таких голосів.

» П Р О Б Л Е М А  ЧИСЛО  
ОД И Н «

У  статті під таким наго- 
:овком газета »Україпське 
Іародне Слово«  (ч. 16/1963, 
ІДА) між іншим пише: 

«Українські діти і молодь за 
ордоном —  ось питання, що 

істаннім часом не сходить із 
горінок української вільної 
іреси.

Ми не хочемо, щоб обидві ук 
раїнські Церкви через десяток 
юків світили пустками; щоб за 
іжко зароблені гроші куплені 

Іародні Доми, Клюби, Оселі від- 
очинку різних українських ор- 
інізацій через деякий час хтось 
іший спродував »з  молотка«. 
Іе хочемо, щоб зменшувалася 
ідна преса, зникали наші ви- 
авництва; щоб усі наші соці- 
льно-асекураційні організації 

через брак українських членів 
очали занепадати. Не хочемо, 
;об пам’ятники Тарасові Ш ев- 
іенкові у Вінніпегу, у  Вашінґ- 
гоні, у  бразилійській Куритибі 
дного року обернулися також 

пам’ятники-спогади про сотні 
исяч українців, які колись ж и- 
іи за океаном . . . Врешті-решт,

ми не хочемо і не маємо права 
дійти до того, щоб у  Москві за
плескали в долоні з тієї нагоди, 
що через 10-20 років українська 
субстанція в ЗДА, Канаді й ін
ших країнах Заходу —  остаточ
но зникла у  своїй масі.

А  коли так, то треба почина
ти від кореня проблеми. Тим ко
ренем є діти й молодь. Як і для 
кожної нації —  вони найваж
ливіша проблема. Д ля нас ж е — 
встократ важливіша: на Укра ї
ні і взагалі в СССР окупант на
магається шляхом русифікації 
й денаціоналізації обернути ук 
раїнських дітей і молодь в »со- 
вєтського человєка« —  людину 
без батьківщини, без свого на
роду, без рідної мови, культури 
і традицій. Це необхідне Москві, 
щоб завоювати світ. Там іде 
змагання за душу кожної дити
ни, кожного юнака і юначки. 
Змагання між  чужою владою —  
і народом.

Тим більш а наша відповідаль
ність тут, на свободі. Кож на ук 
раїнська одиниця —  скарб для 
України. Кожна українська ро
дина за кордоном, що виховує 
дітей в національному дусі — 
велика допомога М атері-Україні.

Кожний юнак чи дівчина ук 
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раїнського роду, що володіють 
українською мовою, знають ба
гато про Батьківщину своїх 
батьків —  це посильні України 
за кордоном. Молодий наш уче
ний, юнак у  війську будь-якої 
західньої армії, молода наша спі
вачка, актор чи музика, сенатор 
українського роду чи видатний 
інженер . . .  —  всі вони мораль
но зобов’язані допомагати неско
реній Україні, пам’ятаючи, що 
цим вони допомагають і Амери
ці, і Канаді, і Ан гл ії й іншим 
країнам вільного Заходу. Бо ко
ли ми не бажаємо комунізму 
тут, то мусимо стреміти до його 
винищення там .. .«

»МОЛОД1СТЬ 1 ЩО Д АЛІ? «
Поставивши таке питання 

в наголовку своєї статті 
( »Гомін України«, ч.ч. 33 і 
34/1963, Канада), п. Богдан 
Коринт м. ін. пише:

»В  останніх к ількох роках 
помічаємо цікаве явище зб іль
шеної активности нашого сту
дентства і молоді взагалі в д і
лянках національного життя. 
Щ е п’ять років тому громадян
ство тривожилося браком будь- 
якого зацікавлення українськи
ми справами. І  справді, воно бу
ло чи не безрадне супроти хви
л і захоплення серед молоді всім, 
що чуже.

У  пресі і в дискусіях на те- 
рені організацій батьки намага
лися розчовпати проблему і зна
ходили вину в собі та в орга
нізованому національному жит
ті. Кожний врешті давав свої 
поради й оцінки цього питання. 
Найбільшою турботою були де
які об’яви, що вказували на 
можливість сховзнутися моло
дим людям на манівці за зраз
ками чуж их молодих Генера
цій . . . Н іхто не може передба
чити, чим буде сьогоднішня мо

лода людина за 20 чи ЗО років.
Проблеми молоді існують нині 

в усіх народів світу, бодай на
родів культурних, які п іклу
ються новими Генераціями так 
само, як і дбайливо зберігають 
національну традицію. Проте, є 
засаднича різниця між україн
ською суспільністю на еміграції 
та іншими націями. Ми живемо 
на чужині, наснажені певною 
політичною відповідальністю. 
Вони цієї проблеми не мають. 
Навіть громадяни інших дер
жав, що пішли на ш лях емігра
ції, рішилися на цей крок з 
економічних, а не політичних 
причин. Тому такою еміграцією 
уряди їхн іх держав не цікав
ляться, або прикладають їй не
велику ув а гу ...

А  в нас —  навпаки. Щ об збе
регти національну субстанцію
—  українська еміграція докла
дає великих зусиль і присвячує 
цьому питанню незвичайну ува
гу. Це тому, що і завдання на
шої еміграції не стоять у ніяко
му відношенні до інших, чисто 
зарібкових поселенців. І тому в 
нас усі організації намагаються 
зберегти нашу молодь перед де
націоналізацією всупереч сум
нівних, зрештою, асиміляційних 
теорій. Тому маємо сильні моло
діжні організації, школи (чим 
гірша школа, тим більша відпо
відальність батьків) і політичні 
угруповання.

Турботою старшої Генерації, 
отже батьків, є те, що молодь 
виявляє інші зацікавлення, не 
сприймає звичаїв батьків, одним 
словом, має інші погляди й ін
ші зацікавлення, не раз супе
речні прийнятим батьками жит
тєвим нормам. Ця різниця не 
новина, кожне покоління пере
живає боротьбу »старих і моло
дих», переживали її і ми, коли 
були молодими. Виникає питан
ня, чи ця відмінність є явищем



іллим, тривалим, та чи вона 
дії* на шкоду нації, а в своїх 
нивах і на шкоду всього к уль - 
s’ рі юго людства.
Не можемо вимагати, щоб на- 

н іа молодь на еміґрації жила 
міми самими ідеалами, якими 
кили ми, коли були молодими, 
які законсервували донині. Ми 

кили в атмосфері боротьби та 
ліизьких традицій національних 
магань, ми могли день у день 
іровірювати, а то й відчували 

на собі наслідки перемоги воро- 
і — інакше, помилок наших 
лтьків. Ми дискутували, маю- 
и перед очима усі неґативи по- 
азки, ми творили організації, 

лкі суперечили партійним ідеа- 
іам батьків, тому що ті ідеали 
ричинилися до нашої поразки. 

Ііа еміґрації немає для  нашої 
юлоді ні належної атмосфери, 
н наглядної загрози, а в Аме- 
иці патріотизм у нашому ро- 
умінні не існує в за гал і. ..« 

Далі п. Б. Коринт більшу 
астину своєї статті присвя- 
уе викладові деяких думок 
французького католицького 
письменника, Моріака, про 
іроблеми молоді та пропо- 
іує взяти їх і нам в основу 
наших роздумувань над 

майбутнім нашої молоді«.

»Б ІЙ  ЗА МОЛОДЕ  
У К Р А ЇН С Ь К Е  
П О К О Л ІН Н Я «

Це наголовок, який п. мґр. 
Боднарук дав своїй статті 

у »Визвольному Ш ляху«  
(ч. 6 в 1963 p., Брітанія). З 
неї цитуємо деякі частини:

Наш бій за українське серце 
молодого покоління інколи тра- 
' ічний, бо проти себе маємо час
то аж надто багато таких на

ших людей, які тут, поза зася- 
гом брутальної московської ру
ки, неначе йдучи по л ін ії ба
жань ворога, роблять на ски- 
тальщині добровільно те, що во
рог робить там насильством і 
терором . . .

Не зважаючи на величезні 
труднощі, мусимо ідею націо
нального і християнського ви
ховання уважати найважливі
шою справою й основним стри
жнем нашого суспільного й 
культурного життя. Національ
не виховання наших дітей стає 
тепер основним завданням нашої 
еміграційної спільноти . . .

Махнути рукою на національ
не виховання молоді означало б 
призначити нашу еміграцію на 
загибель і на втрату всього то
го, що наші люди тут довгі де
сятиліття з величезним трудом 
будували. Тому нашим найваж
ливішим виховним завданням у 
вільному світі є передати моло
дому поколінню українські к уль 
турні надбання, які наш народ 
упродовж століть творив. Це 
єдині непроминальні вартості, бо 
вони формують людину й вихо
вують її на повновартієного 
члена нації . . .

Не легка це справа . . .  У  своїй 
праці над національним вихо
ванням український батько й 
педагог мають дуже багато во
рогів, як чуж е довкілля, вули 
ця, чужа школа, телевізія, ка- 
мікси тощо. А  найгірше й най
болючіше те, що дуж е часто 
найбільшими ворогами праці пе
дагога є нетямущі батьки і його 
учні занедбані батьками.

Хто має дати нашим дітям на
ціональне виховання? Основну 
ролю у збереженні нашої молоді 
від винародовлення мусять ві
діграти 4 чинники: сім’я, Церк
ва, рідна школа й наші моло
дечі організації. А л е  найваж
ливіша роля припаде сім’ї, бо
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вона є першою школою життя 
дитини і її передусім покликав 
Бог до величнього завдання ви
ховувати дітей . . . «

Автор далі пропонує кіль
ка засобів, якими можна до
помогти молоді придбати і 
зберегти національне облич
чя. Дуже подібну, але в ско
роченій формі, »рецепту« 
подає і автор цитованої ви
ще статті в «Українському 
Народному Слові« і тому 
нею закінчимо цей наш ог
ляд статтей на тему вихо
вання молоді:

». . . Ми можемо добитися знач
но кращих успіхів у національ
ному вихованні українських д і
тей і молоді, якщо будемо ста
ратись:

1. Посилати дітей і молодь до 
українських ш кіл усіх типів, а 
одночасно вимагати, щоб у всіх 
школах приділяли якнайбільше 
уваги українській мові, історії, 
літературі. Батьки мають право 
і повинні цього вимагати, утри
муючи школи при Церквах.

2. Кожну дитину, кожного 
юнака і юначку —  до молоде
чих українських організацій!

3. Дітей і молодь обов’язково 
посилати на українські теат
ральні вистави, концерти, допо
віді, забави, влаштовувані для 
них, або ними самими.

4. У  кожну хату, де є укра
їнські діти, повинні якнайскор- 
ше потрапити книжки рідною 
мовою, дитячі патефонні довго- 
грайні платівки. Батьки мусять 
приділити своїм дітям бодай пів

години часу денно і припильну
вати, щоб діти почали читати 
українську книжку.

5. Українські родини повинні, 
по змозі, оселюватися в україн
ських скупченнях, щоб діти й 
молодь мали своє національне 
товариство, рідну Церкву побли
зу дому, свої школи, клюби.

6. Батьки повинні пояснити 
синам і дочкам, що кожна лю 
дина, яка володіє двома мовами
—  є цінніша від тієї, що воло
діє тільки однією. Українська 
мова в нашій родині повинна 
бути розмовною мовою.

7. У  багатьох містах є україн
ські радіогодини: треба при
пильнувати, щоб діти й молодь 
їх  слухали, по змозі самі в них 
брали участь.

8. Діти й молодь українського 
роду повинні бути членами на
ших соціяльно-обезпеченевих 
товариств і організацій, щоб з 
молодого віку привчатися до 
власної спільноти і її творити з 
дитинства (це тим легше, що 
тут в рахубу входить і еконо
мічне зацікавлення).

9. Влітку посилати дітей і мо
лодь на українські оселі відпо
чинку й виховання.

10. Звернути увагу молодим 
людям українського роду на те, 
що дуже часто в національно- 
мішаних подружжях немає ла 
ду; сказати їм і про моральний 
національний обов’язок кожної 
людини —  продовжувати свій 
рід, нарід, націю. Очевидно, всіх 
заходів тут не перелічити. Са
ме життя підкаже й інші. А ле  
до всіх цих заходів ми повинн' 
вдаватись, якщо не хочемо вже 
тепер бути »живими мерцями».

Не зважаючи на розпорошення СУМ на кількох континентах, 
ідейно-програмова єдність його е збережена. У світлі нашої спіль
ної ідеї знаходимо спільне зговорення, спільний дух.

(Із  Постанов V II. Конгресу СУМ)
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З ш и ття  і  д ія л ь н о с ти  С У М

СВЯТО МОЛОДОСТИ І НАДІЇ

П ’ятнадцятий з черги річний 
Крайовий Здвиг членів Спілки 
Української М олоді в Брітанії 
відбувся 29-го червня 1963 р. в 
м. Лестері. Здвиг був присвяче
ний пам’яті двох видатних по
статей в нашій історії —  Лесі 
Українки в 50-річчя її смерти, і 
Євгена Коновальця в 25-річчя 
Його трагічної смерти з руки 
ворога України.

За встановленою вже тради
цією, у Здвизі взяла участь ве
лика кількість старших членів 
української громади у  Брітанії, 
а також наших приятелів різної 
національности, разом понад 
4.000. Головними ж героями цієї 
одноденної дії були члени Ю на
цтва Спілки Української М оло
ді, переважна більш ість яких 
народилася вже в цій країні і 
яких батьки розуміють і доці- 
нюють вагу і значення молоде
чої виховної організації.

Н Е В ІД О М І П Л У Г А Т А Р І

З уваги на дощову погоду, ко
манда Здвигу вирішила офіцій
ну частину Здвигу влаштувати 
в залі, що стоїть побіч площі, 
на якій було пляновано відбути 
Здвиг. Простірну відкриту сце
ну залі Де Монтфорт заповнили 
організовані колони юнацтва, 
представників Осередків СУМ  у
В. Брітанії. Всі юнаки і юначки 
у своїх святочних одностроях, з 
відзнаками ступенів і заслуг, 
які вже на протязі к ількох ро
ків були завітною мрією понад 
тисячі молодих українців у цій 
країні, і для здобуття яких во
ни мусіли багато чого доброго

навчитися. Спереду кожної ко
лони —  прапороносці і один-два 
виховники або виховниці. Це 
вони, ті невідомі більшості на
шого загалу плугатарі, що кош
том своїх особистих невигід, 
часто без активної співпраці 
батьків дітей, образно говорячи, 
орють молоду нашу ниву —  
крок за кроком вводять нове 
покоління українців у наш ча
рівний світ України. Дивлячись 
на них у таку святочну хвили
ну, мимоволі дякуєш їм у душі 
й бажаєш витривалости й успі
ху в продовжуванні такої цін
ної і шляхетної роботи.

ВІ Р НІ  СВО ЄМ У П РИ РЕ Ч Е Н Н І
Простірна заля заповнилася 

»по береги« святочною громадою, 
між якою було багато старших 
членів СУМ -у, тобто тих, хто, 
не зважаючи на те, що, може, 
вже перейшов вік їх  юнацтва й 
молодости, все ще несуть на 
своїх плечах увесь тягар цієї 
молодечої організації. Ц і дійсні 
ветерани Спілки Української 
М олоді вірні своєму власному 
приреченні залишитися в СУМ -і 
так довго, поки його не перебере 
в свої руки нове покоління. І  
тому для них без ніякого зна
чення насмішки тих »мудраге- 
л ів « з певних середовищ і їхн іх  
прихильників, пристановищем 
для яких служать чуж і коршми.

Здвиг відкривається по-війсь
ковому. Комендант Здвигу, не- 
заступимий при таких оказіях 
друг М. Гринюк, вишиковує 
юнацькі колони і здає звіт го
лов і Крайової Управи С УМ -у 
Брітанії, другові Я. Деременді,
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який в свою чергу вітає юнацтво 
привітом »Чєсть України!«. У  
відповідь йому з тисячі грудей 
виривається грімке »Готов бо- 
ронити!«. Здається, що ці юна
ки і юначки бажали, щоб їхню 
святочну обіцянку почула ціла 
Україна, та батьківщина, яку 
вони навіть не бачили своїми 
фізичними очима, але яку вони 
з кожним наступним днем почи
нають все яскравіше й вираз
ніше бачити очима своєї душі 
та розуміти своїм палким сер
цем, запалюватися невгасимою 
любов’ю до неї.

П А С Т И Р І М ІЖ  Н А М И
Наступає урочиста хвилина. В 

залю входить почесний гість 
цього свята молоді, Преосвя
щенний Кир Авґустин Горняк, 
ЧСВВ, Екзарх українців като
ликів в А н гл ії і Валії, Єпископ- 
Помічник Вестмінстерської
Єпархії. В СУМ -і у  Великій 
Брітанії вже ввійшло в тради
цію на Крайових Здвигах віта
ти, як своїх почесних і шанова
них гостей, Ієрархів і духовен
ство обидвох українських хрис
тиянських Церков. Першим між 
нами бував не один раз той не
втомний Пастир українських 
скитальців, Високопреосвящен- 
ніший Кир Іван Бучко; не мен
ше щиро і з відданістю вітали 
ми в себе згодом Митрополита 
УАП Ц , Високопреосвященнішого 
Владику Полікарпа; Митропо
лита У К Ц  в Канаді, Високо
преосвященнішого Владику М а
ксима Германюка; голову Кон
систорії У П Ц  в ЗДА, Високо- 
преосвященного Владику Мсти
слава (в таборі СУМ -у). Для ке
рівників, СУМ -у у  Брітанії наше 
священне гасло »Бог і Україна«
—  це не пуста фраза. Ми знає
мо, що Україна є твором Бо
жим і що звільнити її з воро
жих пут ми зможемо тільки 
Вежею волею та силою, і нашою

боротьбою та працею. Ми та
кож переконані, що українець 
і українка не можуть бути доб
рими християнами, якщо вони в 
першу чергу не будуть добрими 
українцями.

Коли в залю ввійшов Влади
ка Авґустин в супроводі духо
венства й гостей Здвигу, всі 
присутні привітали почесного 
гостя стоячи і оплесками. За 
встановленим звичаєм, комен
дант Здвигу здав звіт Владиці 
і попросив переглянути виши- 
кувані ряди юнацтва, що Вла
дика і зробив.

П О Ш А Н А  І В І Д ДАНІ СТ Ь

Після молитви й нашого на
ціонального гимну, які проспі
вали всі присутні, голова К У  
СУМ  теплими і щирими слова
ми привітав Владику Кир Ав- 
ґустина, висловив радість з при
сутносте Достойного гостя на 
Здвизі української молоді та за
певнив духовного провідника в 
глибокій пошані до нього укра
їнської молоді та відданості йо
му вірних У К Ц  у цій країні. На 
закінчення д. Деременда попро
сив благословення Владики для 
учасників Здвигу.

В своїй промові на відкриття 
Здвигу голова К У  СУМ  приві
тав численних представників 
українських організацій, пред
ставників інших національнос
тей, українську громадськість і 
членів СУМ-у, а потім пояснив 
мету Здвигу та кого й чому він 
вшановує цього року.

Святочний наказ, який у день 
Здвигу видає Крайова Управа 
СУМ -у, прочитав комендант 
Здвигу д. М. Гринюк. В наказі 
підкреслено заслуги Лесі Укра
їнки і Євгена Коновальця перед 
українською нацією та звернено 
увагу членів СУМ -у на їхні обо
в’язки і завдання.
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ЦІ ННІ  П О РАД И  І Н А У К А

В своєму слові до учасників 
ідвигу, особливо звертаючись до 
юнаків і юначок в одностроях 

УМ -у, Владика Кир Авґустин 
підкреслив значення молоді для 
кожного народу, а для україн
ського зокрема. На прикладі зі 
твого власного життя (Владика 
народився і зростав в Ю ґославії) 
Почесний гість дав багато цін
них порад для того нашого по
коління, яке народилося й ви
ховується на чужині, як також 
і для їхн іх батьків, проводів на
ших організацій і всіх тих, хто 
займається збереженням і вихо
ванням нашої молоді для Украї
ни й Церкви.

Після Екзарха до слова був 
попрошений Впр. о. О. Марке
вич, український католицький 
капелян СУМ -у в Брітанії. При
вітання учасникам Здвигу пере
дали: подруга Наталка Бандера 
в імені Крайової Управи і ч ле
нів СУМ -у в Канаді; проф. Р. 
Лісовський, голова Союзу У к 
раїнців у  В. Брітанії, в імені ці
лого проводу і членів цієї ма
тірної організації; головний ре
дактор центрального органу 
СУМ -у »Аванґард«, в імені чле
нів редакційної колеґії, б іль 
шість яких одночасно є члена
ми Центральної Управи СУМ -у 
(він теж привітав чужинецьких 
гостей по-англійському, на про
сьбу команди); пані А. Оєтап’юк, 
голова Організації Українських 
Ж інок у Брітанії; д-р С. М. 
Фостун, секретар Головної У п 
рави Об’єднання був. Вояків 
Українців у  В. Брітанії; п. К о- 
лінс, радник міста Лестеру; п. 
Бандурас, представник білору
сів; п. Плехін, член С УМ -у з 
часу постання Спілки в Украї
ні; п. Ньюбері, голова Відділу 
Англо-Українєького Т-ва в Нот- 
тінґгамі, та на закінчення —  
п. Оберон Герберт, голова Го

ловної Управи Англо-Українсь- 
кого Товариства.

П О М С ТИ М О  К А Т А М
Всі промовці, хоч у різній 

формі, але з однаковою щирістю 
й переконанням вітали україн
ську молодь, висловлювали ра
дість із-за її бажання вчитися 
й готувати себе до великих діл 
у  житті та боротьбі, а також 
старалися дати хоч кілька доб
рих порад з свого життєвого до
свіду. Представники українсь
ких організацій і наші чуж о
мовні приятелі пригадували мо
лодому українському поколінню 
про заслуги Лесі Українки і Єв
гена Консвальця, і закликали 
наслідувати їх, продовжувати 
боротьбу за відвічні українські 
ідеали і словом, як Леся Укра
їнка, і зброєю, як Євген Коно- 
валець. Особливо сердечно прий
няли всі учасники Здвигу вис
туп подруги Наталки Бандери. 
На серці цієї юної українки на 
все життя закарбувалася болю
ча рана, викликана злочинним 
убивством кровожадною хр у - 
щовською клікою ї ї  видатного 
батька. Хай же той спонтанний 
вияв співчуття нашій подрузі 
Наталці послужить грізною пе
ресторогою для хиж их звірів у 
людській подобі, що ховаються 
в кремлівських клітках! Кож не 
вбивство ними українського пат
ріота —  провідного чи рядового
—  тільки скріплює нас, а наш 
гнів в один день виллється в 
нечувану досі в світі помсту 
кривавим московським катам!

М ОВО  Р І ДНА!
Незвичайно цікавим і повча

ючим для українців, народже
них на чужині, був виступ голо
ви Англо-Українського Това
риства п. Оберона Герберта. Вже 
самою формою своєї промови —  
українською і потім англійською 
мовами —  він, родовитий бріта-
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нець, засвідчив молодим слуха 
чам і їхнім родичам, що на чу
жині не лише можна, але й 
Т Р Е Б А  вчитися української мо
ви. Не менше цікавими й цін
ними для нас були промови ін
ших наших чужинецьких при
ятелів, і хочеться вірити, що 
їхн і слова особливо глибоко за
падуть у серця тих членів на
шого молодого покоління, яким 
починає прищіплюватися комп
лекс меншевартости, сором за 
своє походження, рідну мову, 
своїх батьків тощо.

П Р И В ІТ  Д Л Я  М У Ч Е Н И К А
Після усних привітань-промов, 

комендант Здвигу із низки при
вітань, які прислано на Здвиг, 
прочитав привіт від довголіт
нього мученика на московській 
каторзі, Князя УКЦеркви в У к 
раїні, Львівського Митрополита 
Кир Йосифа Сліпого, який при
сутні прийняли бурхливими оп
лесками. Прочитано було теж 
привітання Високопреосвящен- 
нішого Владики Ніканора, М ит
рополита У А П Ц  на чужині, пе
редане Впр. Протопресвітером 
С. Молчанівським, привітання 
Високопреосвященнішого Архи- 
єпискОпа Кир Івана Бучка, го
лови А Б Н  п. Я. Стецька, Все- 
чеснішого о. М. Матичака з 
Ш отляндії і інші.

Наприкінці офіційної частини 
Здвигу Крайова Управа С УМ -у 
запропонувала учасникам схва
лити текст телеграми до прем’є
ра Великобрітанії і президента 
ЗДА, які в той час мали зустріч 
в Англії, та привітань Митро
политові Кир Йосифові в Римі 
і д-рові Дмитрові Донцову з на
годи його 80-ліття. В телеграмі 
до прем’єра Великобрітанії і 
президента ЗДА було зроблено 
такий заклик:

«Українці, зібрані на X V -му 
Здвизі Спілки Української М о

лоді у  м. Лестер, Брітанія, про
сять Вас під час обговорення 
політичного положення у  світі 
не забувати про поневолені 
Московщиною народи, а особ
ливо про наш український на
рід, який на протязі століть 
стоїть у перших лавах оборон
ців свободи і гідноєти людини й 
націй«.

Д О К А З  Б У Р Х Л И В О Г О  Р О С Т У
Як було почато, так і закін

чено офіційну частину Здвигу 
молитвою учасників його. П ісля 
того почалася широка спортова 
і культурно-мистецька програ
ма, в якій юні українці змага
лися за першість в спорті та 
показували свої здібності в р із
них галузях мистецької само- 
діяльности. Вечором відбувся 
великий концерт з участю ба
гатьох гуртків мистецької само- 
діяльности.

X V -ий Здвиг С УМ -у у  Бріта
нії, присвячений пам’яті Лесі 
Українки і Євгена Коновальця, 
продемонстрував у  черговий раз 
бурхливий ріст цієї загально
української молодечої організа
ц ії коштом припливу нових 
юних сил уж е не окремими оди
ницями, а сотнями. Він теж став 
форумом для показу юними ч ле
нами С УМ -у малої частини з 
того, чого вони навчилися за 
проминулий рік і що вони змо
ж уть доконати в майбутньому, 
якщо матимуть відповідний про
від, мудрих виховників і яскра
во визначену мету.

Для української громадськос
те Здвиг знову, як на долоні, 
підніс проблему майбутности не 
лише молодого покоління, але й 
майбутности нашої еміґрації. Ця 
проблема є пекучою і важ ли
вою, але не безнадійною! До ї ї  
вирішення мусять бути залучені 
всі наші конструктивні сили як 
по боці батьків дітей, так і по 
боці всіх наших організацій і
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З’ЇЗД СУМ У  ФРАНЦІЇ

Автобус їде в дощ по гірських 
орпентинах, піднімаємося що

раз то вище, довкола ліс і поло- 
нини, навіть зауважили ми мо
дерне »вориння« з . . .  пластико- 
пога, кольорового дроту . . . ,  а
і ї д і  кінця немає. Не видко вже 
ні хат, ні людей. Справжній 
кінець світу«!
Врешті приїхали до Отп’єр. 

Це малесенька осада, навіть не 
село, в справжньому »тупику«, 
бо веде до нього тільки сліпа 
дорога без виходу, з 80-ма меш- 
канцями-фермерами, що випа
сають худобу й виробляють, як 
їхні найближчі сусіди, —  швей
царський сир. А ле  яка ж  чудо
ва, дика, гірська природа й пре
красне, чисте й свіже повітря! 
Та й колишня »плєбанія«, яку 
винайняв нам священик з дале
кої парохії, —  виявилася незви
чайною для таборування. Багато 
просторих кімнат, «театральна 
заля« в прилеглій шопі, неве
личкий, але догідний, бо заго
роджений, сад для шатер і, —  
найважливіший плюс, —  ніяко
го господаря, ні одного чужин
ця серед нас!

Щ е того самого пополудня 
відбувся X I I  Крайовий З ’їзд 
СУМ -у Франції. Різними поїз
дами, автобусами, автами, а то й 
ногами, —  прибули з усіх  осе
редків делегати. Ми вислухали 
гарного вступного слова уступа
ючого голови Богдана Б ілогоць- 
кого, який пригадав молодим 
делегатам, що СУМ  заснували 
перед 38-ми роками юнаки, що 
йшли на смерть, та що СУМ  —  
це безпартійна й понадконфе- 
сійна молодеча організація. Про
мова вибраного головою прези
дії п. сотн. Фриза була не менш 
зв’язка й коротка, базувалася на 
тезі, що праця в СУМ -і —  це 
заправа до дальшої громадської 
роботи для української громади.

Привіти виголосили: сотн. М. 
Фриз від ГУ  О УРФ , пані А. 
Пастернак від »Союзу Українок«, 
Івась Пастернак від паризького 
осередку ім. С. Петлюри, п. Рах- 
нянський від ф іл ії О У Р Ф  у 
М ілюзі.

З ’їзд проходив, хоч ділово, 
проте в веселій, жартівливій 
атмосфері, та вибрав таку нову 
управу: голова —  Богдан Б іло- 
гоцький, заступник голови —  
Петро Кучинський, секретар —  
Богданна Фриз, скарбник —  
Петро Зелений, культ-освітній 
референт —  Оля Романчук, а 
членами Управи є всі голови 
Осередків СУМ у Франції. Конт
рольна комісія: голова —  Сте
пан Киселик, Наталка ІПиленко 
й Оля Бойко —  члени.

Наступного дня почався пер
ший таборовий тиждень.

С. Н -ч

установ. Якщо б цьогорічний 
Здвиг тільки притягнув до про
блеми українського молодого 
покоління увагу представників 
наших організацій і загалу, а 
ц* він зробив, судячи по промо
вах представників і гостей, то 
він тільки одним тим своє зав
дання виконав.

І. К р у ш е л ь н и ц ь к и й
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СУМ В АВСТРІЇ

2 червня 1983 р. у Зальцбурзі 
(Австрія) відбулися звичайні за
гальні збори С УМ -у з участю 
38 осіб —  представників з таких 
осередків: Інсбрук, Куфштайн, 
Кляґенфурт, Фелькермаркт, За- 
хендорф, Лінц, Лямбах, Зальц- 
бурґ. Збори розпочали свою 
працю коротким привітальним 
словом уступаючого голови д. П. 
Головінського та молитвою »Бо- 
же, вислухай благання«. Збора
ми керувала президія в складі:
С. Бовдій —  голова, С. Драни- 
цький —  заст. голови, і:*.ж. М. 
Максименко —  секретар.

Тривалими оплесками схвале
но привіт великому страдникові 
й незламному борцеві за правду 
Христову, вірному синові укра
їнського народу, —  Митрополи- 
тові-Ісповідникові, Його Ексце- 
ленції Кир Йосифу Сліпому.

Вставанням з місць та одно- 
хвилинною мовчанкою учасни
ки зборів вшанували пам’ять 
Героїв, що полягли за волю У к 
раїни, в тім трагічно загиблого 
з руки Москви сл. пам. Є. К о- 
новальця, 25-річчя з дня смерти 
якого відзначаємо в цьому році.

Відтак присутні з великою 
вдячністю сприйняли надіслані 
зборам привіти від Центральної 
Управи СУМ -у, Головної Упра
ви ЛВУ, Крайової Управи СУМ  
в Англії, К У  С УМ -у в Н імеч
чині. Через спізнення пошти не 
могли бути, на жаль, прочитані 
привіти від Головної Управи 
О О ЧСУ та Головної Управи 
УМ ХС.

Далі відбулися звіти уступа
ючих керівних органів. Із тих 
звітів присутні довідалися, що 
за пройдений рік, після к ількох 
років перерви, СУМ  в Австрії 
зробив дуже багато щодо мо

рального й національного збе
реження українських дітей і 
молоді. За цей час правно офор
млено осередок С У М -у в К уф - 
штайні, другий осередок існує в 
Зальцбурзі, в стадії оформлен
ня перебувають ще три осеред
ки: в Кляґенф урті, Ф елькер- 
маркті й Ф ілляху . Плянується 
заснувати осередки в Горішній 
Австрії —  в Бурґенлянді й Ш та- 
єрмаркті. Сумівськими силами 
провадиться дві суботні школи, 
в яких українські діти, що пе
реважно народжені вже на емі
ґрації, навчаються українських 
молитов, патріотичних пісень і 
деклямацій, вивчають історію й 
географію України; літератур
ними оповіданнями прищеплю
ється любов до України і т. д.

В ході зборів о. М. Карда- 
шенко відправив молебень та 
побажав СУМ -ові дальш их доб
рих успіхів у праці на славу 
Бога і добро України.

П ісля молебня збори продов
ж ували свою працю. В ідбулась 
ділова дискусія над звітами, а 
опісля уступаючій управі уд і
лено абсолюторію та обрано но
ві керівні органи К У  СУМ  
Австрії в такому складі: Петро 
Головінський —  голова, Сергій 
Бовдій —  заст. голови; члени 
Управи: Микола Петрущак, М и
кола Кіндрат, Сергій Драниць- 
кий, Михайло Галай і Осипа 
Ф аль.

Збори висловили щиросердеч
ну подяку за фінансову допо
могу Спілці Української Молоді, 
всім добродіям, збірщикам і 
жертводавцям, а зокрема Голов
ній Управі Української Амери
канської Ж іночої Допомогової 
Організації (пані С. Томашів- 
ська —  голова, пані С. Бартко
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В АРГЕНТИНІ АКТИВІЗУЄТЬЯ Ю. СУМ

Формально, дотепер Ю. СУМ 
і і Аргентині не існував. Молоді 

чимало, вона виховується у 
Рідній ш колі« нашими отцями 

душпастирями та свідомішими 
їатьками, але організаційно во
да не оформлена. Над цими пи- 
ганнями призадумалися активні 
длени нашої колонії у  Сан 
'•ранціско Соляно, іцо знахо
диться у віддалі 15 км. від Бу- 
нос Айресу і рішили заснувати 

дерший Відділ Ю. СУМ в Ар- 
ентині. В тій справі ми поро- 
іумілися з Центральною Упра
вою СУМ, яка погодилася на 
гаку ініціятиву, бо в дійсності 
організацією молоді повинна 
зайнятися Управа СУМ, але во
на вже довший час не діяльна. 
Справа молоді видається нам 
дуже важливою, а особливо її 
зв’язок з молодечою організа-

— секретар), —  за постійні гро
шові посилки на Ялинку, Свя
чене і літні дитячі оселі; подру
зі Наталці Бандері, котра най
більше спричинилася для роз- 
добуття фінансів для діяльности 
СУМ -у в Австрії; другові Сте
панові Михайліву, як такому, 
що перший спричинився до здо
буття фінансів на початок ді
яльности СУМ -у в Австрії.

Збори схвалили відповідні ре
золюції й постанови. В резолю
ціях збори вітають: Українські 
Церкви, Ієрархів Українських 
Церков, український нарід, ук 
раїнські національні патріотич
ні установи на еміґрації, Цент
ральну Управу СУМ -у та всі 
Крайові Управи й осередки 
СУМ-у.

Сергій Б о в д і й

цією СУМ, що діє у всіх країнах 
поселення українців.

Наша громада у Сан Фран- 
ціско Соляно існує вже від 1949 
року, коли сюди прибули посе
ленці з Австрії. Через кілька 
років число родин побільшува
лося і праця розгорталася, го
ловно національно-усвідомлю- 
юча. Розходиться досить укра
їнської преси, як »Н Ілях  Пере- 
моги« і «Визвольний Ш лях « з 
Европи, «Українське Слово« і 
»Ж иття« з Буенос Айресу, а та
кож деякі газети і журнали із 
ЗДА і Канади. «Рідною школою« 
займалася спочатку п-і Ш ере- 
мета, а після її виїзду до ЗДА 
учителювання перебрала п-і М а
рія Прокопович. Знову ж п. Про- 
копович є від ряду років скарб
ником ф іл ії »Просвіта«.

В 1956 р. громада купила 
власну площу під будову домів
ки і тепер уже є своє примі
щення на сходини і школу. По
свячення домівки відбулося в 
1960 р. і його довершив о. М. 
Куницький, котрий обслуговує 
нашу громаду та вчить дітей 
релігії.

У  «Рідній ш колі« наука про
вадиться лише для молодших, 
а старші діти понад 14 років 
життя ходять до середніх чи 
технічних шкіл, а разом з тим 
тратять зв’язок з українським 
середовищем і забувають те, що 
навчилися у »Р.Ш .«. Ц ієї кате
горії молоді не сміємо залишити 
на призволяще. Ї ї  місце в Ю. 
СУМ. Старше юнацтво СУМ, що 
охоплює молодь від 12 до 18 ро
ків, зможе найкраще продовжу
вати навчання наших ш кіл та 
приготовляти майбутніх вихов- 
ників молоді. Не можна пого
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Група українських дітей із своєю виховницею в Сан Франціско 
Соляна, Аргентина, де засновано новий відділ юнацтва СУМ

дитися з тим, щоб молодеча ор
ганізація займалася лише за
бавами. Програма праці СУМ  є 
всесторсння і спрямована в пер
шу чергу на поглиблення і до
повнення українознавчих дис
циплін та вироблення націо
нального світогляду. Нашу пра
цю має просвічувати одна ідея
—  приготування кадрів для 
служби Україні.

Основуючі збори В ідділу Ю. 
СУМ  у С. Ф. Соляно відбулися 
8 червня 1963 p., на яких було 
присутніх 16 членів юнацтва. 
Зборами проводив д. В. Застав
ний, який пояснив завдання ор
ганізації СУМ  та Правильник 
Ю. СУМ, і відчитав світогля- 
дово-виховні заложення юнац
тва СУМ.

Провід В ідділу Ю. СУМ  ви
брано в такому складі: Петро 
Сенів —  голова, Зеня Заставна

—  заступниця, Віра Богайчук —  
писар, Зеня Харівська —  скарб
ник, Ярослав Зілінка —  госпо
дар, Андрій Сарахман —  за
ступник.

На кінець треба згадати, що 
відколи відновлено контакти з 
Центральною Управою СУМ  у 
Брюсселі сумівські видання, як 
»Аванґард« і »К рилат і« знахо
дять все нових передплатників. 
Зокрема журнал для юнацтва 
»К рилат і« може допомогти на
шій молоді вдержатися при ук 
раїнстві. Тому закликаємо бать
ків передплатити цей журнал 
для своїх дітей. Сумівських ви
дань не повинно бракувати по 
наших домівках ф ілій  «Просві
тив, бо всі ми змагаємо до одної 
мети —  виховати молодь на доб
рих громадян, чесних християн 
і патріотів нашого народу.

В. Заставний
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ТАБІР В ОГАЙО

»Борись і добувайся Батьків
щини» —  під таким кличем на
шої славної поетки Лесі Укра
їнки відбувся вишкільно-вихов- 
ний табір Юнацтва С УМ А стей- 
ту Огайо, ЗДА, під назвою «Л і
сова пісня«. Табір був присвя
чений теж відзначенню цього 
року 20-річчя АБН  та 25-річчю 
з дня трагічної загибелі сл. пам. 
полк. Є. Коновальця —  осново
положника УВО-ОУН.

Цьогорічний табір Ю. СУМ А 
«Лісова пісня« в стейті Огайо 
тривав від 15-го червня до 13-го 
липня 1963 року. На коменданта 
табору був запрошений проф. 
Осип Байко з Дітройту, але че
рез певні причини проф. Осип 
Байко не міг прийняти того по
чесного посту провідника моло
ді, яку він з найдовшого часу 
так дуже любить. Все таки на 
відкриття табору проф. О. Бай
ко приїхав і дав вказівки для 
ведення табору, а на коменданта 
покликано молодого студента —  
сумівця Юрка Кульчицького з 
Стейт Кент Університету. Даль
ший склад команди табору: бун
чужний —  Ігор Кунаш, студент 
Кейс Університету в Клівленді, 
бунчужна Оленка Мельник (бу
ла перших два тижні, бо пізні
ше виїхала на сумівську оселю 
Ю. СУМ А, табір в Елленвіл Н. 
Й.), других два тижні бунчуж- 
ною була Рома Вирста —  обид
ві студіюють на вчительок в 
Стейт Кент Університеті; інтен
дант Михайло Лаврів. Протя
гом цього місяця в таборі був 
проф. Григорій Лінчевський —  
член виховної ради осередку 
СУМ А в Клівленді.

Слід згадати, що цілий місяць 
панство Ясевичі відповідали за

таборову кухню, а як кухня в 
таборі працює справно, то для 
команди табору відпадає поло
вина клопотів. На кухні допо
магали пані Тарчанин, Поглід і 
Цішкевич. За комісію табору і 
всі технічні таборові справи від
повідав голова осередку С УМ А 
ім. Тараса Шевченка на Пармі 
д. Теодозій Тарчанин. Душпас- 
тирську опіку вів декан о. Ш и- 
манський з Парми, який щоне
д ілі відправляв Богослуження, а 
також іцовівтірка та щочет
верга провадив з юнацтвом гу- 
тірки.

Головну ролю у всіх технічних 
справах відігравав голова осе
редку СУМ А ім. гетьмана Бог
дана Хмельницького в К л івлен 
ді д. Микола Поглід; під час та
бору приїздив і вчив співу та 
скечів д. Василь Мудрак. Під 
час студентського Конгресу в 
Клівленді, в якому дд. Юрко 
Кульчицький і Ігор Кунаш бра
ли участь як делегати, команду 
табору на два дні перебрали дд. 
Григорій Головка і Теоф іль Ц і
шкевич. Друг Теоф іль Цішке
вич, як булавний Ю. С УМ А 
»Корсунь« ч. З в Клівленді, до
клав багато праці в тому таборі.

У  цьогорічному сумівському 
таборі «Лісова пісня« взяло 
участь 145 юнаків і юначок. Та
бір був поділений на курені, 
кущ і і рої. Куренем »Усусуси« 
керував Ярослав Кряснянський, 
»Перемога« —  Оля Джуман, ку
щем »С іч « —  Микола Свериденко, 
»Н адія« -— Марійка Олійник. Роїв 
було 14-ть. До кожного роя було 
призначено найменше 7 осіб. За 
час таборування відбулося 50-ть 
гутірок; вивчали пісні, декля- 
мації, літературу, географію
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України і т. д. Вивчалася теж 
англійська мова. Посеред табору
з моху була укладена мапа 
України. Суботами відбувались 
взликі ватри, що їх  юнацтво 
називає »сумівські всгні«. Під 
час ватри сумівці влаштовува
ли самодіяльні мистецькі ви
ступи.

В таборі »Лісова пісня« цього 
року було юнацтво з таких осе
редків: Клівленд, Парма, Акрон, 
Кентон і Льорейн.

Лікарську обслугу під час та
борування вели лікарі: д-р О. 
Клос, д-р Зенон Винницький і 
д-р Мирослав Орловський. Д-ро- 
ві Орловському належить подя
ка за те, що він під час л ік у 

вання таборовиків не брав 
платні.

12-го липня була остання су- 
мівська ватра, під час якої 
юнацтво виступило зі своїми по- 
писами. Програмою виступів ке
рували бунчужні Ігор Кунаш і 
Рома Вирста. На закінчення ко
мендант табору д. Юрко К у ль -  
чицький подякував усьому юна
цтву і родичам за таку числен
ну участь у таборі. Ватру закін-
ч зно молитвою.

По закінчені табору юнацтво 
прощалося висловами щирих 
побажань та сумівським приві
том: Гартуйсь!

Володимир Кметь

Юнацтво СУМ А в Акроні, Огайо, ЗДА, на сходинах, на яких 
науку переводив місцевий парох.
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«Ю НАЦЬКА СІЧ« У  БЕЛЬГІЇ

Цьогорічний табір юного СУМ 
Бельгії відбувся, як і ми

нулого року, в »підшахровано- 
му« на »старовинність« замку 

Ля ба« в Еш-ан-Рефай.
Наслухавшись похвал від го

сподаря замку проф. Бутса за 
розмалювання їдальні нашими 
півниками« та »голубами«, які 

щасливо простояли ввесь рік та 
привалили цей рукотворний 
пін майстра Олега Нижанків- 

( ького, —  загадали »січовики« 
внести нові »уліпш ення« в зам
ку. А  що бельгійська погода хи
мерна й кожної хвилини може 
піти дощ, то й загадав о. Кури- 
лас —  таборовий духовник — 
влаштувати якусь капличку.. .

І ось на святих Петра і Павла
— наша церква була готова, й 
коли приїхали наші отці свя
щеники: о. декан Фуканьчик, 
о. К іт  та о. Рижак, то не могли 
надивуватися з *юнацької вигад- 
ливости: капличка й справді ви
глядала досить гарно, а сумів- 
ський хор лунко співав на весь 
замок.

Цьогорічні таборові зайняття 
зазнали змін. Узявши до уваги, 
що минулорічні таборяни скар
жилися на надто велике пере
вантаження »лекціями«, — ко
мендант табору й голова СУМ -у 
інж. О. Коваль та мґр. Г. Ощип- 
ко —- голова К У  СУМ -у в Б ель
гії —  вирішили »звузити« по
важні зайняття до двох годин 
денно. У  цих двох годинах тре
ба було вмістити предмети ук 
раїнознавства, якими займа
лися вони обидва з допомогою
о. д-ра Куриласа та Л. Вітошин- 
ської. Зате більше часу припало 
на такі присмні для нашої мо
лоді предмети, як спів і танці. 
Для науки співу приїхав із А н 

гл ії дириґент Михайло Кондрат, 
який має багато досвіду в ве
денні дитячих хорів. Він навчав 
наших дітей зовсім невідомих 
їм народніх пісень, часто своєї 
власної обробки.

Для танців енергійний інж. 
Коваль піднайшов колишню 
ученицю київської балетної шко
ли п. Клавдію Турчак.

В половині нашого таборуван
ня прибуло багато гостей. Зо
крема, трохи припізнився керів
ник »Лиману« п. Михайло Тка
чук з Англії. Зате з подвійним 
запалом і завзяттям почалися 
лекції танців.

Неменше зацікавлення в табо- 
ровиків розбудив і д-р Михайло 
Гоцій, що прибув із Німеччини, 
з »таємничою« валізкою. В ній 
містився апарат і ф ільми для 
висвітлювання. І хоч уж е пер
ший сеанс розчарував менших 
учасників, бо замість »ф ільм у« 
вони бачили незрозумілі їм ві
зерунки розкопаних археолога
ми безцінних багатств старовин
ної України —  майстерні вироби 
з каменя, бронзи, срібла й золо
та, різьби, прикраси й зброю, — 
то зате старше юнацтво вельми 
собі вподобало оці сеанси.

Неабиякою новинкою було 
введення в таборовий звичай 
навчання менших юнаків —  
старшими. Це відносилося зо
крема до засвоєння української 
абетки, читання і писання тими 
таборовиками, які не володіють 
українською мовою. І  як вияви
ли кінцеві іспити, наші сумівці 
дуже гарно з цього завдання 
вив’язалися: старші вміли вчи
ти менших, а менші пильно 
прикладалися до науки.

Вполовині табору відбулася 
ватра при теплій і сухій погоді.
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От. д-р Б. Курилас, капелян СУМ в Бельгії, між частиною 
учасників табору СУМ  в Еш-ан-Рефай цього літа.

(До речі: погода ц. р. в Бельгії 
була така »пляжева«, якої не 
пам’ятають найстаріші бельгій
ці!). Щоправда, таборовики на
звали цю ватру »академією«, бо 
замість скечів і жартів слухали 
промов, але це була їхня вина: 
коли б були приготували б іль 
ше точок жартівливої програми, 
то було б менше часу на про
мови!

На бельгійський табір приї
хали ц. р. такі »закордонні« су- 
мівці: Л іза Сенткевич і Василь
ко Бідник із Франції, Ліда, На
талка й Микола Морози з Н і
меччини. Всі вони швидко вклю
чилися в »бельгійську« дисцип
ліну та гарно вив’язувалися зі 
своїх таборових завдань. У  свою 
чергу, »французи« запрошують 
»бельгійців« приїхати на табір 
до Франції.

Одного дня заблукав до на
шого табору відділ збройних сил 
НАТО, якого комендант виявив 
бажання бути на нашому »апе

л і«. Вояки віддали почесть су- 
мівському прапорові та стояли 
»струнко« при суііванні »Щ е не 
вмєрла«. Комендант табору друг 
Ощипко та о. д-р Б. Курилас 
привітали бельгійських вояків 
короткими промовами, а їхній 
старшина відповів гарним запев
ненням, що «Україна та Бельгія 
разом боротимуться за волю і 
мир у світі«.

Закінчення сумівського табору 
в Еш-ан-Рефай (Бельгія) 28. 7. 
ц. р. відбувалося за встановле
ним порядком. Це кожнорічна 
велика імпреза, на яку з ’їжджа- 
ються з усіх закутків Бельгії не 
тільки батьки дітвори та сумів- 
ці, що з якихось причин ?ІЄ 
змогли побувати в таборі, але 
й велика маса українського гро
мадянства, що вважає здвиг ці
кавою й патріотичною імпрезою, 
а також місцем зустрічі зі свої
ми земляками, знайомими, това
ришами.

Софія Н а у м о в и ч
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В ОСЕЛІ »БІЛОГОРЩ А« БІЛЯ СУДБУР
В неділю, 7. 7. 1963 року, в 

власній оселі »Б ілогорщ а« Осе
редок СУМ  у Судбурах, Кана
да, відкрив цьогорічне табору
вання. Табір названо »Лісова 
ІІісня« Л. Українки.

Перші два тижні таборувала 
тут молодь від 7-14 років жит
тя. Всіх учасників у  таборі було 
40, не враховуючи командного 
кладу і кухонного персоналу. 

Комендантом табору від 7-14 
іипня був В. Давидяк, від 14-21 
М. Заверуха. Головним вихов- 
ником була Стефа Дурда, моло
да і здібна студентка Лондон
ського університету. Вона увела 
в табір дійсний сумівський дух 
і з надзвичайною енергією ви
в’язувалася із своїх завдань. З 
великою поміччю прийшли нам 
впорядчики-випускники попе
редніх вишкільних таборів: Оля 
Ганич, Анна Прус, Василь Зе
ленчук, Ігор Дубецький, Нестор

Хитра і Василь Порицький. Во
ни віддали всі свої вмілості для 
успішного переведення першого 
двотижневого відпочинково-ви- 
ховного табору.

Перший тиждень таборуван
ня, крім занять передбачених в 
інструкціях цьогорічного табо
рування, відбувся під знаком 
підготовки до Свята Юного Су- 
мівця. Саме свято відбулося в 
неділю, 14 липня.

Під час другого тижня, табо
рування проходило більш е під 
знаком спортових і розвагових 
занять. Саме закінчення табо
рування відбудеться 11 серпня 
ц. р. аж після закінчення виш- 
кільного мандрівного табору з 
участю всього молодшого і стар
шого юнацтва СУМ.

Перші два тижні таборування 
увінчалися цілковитим успіхом.

В. Д.

Учасники літнього табору »Бескид«, що його влаштував Осередок 
СУМ А в Акрон, Огайо, ЗДА.
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ТАБІР СУМ У  Ш ІКАҐО

В затишній, гористій місцево
сті, віддаленій на 180 миль на 
північний захід від і н д у с т р і а л ь 
н о г о  велетня Америки —  Ш іка- 
Го, 75 сумівок і сумівців розпо
чали в суботу, 22 червня 1963 
року, вишкільний табір »Лісова 
пісня«. Підготований та органі
зований він осередком С УМ А 
ім. М. Павлушкова в Ш ікаґо та 
відбувався у власній оселі осе
редку б іля містечка Барабу в 
штаті Віскансін.

Цих 75 юначок та юнаків, що 
приїхали 22 червня на двотиж
неве перебування на оселю, ре
презентують осередок із відді
лом Юнацтва, що нараховує по
над п’ятсот членів у тридцяти- 
п’яти рсях. З допомогою цього 
першого вишкільного табору во
ни мають скріпити та побіль
шити кадри своїх виховників і 
впорядників. Відповідно до цьо
го укладена програма, в якій 
головний натиск, попри всі тра
диційні таборові заняття, кла 
деться на виховну сторінку та 
ґрунтовніше запізнається юна
чок і юнаків з методою ведення 
виховної та організаційної пра
ці в Спілці Української Молоді.

Табором »Лісова пісня« керу
вала команда на чолі з комен
дантом другом Д. Багрієм, з 
дуже добрим виховним персо
налом в особах відомих громад
ських та сумівських діячів, як
—  д-р М. Гута —  голова Кра
йової Управи СУМ -у в Канаді, 
проф. Д. Ш умей —  голова Ви
ховної Ради в Шікаґо, д-р Б. 
Стебельський —  Головний Бу- 
лавний при Головній Управі 
Спілки Української Молоді, мґр. 
Д. Штогрин, подруга М. Яцків і 
пані С. Ґоляш.

Зацікавлення цим табором ба
тьків, добір його учасників, за

безпечення таборовиків високо
кваліфікованими виховниками 
та відповідною Командою і гос
подарчим персоналом вказують 
на солідну працю, вкладену в 
зорганізування табору управою 
осередку на чолі з головою 
д-ром Лукою Костелиною та Бу
лавою 2-го В ідділу Юнацтва 
С У М А  »Одеса«, очолюваною бу- 
лавним другом В. Палагнюком.

Р-н.

З ТА Б О РО В О ГО  Г У М О Р У
(таємниці іспитової комісії)

—  Які знаєш сумівські ви
дання

—  »Крилаті«, »Ідея і Чин 
С У М « . . .

—  І ще? Аван . ..
—  Авантюрник!

*

—  Як зветься юнак після дру
гого іспиту? Звід . . .

—  Ага, вже знаю: Свистун!
*

—  Назви мені чотири темпе
раменти.

—  Сангвінічний, холеричний, 
мелянхолійний . . .

—  І . . .  ф . . .
—  Фармацевтичний!

*

П ІД С Л У Х А Н А  РОЗМ ОВА
—  Чи ви чули? Каж уть, що 

д-р Гоцій привіз самі неґативи! 
Ф ільм у не буде!

—  Які неґативи, дурню? На
впаки, це самі позитиви! Ф ільм  
буде!

—  Ви обидва нічого не знаєте! 
Це зветься: детективи!

—  Чудесно! Видно, що це 
буде якийсь поліційний фільм.

(Подав Г. О., Бельгія)
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ЛІТНІ ТАБОРИ СУМ В БРІТАНІЇ

Частина команди і учасників табору СУМ у Таклей із своїм 
гостем, мером міста Шіплей. Біля мера (перший зліва) —  

комендант табору д. М. Соломка.

В суботу, 27-го липня ц. p., 
з’їхалось з осередків СУМ  в 
Брітанії юнацтво, щоб узяти 
участь у сумівських літн іх та
борах на час трьох тижнів. До 
таборів прибуло 360 юначок і 
юнаків та 72 особи керівного й 
технічного персоналу.

Відкриття 1-го табору в оселі 
СУБ відбулося в неділю, 28-го 
липня, о гсд. 9-ій ранку. Бого- 
служення відправив о. д-р Орач. 
Заступник голови Крайової У п 
рави д. В. Олеськів офіційною 
формою наказу передав повно- 
власті над табором коменданто
ві д. М. Гринюкові і цілій ко
манді в складі: д-р С. М. Фос- 
тун. Б. Острожинський, В. Се- 
менюк, В. Гарун, В. Гринюк, І. 
Овчарик, О. Довбуш, JI. Стад- 
ник і І. Іванцюра.

В першому таборі було 104

юначки і 100 юнаків та 39 осіб 
персоналу.

Відкриття 2-го табору в Так
лей біля Брадфорду відбулося 
також о год. 9-ій ранку. П ісля 
Богослуження, що його відпра
вив о. д-р М. Ничка, голова 
Крайової Управи д. Я. Деремен- 
да привітав учасників та пере
дав офіційно команду над та
бором кошовому д. М. Соломці 
та команді в складі: Б. Марчей- 
ко, М. Яроцький, Н. Марченко, 
А. Скалоцький, А. Деременда, JI. 
Марків і Б. Рогач.

В другому таборі було 86 юна
ків, 70 юначок та 33 осіб пер
соналу.

В першому таборі зібрано 
юнацтво з пересічним віком 12- 
16 років, в другому таборі —  
юнацтво молодшого віку —  від 
8-12 років.
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ТАБОРУВАННЯ НА »ВЕРХОВИНІ«
Згідно з наміченим плином, 

таборування в сумівській оселі 
»Верховина« під Монтреалем, 
Канада, розпочалося у неділю 
7-го липня. Таборування розпо
чато св. Літургією, що її в ідслу
жив в наміренні таборовиків, 
командного і виховного складу 
та батьків, яким добро вихо
вання їхн іх  дітей лежить на 
серці, —  сум. капелян о. Мико
ла Марків.

Табір поділено на два підта- 
бори:

1. Виховно-відпочинковий -- і
для дівчат і хлопців від 7-12 
років.

2. Вишкільно-відпочинковий 
»Лісова пісня« ім. Лесі Україн
ки для старших юначок від 13 
років і вище.

Чисельний стан юначок і 
юнаків:

а) Вишкільно-відпочинковий 
табір —  старших юначок 15, 
впорядниць 2.

б) Виховно-відпочинковий та
бір —  молодших юначок 46, впо
рядниць 6.

в) Виховно-відпочинковий та

бір —  молодших юнаків 55, впо
рядниць 4, впорядників 5.

Разом в таборі: юначок 73, 
юнаків 60.

Командний склад: друзі і по
други М. Андрухів —  комен
дант, Марія Герасимович —  пи
сар, Марта Левицька —  головна 
виховниця, Всч. о. М. Марків —  
капелян, Орест Дубас —  бунчу
жний, д-р Б. Волинський —  л і
кар, Надія Мельник —  мед
сестра, Степан Лапчак —  обоз
ний, Оля Шептицька —  обозна.

Впорядниці дівочого табору: 
подр. Марія Гарасимович, ст. ю. 
Леся Бандера, ст. ю. Марія Сур- 
жиця, ст. ю. Ірина Воркевич, 
подр. Оксана Склярчук, ст. ю. 
Оля Гребеник, ст. ю. Оля Фар- 
мус, ст. ю. Лариса Гук.

Впорядники та впорядниці ви- 
ховно-відпочинкового підтабору: 
ст. юнаки —  Степан Лапчак, 
Ярослав Дубас, Орест Дубас, 
Ярослав Грицейків; ст. юначки: 
Оля Шептицька, Ірина Двожак, 
Віра Болюбаш, Даня Дубас.

Господарський склад: старший 
юнак Богдан Павлівський.

Проф. М . Шеґедин навчає членів СУМ  —  учасників вишкільного 
табору »Волинь« в Австралії.



ТАБОРИ СКІНЧИЛИСЬ.

Влучний «постскриптуме до 
ьогорічного таборування укра- 
іської молоді за кордонами 
ітьківщини зробив автор ( -ко )  

її »Ш ля ху  Перемоги« і ми до- 
шолили собі його подати нижче 

деяким скороченням:
Мабуть, не буде перебільшен

ня, коли скажемо, що такого 
масового характеру, як цього 
року, українські молодечі л іт- 
ньо-відпочинкові та вишкільні 
табори дотепер не мали. Особ
ливо коли мова йде про табори 
СУМ-у. Досить навести прик
лад із сумівського табору в 
ІІІонґав, у Німеччині. Торік там 
відпочивало приблизно 180 юна
чок і юнаків, а цього року вже 
понад 220. Те саме можна було 
спостерегти і в інших країнах 
українського поселення.

Значення цих таборів очевид
не. Головне —  юнацтво в табо
рах ближче пізнає все своє рід
не, українське, а крім того —  в 
середовищі своєму почуває себе 
цілком інакше, ніж серед чуж о
го оточення. Через відповідні 
гутірки, концерти, виступи, від
прави Богослужб і т. д. наша 
молодь має нагоду пізнати, а 
то й засвоїти українські націо
нальні та .релігійні звичаї та 
обичаї, традиції, що є головним 
виховним чинником, якщо йде
ться про вироблення в юнацтві 
національного світогляду. Роз
вивається теж у  таборах ініція- 
тива молоді, плекається ф ізич
на вправність та розумова кміт
ливість. Багато з-поміж наших 
дітей щойно по кількох роках 
перебування в таборах навча
ються української мови та при
в’язуються до українства вза
галі. Один юнак, побувавши 
вперше в сумівському таборі, 
невимушено висловився так: »Я

оце вперше зрозумів, яка гарна 
повинна бути Україна, коли має 
таких гарних синів і дочок!«

Слова прості, але ж  які вони 
багатомовні!

А ле  літні табори скінчились. 
Тисячі юначок і юнаків у  р із
них країнах українського посе
лення повернулися з таборів до
дому. А  незабаром —  час ш кіль
ної науки. І  тут перед батьками 
дітей, що побували в таборах, 
виховниками, молодечими орга
нізаціями стоїть величезне зав
дання, а саме: зберегти отой дух 
радісного піднесення, який три
вав під час таборування, аж до 
часу наступних вакацій. Не до
пустити такої обставини, таких 
умов, щоб дитина, приїхавши з 
табору повна сил і наснаги, на
ціонального збудження, поволі 
стала кволою, байдужою до 
всього, що є українським. Для 
цього треба, щоб на весь дов
гий міжвакаційний час не зав
мирала серед нашої молоді пра
ця самодіяльних мистецьких 
гуртків, щоб молоді давати змо
гу частіше збиратися в своїх 
клюбах, домівках і т. д., а там, 
де таких немає, треба організу
вати періодичні (осінні, зимові, 
весняні) зустрічі української 
молоді. З цього приводу дуже 
добрий приклад подала Спілка 
Української Молоді в Німеччині.

У  всякому разі, подбаймо про 
все, що могло б спричинитися 
до втримання в нашої молоді 
всього того доброго, що вона 
набула під час літн іх табору
вань. Щ об засвоєне і пізнане 
нею в таборах швидко не розві
ялось, не розгубилось. Бо інак
ше й табори б не виконали того 
свого обов’язку, яке вони по
винні були виконати.
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Сумівський калейдоскоп
*  Подруга Наталка Бандера, 

член Крайової Управи С У М  в 
Канаді, під час свого побуту в 
Европі цього року відвідала Брі-  
танію і, на просьбу Крайової 
Управи, побувала в кількох Осе
редках С У М , де зустрілася з 
юнацтвом. Своєю присутністю і 
речевими доповідями под. На
талка збудила в сотень юнаків 
і юначок С У М  великий енту- 
зіязм, як про и,е свідчать ось 
такі вислови в дописах на 
СУМ -івських сторінках:

»Х оч  подруга Наталка е віком 
досить молода, своєю промо^вою 
зворушила всіх присутніх —  на
віть найменших сумівців . . .  На
певно ніхто з нас не забуде її 
гарячі слова й пам’ятатиме їх  
завжди. Думаю, що після цієї 
зустрічі ніхто не буде сороми
тись говорити українською мо
вою та що будемо горді тим, що 
наша мета —  визволення Украї
ни . . . «  (»Голос Молоді«)

Або: .. . » Зустрічі з подругою 
Наталкою я ніколи не забуду. 
Вона зробила на мене дуже гар
не враження, і я вірю, що ми 
ще стрінемось, але вже на на
шій вільній Україні«. (»1дея і 
Чин«)

Ці два уривки із слів юних 
дописувачів свідчать вистачаю
ча яким корисним і успішним 
був короткий побут подруги 
Бандери між сумівцями в Брі
танії.

*  Осередок С У М  у Вінніпеґу 
влаштував, 19 травня 1963 p., 
традиційний Місян,ь Юного С у -  
мівця. Імпреза в Інституті »П ро -  
світи« складалася з двох частин: 
організаційної, що була підсум
ком внутрішньої праці С У М  з 
молоддю, та показу художньої 
самодіяльности юних членів

СУ М . Капелян С У М  о. 3. Золо
тий, голова Осередку д. І. Ц я -  
пута, представник Крайової У п 
рави С У М  в Канаді д. Т. На -  
рожняк, булавний відділу Ю. 
С У М  д. 3. Гудима та інші були 
присутні на цьому святі молоді.

*  Відділ Ю. С У М  у Віндзорі, 
Канада, в травні ц. р. відзначав 
своє десятиріччя. В  святочній 
імпрезі, яка відбулася з цієї на
годи, взяли участь голова К У  
С У М  в Канаді д -р  М. Гута, о. Ю. 
Габрусевич, голова Осередку 
С У М  д. П. Мицак та багато ін
ших жертсцвних членів С У М  і 
гостей.

Відділ ІО. С У М  у Віндзорі був 
заснований 10. 10. 1953 р. Голо
вою Осередку С У М  був тоді д. 
П. Мицак, а з юнацтвом працю
вали: д.д. М. Марущак, Скуль-  
ський, М. Макар, С. Смик, П. 
Мицак та І. Бакса. Співу нав
чав д. В. Коростіль, а танців —  
п. Терлецький і п. Лесюк. Ви -  
ховниками були: панство Мар -  
кусі, проф. І. Юрків, п -і  Пала- 
щук, д. С. Смик, а від 1958 р. 
ще й д. І. Мордованець.

*  Сумівський день, 7 липня 
ц. p., в лісовій околиці Шікаґо 
влаштував місцевий Осередок 
СУ М . Цим днем члени і при
хильники С У М  відзначили 50- 
річчя з дня смерти Лесі Україн
ки, 25-річчя з дня смерти Євге 
на Коновальця, 30-річчя голоду 
в Україні та 20-річчя постання 
АБН . Керував програмою дня 
д. С. Ґоляш, колишній старши
на У  ПА. До членів С У М  і гос
тей промовляли: голова Осеред
ку С У М  д. Л. Костелина, голова 
К У  С У М  в Канаді д -р  М. Гута, 
д. С. Ґоляш та представник ГУ  
С У М А  д -р  Куляс. Після офіцій
ної частини свята відбулася ши
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рока мистецька програма, в якій 
взяли участь відома оркестра 
С У М А  під керівництвом проф. 
І. Повалячека та сумівські гурт
ки мистецької самодіяльности.

*  Наприкінці червня, захода
ми О У Ж  і С У М  у Бельгії, від
булася подорож понад 80 осіб до 
Санліс у Франції під статую 
княжни Анни Ярославни, яка 
.900 років тому була коронована 
на французький престіл.

*  Осередок С У М  у Дортмунді, 
Німеччина, відзначив, 23 червня 
ц. p., роковини трагічної смерти 
С. Петлюри і Є. Коновальця. 
От. протосрей Васильчук відпра
вив Богослуження і панахиду. 
На сходинах реферат прочитав 
голова Осередку С У М  д. С. То- 
варницький.

*  Осередок С У М  у Манчестері, 
Англія, відзначив, 7 липня ц. p., 
роковини проголошення віднов
лення української держави ак
том з ЗО червня 1941 р. В про
грамі святочного зібрання були 
доповідь, читання документів і 
послань, пісні у виконанні хору 
»Гомін« і солістів, деклямація 
віршів тощо. До зібраних про
мовляв теж голова К У  С У М  у 
Брітанії д. Я. Деременда.

*  Осередок С У М А  в Янґстов- 
ні, ЗДА, бере жваїву участь у 
місцевій українській громадській 
і культурно-освітній праці. Го
ловою Осередку є д. Леник.

*  Свято української матері 
влаштував Осередок С У М  у 
Ромба, Франція, разом з місце
вим відділом О У РФ . Між вико
навцями програми свята була 
теж голова Осередку панна Іри
на Кухарчук.

*  Футбольна команда »Крила«, 
що є гордістю Осередку С У М А  
в Шікаґо, ЗДА, здобула напо- 
чатку червня ц. р. перше місце 
та звання мистця Спілки укра
їнських американських спорто-

biujc товариств півночі ЗДА  
(С У  A C T -Північ) на 1963 рік. 
Турнір, з якого »Крила« вий
шли переможцем, відбувся в 
Клівленді з участю 5 українсь
ких футбольних команд.

Здобуте членами С У М  пер- 
шенство є їхнім другим таким 
осягом і припало якраз у 10-річ- 
чя існування С К  С У М А  »К р и -  
ла«. У  складі команди »Крила«, 
керівником якої є д. П. Гнатів, 
грають: С. Боднар, Я. Куляс, Є. 
Мандзій, М. Мандзій, О. Дума- 
новський, П. Надзікевич, І. М а -  
зуркевич, В. Федчина, М. К у 
ляс, О. Галів, І. Гулик, Є. Анд -  
рущишин, В. Абрамюк, ІО. 
Куляс.

*  Осередок С У М  у Льєжі, 
Бельгія, який існує від 1947 p., 
належить до найкращих і най
активніших Осередків С У М  у 
тій країні. Майже всі юні члени 
С У М  в тому Осередку пройшли 
курси українознавства і здали 
іспити І, 11 і. I I I  ступеня. Стар
ші юнаки проходять вищі кур
си українознавства. При Осе
редку існує танцювальна група 
»Верховина«, яка втішається ве
ликою популярністю між свої
ми і чужими глядачами. Успіх  
у своїй багатогранній роботі 
Осередок може завдячувати ру
хливому Комітетові Осередку 
на чолі з д. М. Хомою, а також 
своєму опікунові і добродієві —  
от. деканові Г. Фуканчикові.

*  Осередок С У М  у Міннеапо- 
лісі, ЗДА, був співорганізатором 
свята героїв, яке відбулося там 
з великим успіхом. В художній 
частині святочного зібрання ви
ступала місцева струпна орке
стра С У М  під керівництвом 
проф. Р. Ставничого. Головою 
К О  С У М  в Міннеаполісі є д. П. 
Банаш.

*  Члени Осередку С У М  у  
Ноттінґгамі, Англія, брали ак
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тивну участь у цьогорічному  
святкуванні роковин відновлен
ня української державпости.

*  Професор Г. Ващенко, яко
му сповнилося 85 років і який 
являється почесним членом С У М  
за його невтомну педагогічну і 
національно-виховну роботу на 
користь українській молоді, від
відав табір С У М  у Шонґав, Н і 
меччина, де цього року табору
вало коло 300 юнаків і юначок. 
Кош овий табору д. Р. Дебриць-  
кий привітав достойного гостя 
на спеціяльній збірці таборови- 
ків, після чого юнацт.во показу
вало свої здібності в співі, де 
кламаціях, танцях і музиці.

*  Жіноча ланка при Осередку  
С У М  в Монтреалі, Канада, в 
числі понад 70 членів і під умі
лим керівництвом п - і  С. Ш н у -  
ргвської та співпраці всіх чле 
нів добилася великих успіхів на 
різних відтинках громадського 
життя. Основним завданням лан
ки є допомагати місцевому О се 
редкові С У М  у виховній роботі 
з молоддю.

Якби так в інших містах і 
країнах шановні подруги п ідхо 
пили цю корисну ініціятиву на
ш их монтреальок!

*  30-го червня у Ванкувері, 
Канада, відбався попис юних  
членів С У М .  При цій нагоді п ід 
готовані юнаки і юначки скла
дали Юнацьку обітницю.

*  Ярослав Куляс, заступник 
голови Осередку С У М А  ім. П а в -  
лушкова в Шікаґо, ЗДА, і ак
тивний довголітній член спор-  
тового клюбу С У М А  »Крила «,  
обраний віцепрезидентом »Н а -  
ціональної Футбольної Л іґи  Ш і 
каґо. Ліґа є найбільшою в ЗДА,  
бо об’єднує 49 клюбів, які мають 
72 діяльні футбольні команди.

*  Юнаки й юначки С У М  з Та -  
мін брали участь, 7 липня 1963 
року, в міському святі в м. Ш а -  
лєт (Бельгія ). Танцювальна гру 
па юних членів С У М  під керів
ництвом п. Івахова івивела пе
ред чужинцями декілька укра
їнських народніх танців. їх  ви 
ступ користувався великою по
пулярністю.

*  Марійка Шмиґа обрана цьо 
го року в Н ью -Й ор к у  короле
вою краси С У М А .  ї ї  княжнами 
є Марійка Кіра та Оксана Р о -  
жій.

Конґрес зобов’язує Центральну Управу С У М  виконати запро
поновані видавничою Комісією і прийняті Конгресом постанови 
щодо видавничої діяльности в меж ах фінансових спроможностей 
та закликає всі Крайові Управи, всі Осередки С У М  і все членство 
допомогти Центральній Управ і виконати рішення Конгресу у 
видавничому секторі, розповсюджуючи видання, солідно за них 
розчислюючись та виконуючи всі доручення Центральної Управи .

(Із  Постанов V II. Конгресу С УМ )

Конґрес закликає членство С У М , а зокрема старше Ю нацтво 
С У М , включитися у  працю на зовнішньому відтинку, ш ляхом  
приєднання приятелів для справи української державпости та 
інформації про українську визвольну боротьбу. Тому Конґрес 
закликає також  усі клітини і членство С У М  проводити організо
вані акції зовнішньо-політичного характеру.

(Із  Постанов V II. Конґресу С УМ )
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f  ПОСМЕРТНА ЗГАДКА f

Христина РАДЬО

П ’ятнадцятого червня 1963 ро
ку був для нашої громади в 
Гартфорді, ЗДА, трагічним днем. 
В тому дні, в трагічному авто- 
мобілевому випадку, їдучи на 
Свято Героїв до Еленвіл, згину
ли дві наші невіджалувані, ба
гатонадійні юначки СУМ А, сест
ри бл. п. Христина і Віра Радьо.

Христина народилася 20 лип
ня 1945 р. в Німеччині в родині 
п-ва Радів і вже в 1947 р. дво ■ 
річною дитиною виїжджає до 
Бельгії, де в теплому родинному 
оточенні проводить свої перші 
дитячі роки. В 1950 році Хрис
тина діждалася сестри Віри. В 
дитячих радощах виростали ра
зом на втіху родичам, е  оселі, 
вродливі і добрі юначки.

П-во Раді виїжджають до 
Америки і замешкують спочат
ку в Ансонії, а згодом, у  1958 p., 
шукаючи для дітей і для себе

Віра РАД ЬО

більш ої української громади, 
переїжджають до Гартфорду в 
стейті Коннектикат. Тут, не га
ючи часу, Христя і Віра пори
нають в українське життя; ста
ють одними з найкращих уче
ниць української »Р ідної шко
лив, вступають в члени Юнацтва 
СУМ А, стають членами танцю
вальної групи »Тирса«, »Дітей 
М арії«. Христя співає в україн
ському хорі, а Віра в дитячому 
хорі. Обидві активні любительки 
спорту, особливо Віра.

Своєю ревною працею в Ю на
цтві СУМ А, Христина звертає 
на себе особливу увагу і вже на 
черговий рік по приїзді до Гарт
форду Осередок С УМ А  висилає 
її до вишкільного табору для 
впорядників, після чого вона 
постійно працює як впорядниця 
та виконує різні функції в си
стемі місцевого від. Ю. СУМ А.
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Виховну працю в Ю нацтві 
С У М А  трактувала поважно, під
готовлялася до неї і останній 
рік, вже фактично незалежно, 
вела взірцево рій старших юна
чок »М азепинки«. Та праця її 
не обмежувалася лиш е до міс
цевого В ідділу, вона часто спов
няла функцію  впорядниці в та
борах юнацтва, а на 4-му Злеті 
Юнацтва в Еленвіл була наді
лена функцією Обозної, яку теж 
сповнила щиро і успішно. Вона 
також вж е два роки підряд по
магала організувати групи юна
цьких колядників на «В и зволь
ний фонд«. Вона з глибоким ро
зумінням потреби і з охотою 
брала участь у  всіх імпрезах —  
національних святах. Брала 
участь в міжнародніх імпрезах, 
таких як міжнародні виставки 
і танцювальні виступи на них, 
та в ї ї  доступний спосіб шири
ла  правду про Україну.

Та найзамітнішою була бл. п. 
Христя своїм добрим характе- 
рой: спокійна, зрівноважена, 
завжди усміхнена, точний вико
навець обов’язків вона згурто
вує б іля  себе не т ільки сумів- 
ську молодь, але втішається 
симпатіями серед пластової мо
лоді. В американській школі, 
яку цього року кінчала, нале
ж ала до к ількох  організацій і 
своїм характером та поведінкою 
здобула велику популярність, як 
людина і як українка, про що 
найкраще говорять слова, ви- 
сказані директором тієї школи 
над гробом, в яких він окреслив 
її, як дівчину »з  найкращим ха
рактером». Як довідуємось, він 
заснував стипендійний щорічний 
фонд для учеників в її імені. 
Про те, що покійна Христя по
пуляризувала добре ім’я У кра ї
ни знаємо з багатьох вписів ї ї  
ш кільних товаришок і товари
шів у ш кільному альбомі, де 
між  іншими знаходимо напис:

“ You  are real credit for Ukraine” . 
Як кандидатка на виховницю в 
С УМ А , працює над собою впер
то і послідовно, В ІД М О В Л Я ЇО Ч И  
собі часто користолюбивих вигод.

Віра народилася ЗО квітня 1950 
року в Бельгії. Веселої вдачі, 
життєрадісна, взірцева учениця 
української школи, неменш 
взірцева сумівка, член  роя »М а- 
зепинки«. Як юначка С У М А  
мріє про те, щоб стати колись 
виховницею. Б ільш е ніж  пере
січно ф ізично справна, гартує 
себе в спорті, здобуваючи к іль - 
какратно відзначення в різних 
єпортсвих ділянках.

Христя і Віра . . . Обидві гарні 
душею і тілом, життєрадісні, з 
високими молодечими поривами, 
належ али до тієї української 
молоді, яку ми справді можемо 
назвати цвітом і надією народу.

Та  не судилось покійним дів
чатам дійти до мети. Н евблага- 
на смерть скосила передчасно 
квіти, що лиш почали розцві
тати. Вістка про трагедію роз
неслась блискавкою по найдаль
ших осередках. Наспівають те
леграми співчуття. Прибувають 
сумівці з далекого Бостону, Нью 
Йорку й сусідніх осередків, пе
редаючи своїм подругам у дале
ку дорогу квіти та гарячі мо
литви. У  вечірніх панахидах 
беруть участь наші уніформо- 
вані молодечі організації: С УМ А , 
Пласт, численна українська гро
мадськість, а також ш кільна 
американська молодь.

В день похорону, мимо чудо
вої погоди, панує всюди ж ал іб 
но-похмурий настрій. Мабуть, в 
історії української гартфорд- 
ської громади такого похорону 
щ е не було. Проєтірна церква 
не поміщає всіх учасників і то
му багато людей мусять стояти 
коло входу церкви та їй  тро
туарі. В церкві співає хор, яко
го покійна Христя була членом.
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Всеч. о. декан С. Баландюк під 
час Сл. Божої виголошує дуже 
зворушливу промову, а на очах 
присутніх появляються сльози. 
Виструнчені ряди сумівціз і 
пластунів творять шпалір від 
престолу надвір, аж до хідника. 
На їхн іх грудях чорніють стяж
ки —• знак загальної жалоби, » 
очі їхні вогкі від сл із ...

Формується колона для супро
воду на місце вічного відпочин
ку наших дорогих подруг. Не 
легко втримати порядок навіть 
досвідченим поліцаям. Здава
лось, що колоні не буде кінця; 
чоло її вже давно на цвинтарі, 
а кінець ще далеко на шляху.

По відправі прощають востан

нє наших подруг: дир. школи 
п. Тейлор, від відділу У К К А  
п. І. Кук іль, від Г.У. С УМ А  д. С. 
Гановський, від »Рідної школи« 
п. Р. Романишин, від осередку 
С УМ А  д. П. Шагай, від станиці 
Пласту п. С. Чайковський, від 
мистецької групи »Тирса« п. І. 
Селеман, від ООЧСУ п. О. Ру- 
дзінський.

Спіть дорогі подруги вічним 
сном. Нехай Господь милосерд
ний наділить вас всіма Його 
ласками за ваші щоденні тузем- 
ні турботи, а горем прибитим ро
дичам нехай дозволить перенес
ти Його тяжкий хрест терпіння.

П е т р о  Ш а г а й

Центральна Управа СУМ щиро співчуває Шановним Батькам 
Г)Л. п. Христини і Віри Радів в їхньому горю та висловлює глибокий 
жаль з приводу передчасного відходу з цього світу наших багато
надійних і працьовитих Подруг.

ТТід цісю знимкою в одній австралійській газеті був такий підпис: 
«Члени СУМ  з Мельбурну приїхали до українців у Ньюбурґу, де 

буде заснований осередок С УМ «.
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І. К А Л И Н Е Н К О

Б И ТВ А  ПІД М А Р А Т О Н О М
Степанові Бандері

Як Олімпійських грищ сміливі змаги 
Загартували греків духа і тіла,
Із  А з ії стерв’ятників ватаги 
Нахлинули на маратонськії поля.

Як гураґан ф іялкові на трави,
На гелленську красу упала сила ратна 
На персів, Л ім пія і зрадників орави 
Геройські станули Атени й Спарта.

Двигнулась це Свобода проти Рабства властні 
І  У м ясний на Пітьми чорний яд,
Великий Мільтіяд —  на Дарія загин:

М осковіє! Т во ї загарбницькії снасті 
Вже шарпає Вкраїнський Мільтіяд,
На новий Маратон його нас кличе чин!

Вас. Д У Б И Н А

В Е С Н А
Весна спустилась радісною

[пташкою 
Б іля  мого привітного вікна.
І  пахне день духм ’яною

[ромашкою 
І  край встає леґендою у снах.

Я  прокидаюсь і уж е пригадую 
Як біля Буга я весну стрічав . . . 
Немов б іж у зеленою  левадою 
По оксамиті теплім ранніх трав.

Задиханий спиняюсь під
[березою —  

Я  з неї соку в глечик наточу . . . 
Веселкою немов би підперезані, 
Потіють небеса після дощу.

К ульбаби  жовті вогники між
[травами 

Порозставляла мрійниця —
[весна,

Ф іялк и  під кущами кучерявими 
Розплю щ илися радісно від єна.

І птиці повертаються із ірію, 
М ов друзі мої славні із доріг.
Я  висоту до них очима міряю 
І ніби хочу перегнати їх.

І  борознами теплими глибокими 
Сліди весна у серці залиша,
І повиється березовими соками 
М ’ятежна юність і ясна душа.
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ПРОВІСНИК ПЕРЕМОГИ

Василь БАРК А

В той час стояла найчорніша 
духова піч па світі: з її вла- 
дичиними примарами. Розбій
ницька імперія Риму, залізно 
організована як безжалісний 
рабовласник, і скріплена пре
красно розробленим кодексом 
законів і судівництвом, —  зро
билася володаркою »зємного 
круга«.

Не було б сили, що могла б 
перемогти її леґіони: вони справ
ді крушили народи, мов мета
лічний жезл —  горшки.

Не було також і жодної мер
зоти, найбридкішої, яка не гніз
дилася б в житті імперії, пе
кельною гнилизною заражуючи 
світ.

Під поганською кормигою її 
нидів і вибраний народ Божий. 
Але і він терпів свою ніч, бо 
розпорядниками життя стали ті, 
що вводили гріх. Як сказав Бог 
через пророка Єремію: »Я  по
ставив його серед народів, і нав
круг нього землі. А  він посту
пив проти настановлень моїх, —  
нечестивігие від поган« . . .

І тоді, після пророків, пра- 
ведіїих як ангели, але страшно 
помордованих, або зацькованих і 
вигнаних, — приходить Пресвя

тий Божий, через якого створе
ні небо ангелів і земний світ. 
Він  —  Творець всякого світла і 
всякого життя. Прийшов Він: 
освітив благодаттю і викупив 
кров’ю своєю і смертю на хрес
ті —  ввесь рід людський. Вивів 
з погибельної приречности і по
дарував небесну долю.

З ним поступлено ще жорсто
кіше, ніж з пророками. Так по
веліли »змії, породження єхид- 
ниці«: фарисеї, книжники і саб- 
дукеї, ті, про яких сказано: 
»Вожді сліпі, що відніжуєте ко
мара, а верблюда проковтуєте«.

Супроти них Син Божий, що, 
замість духовної ночі, поставив 
небесний день своєю присут
ністю, —  послав речників прав
ди: »Ось я посилаю до Вас про
років і мудрих, і книжників«. І 
сказав наперед, що і вони бу
дуть розп’яті і помордовані.

Наймудрішим серед них був 
Павло з Тарсу, справді —  носій 
меча духовного: супроти своїх 
духів злоби і примар ночі, що 
знов запанувала. Довгими рока
ми Павло вчився у Гамаліїла, 
»сла,ви закону«, наставника при 
Єрусалимському храмі. Він сам 
спершу грізно переслідував уч
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нів Христа, а потім був навер
нений »сокрушаючою силою ми- 
лости Божої«. Говорив багатьма 
мовами і знав досконало книж
ні скарби народів. Але  —  не в 
цьому його сила. Він мав світло 
богомудрости від Христа, бо був 
»посудиною вибраною«: носити 
ім’я Його  —  перед язичниками, 
царями і синами Ізраїля.

Дрібний на зріст, лисий, з бо
родою, але обличчя його —  див
ної духової краси. Трудився  
тяжко для щоденного шматка 
хліба: шир шатра. Навколо ньо 
го завжди хприплив народу«. 
Переслідуваний день і ніч, ка- 
менований на смерть і чудом  
віджилий, бичований криваво, 
киданий хвилями після корабле- 
крушення і терзаний на судах, 
зрештою повезений в Рим, де, 
після довгочасного ув ’язнення —■ 
на ланцюгу в льоху, його виве
дено за місто і відсічено голову  
мечем: ось шлях його провід
ницького життя.

Він, первовиховний апостол, 
скрізь мандрує і наставляє в 
істині Євангелії; будує громади 
Христові і висвячує їм свяще
ників; руйнує поганство з його 
капищами й ідолами, і чудесно 
оздоровляє смертно недужих. 
Від Арарату до Піренеїв про
слалася арена його подвигу. Він 
її сходив і просвітив на ній 
язичників, вирвавши їх з влади 
диявола і вернувши до Бога.

Павлові послання, звернені до 
Церков, які він створив для 
Христа, складають скарбницю

світла: нею наснажилося також 
і серце народу українського. Це
—  той »Апостол«, який продовж  
тисячоліття читають щонеділі в 
наших церквах для вірних і во 
ни припадають до нього, як пта
хи  до джерела. Він виховав ду 
шу України  —  у святому добрі 
і вічній правді. Н е  було біль
шого меченосця духовного  —  
войовника для істини євангель
ської, ніж Павло. І його меч 
був, справді, як промінь огнен
ний, що від нього тремтіла вся 
тодішня ніч. —  Тепер  —  теж.

І тепер виємівають святе по
лум’я його науки, що мов суд
ний стовп, стануло на межі віч
ного дня і вічної ночі. Поки бу 
де зневажана його мудрість, па
нуватиме знидіння під нічними 
примарами і кормигами. Будемо  
згадувати могутніх державців: 
Володимира Великого, Ярослава 
Мудрого, Володимира Мономаха, 
Петра Сагайдачного і не розу
мітимемо справжнього джерела 
їх  величі і перемоги, яка була 
дана їм за їхню любов і послух  
науи,і Христа, повної світла істи
ни та благодаті.

К Е Р ІВ Н И К И  С У М  Н А  В С І Х  
О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЙ Н И Х  Щ А Б Л Я Х  І 
У  В С ІХ  К Р А ЇН А Х ,  П Р И С И 
Л А Й Т Е  Д О  Р Е Д А К Ц І Ї  » А В А Н -  
Ґ А Р Д У «  П О  О Д Н ІЙ  К О П І Ї  Т Е К 
С Т У  Д О П О В ІД Е Й , П Р О М О В ,  
Л Е К Ц ІЙ  Т О Щ О , П Р О Ч И Т А Н И Х  
В А М И  А Б О  ІН Ш И М И  О С О Б А 
М И  Н А  З Д В И Г А Х , К О Н Ф Е 
Р Е Н Ц ІЯ Х ,  З Б О Р А Х  Т А  ІН Ш И Х  
ІМ П Р Е З А Х  С П ІЛ К И  У К Р А Ї Н 
С Ь К О Ї  М О Л О Д І !
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КИЇВ І ЛЬВІВ
(Для української молоді, що 

народилась, виросла і 
виховалася на еміґрацїг)

Київ —  столиця України. В 
боротьбі за національну само
стійну і незалежну Українську 
Державу нашим гаслом є: »Через  
Київ до Львова, через Львів до 
Києва!« Не може бути соборної 
Української Держави, якщо 
Київ буде вільний, а Львів під 
окупацією чужинців, і навпаки.

Київ —  не тільки столиця, але 
і важливий політичний, еконо
мічний, науковий і культурний 
центр України. Київ —  великий 
вузол залізничних і автомобі- 
левих шляхів, річковий порт на 
Дніпрі, аеропорт. В складі СССР, 
поневолений Москвою Київ є 
третім містом (після Москви і 
Ленінграду) за кількістю насе
лення і перше серед усіх міст 
України. За переписом 1897 року 
в Києві налічувалось 247,7 тис. 
населення, 1926 року —  513,6 
тис., 1939 р. —  847 тис., 1959 р. —  
1.104 тис., тепер приблизно 1,3 
млн. населення. Територія, на 
якій розташувався Київ, на 1-го 
січня 1962 року становила 71.700 
га. (Гектар =  10.000 квадр. метр.).

Під большевицькою окупацією 
місто поділяється на такі міські 
райони: Дарницький, Ж овтне
вий, Залізничний, Ленінський, 
Московський, ГІечерський, По
дільський, Радянський, Ш ев
ченківський.

Віддаль залізницею від Києва 
до Львова —  606 км.

Київ —  одне з найстародавні- 
ших >і найкращих міст України. 
Розташований на мальовничих 
берегах середньої течії Дніпра, 
нижче від гирла Десни, на межі 
Полісся та лісостепової зони.

Головна частина міста лежить 
на високому правому березі Дні
пра, який густою сіткою ярів, 
балок та долин невеличких рі
чок розчленований на окремі 
височини (Печерська, Старокиїв- 
ська, Батиєва, Фролівська, Щ е- 
кавицька та ін.), менша частина 
Києва лежить на низовинному 
лівому березі Дніпра. (Дарниць
кий район). Клімат міста помір
но континентальний, м’який. Пе
ресічна річна температура по
вітря +  7,2 ступ., пересічна тем
пература найтеплішого місяця 
(липень) +19,5 ступ., найхолод- 
нішого (січень) — 5,8 ступенів 
нижче зеро. Влітку температура 
іноді досягає +40 ступ, тепла, а 
взимку — 34 ступ, нижче зеро. 
Такі температури для Києва бу
вають виняткові і повторюють
ся не кожного року.

Природня рослинність столиці 
України —  це сосново-широко- 
листяні та дубово-грабові ліси. 
Загальна площа зелених наса
джень міста близько 46 тис. га. 
Столиця України оточена су
цільним поясом зеленини: на 
сході —  Броварським лісом, на 
південному сході —  Голосіївсь- 
ким лісопарком і лісовими маси
вами Кончі-Заспи, на заході —  
Боярським та Святошинськими 
лісами, на півночі —  лісовими 
масивами Пущі-Водиці.

Як стверджують історики, 
перші людські поселення на те
риторії сучасного Києва з ’яви
лись в часи пізнього палеоліту. 
За часів неоліту виявлено посе
лення людей на теперішній 
Пріорці, Оболоні, біля М икола
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ївської Слобідки, на Лисій Горі, 
Слом ’янці, Совках, в печерах на 
правому березі Дніпра та в ін 
ших місцях. Стародавнє насе
лення значно збільш илось за 
мідного і бронзового віків (3-тє
—  початок 1-го тисячоліття до 
Христа), коли  на території Києва 
ж или  племена трипільської 
культури. Трип ільськ і поселен
ня виявлено на кручах правого 
берега Дніпра, на горах Кисе- 
лівці, Старокиївській, в Голо- 
сієві, Корчуватому, Дарниці та 
ін.

В період раннього залізного 
віку (8-3 стол. до Хр.) в районі 
сучасного Києва ж или місцеві 
осіл і землеробсько-скотарські 
українські племена. Ц і племена 
підтримували торговельні зв ’я з
ки з скитськими кочовими п ле 
менами та з грецькими антични
ми містами-колоніями північного 
Чорномор’я.

Незадовго до нашої ери на те
риторії сучасного Києва вини
кають поселення, з яких най- 
значнішим було  укріплення на 
Старокиївській горі. Поселення 
такого типу існували також на 
горі Киселівц і, на Подолі. Знай
дені тут залізообробні, гончарні, 
ю велірні вироби, римські моне
ти свідчать про перетворення 
цих поселень в торговельно-ре
місничий центр.

Найдавніша писемна згадка 
про К и їв  е в українському 
(староруському) літописі «П ов іс
ті временних л іт «  про заснуван
ня міста на початку 12 стол. 
трьома братами —  Києм, Щ еком 
і Хоривом, які стояли на чолі 
тогочасних племен. Кий жив на 
Старокиївській горі, Щ ек  —  на 
горі Щ екавиці, Хорив —  на горі 
Хсревиці (Киселівц і). П ізніш е 
вони збудували укріплене горо
дище на Старокиївській горі, 
назвавши його на честь стар
шого брата, Києвом. Відтоді

Київ, за свідченням літопису, 
став резиденцією (місцем пере
бування) стародавніх українсь
ких князів. Літопис відображає 
історичний факт існування трьох 
поселень, з яких згодом утво
рилася столиця України. Давньо
український літопис про збуду
вання Києва (Куара) в країні 
племен полун і містить літопис 
вірменського хронікаря 7 стол. 
Зеноба Ґлака. У  візантійських 
хроніках К и їв  названо Самбатос, 
який вперше згадується 559 ро
ку в одному з в ізантійських на
писів. П ід назвою Данапарштадт 
К и їв  згадується в стародавньо
му (9-10 стол.) скандинавському 
ф ольклорі. Ц інні відомості про 
К и їв  подають також у  своїх л і 
тописах арабські географи 9-10 
стол. Ібн-Хордадбеґ, Масуді, 
арабський письменник Ібн - Ф ад- 
лан, візантійський імператор 
Константин V I I  Багрянородний, 
німецькі хронікарі 11 стол. та 
інші. За сучасними дослідами, 
час заснування Києва і життя 
К ия визначаються не пізніш е як 
серединою 1-го тисячоліття на
ш ої ери.

Із  створенням, наприкінці 9-го 
стол., держави —  К и ївсько ї Р у - 
си —  К и їв  став ї ї  політичним 
центром. Встановлюються широ
кі зовніш ньополітичні і торго
вельн і зв ’язки з Візантією, Баг
дадським каліфатом, Грузією, 
Вірменією, Польщ ею , Н імеччи
ною, Францією, Англією , Данією, 
Ш вецією  та іншими країнами. 
З Московщиною в ті часи К и їв  
не мав ніяких стосунків. В 988- 
989 pp. український князь В оло 
димир Святославич (святий) за
провадив в Україн і християн
ство. В 10-12 стол. К и їв  був най
більш им ремісничим і торго
вельним центром Української 
держави, одним з великих міст 
Европи. Вироби київських май
стрів розходились по всій країні
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на заході. Через Київ леж али 
нажливі торговельні ш ляхи — 

і варяг у  греки«, із Західньої 
".вропи в Азію. Велику ролю ві

дігравав Київ у  культурному 
і и т т і  Української держави. Ви- 
жого рівня досягли письмен- 
гво і освіта, існували школи, 

Нбліотеки. Розвивалися архі
тектура, живопис. У  Києві ство
рено перший давньоукраїнський 
кодекс законів »Руська Правда«.

В грудні 1240 року, не зважа
ючи на героїчну оборону жите
лів, Київ був захоплений і зруй
нований татаро-монгольськими 
військами хана Батия. Населен
ня міста знищене. П ісля 1240 
року в Києві володіли залежні 
від татарської Золотої Орди ук 
раїнські князі. Близько 1362 р. 
місто захопила Литовська дер
жава. Припинення на деякий 
час грабіжницьких наскоків та
тарських орд, відтиснутих ли 
товськими військами з Придні
пров’я до берегів Озівського та 
Чорного морів, певною мірою 
позитивно позначилося на даль
шому розвиткові Києва. А ле  
окупаційна політика національ
них і релігійних утисків, що 
проводилася великокнязівським 
литовським урядом, викликала 
в 15-му стол. низку повстань ук 
раїнського населення, в яких 
активну участь брали кияни. 
Напр., литовські війська були 
розгромлені киянами поблизу 
міста в 1436 році; на початку 
1471 року кияни виступили 
збройно проти литовського воє
води М. Гаштова; проти литов
ського панування українці ви
ступили і в 1481 році. Вислідом 
численних українських повстань 
проти литовської окупації"' було 
те, що литовський уряд змуше
ний був 1494-97 pp. надати К иє
ву маґдебурське право. Київські 
торгівці в 1565 р. дістали право 
безмитної торгівлі в містах Л и 
товської держави.

З укладенням Люблинської 
ун ії 1569 р. Київ підпав під вла
ду Польщ і. Населення Києва 
брало активну участь у  націо
нально-визвольній боротьбі про
ти гніту чужинців та польських 
загарбників. В 1592 році україн
ський повстанський загін, до 
складу якого належала велика 
кількість киян, заволодів К и їв
ським замком. Населення Києва 
брало активну участь у селян
сько-козацькому повстанні про
ти окупанта під проводом С. На
ливайка (1594-96 pp.). З органі
зацією в 1615 р. Київського 
братства, Київ став центром бо
ротьби проти польської окупа
ції. Одначе, не зважаючи на 
тяжкий гніт литовських і поль
ських окупантів, Київ у  другій 
половині 14-го і 1-ій половині 
17-го століть відіграв ролю го
ловного центру в Україні в тор
гівлі та ремісничого виробниц
тва, зокрема на Придніпров’ї. 
Київські купці вели торгівлю 
переважно з країнами Західньої 
Европи, Кримським ханатом, Т у 
реччиною, Персією, Грецією та 
ін. державами! В цей час у  місті 
появляються й московські куп
ці. Щ е в 10-12 стол. у  Києві пе
ребували західні амбасадори, а 
українські князі здійснювали 
активні дипломатичні стосунки 
із державами Західньої Европи, 
А з ії і арабськими державами.

В червні 1648 року українські 
війська вигнали з Києва поль
ських загарбників, а 23 грудня 
кияни урочисто зустрічали Геть
мана України Богдана Х м ель
ницького, який повернувся піс
ля  переможного походу з-під 
Замостя.

1654 року між Україною і 
Московщиною укладено рівно
правний державний договір, 
який згодом остання віроломно 
порушила і загарбала Україну. 
1797 року московський царський 
уряд утворив в Україні К и їв 
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ську губернію  і Київ, столиця 
України, став губернським міс
том »Р ос ії«, а згодом —  адмі
ністративним центром Південно- 
Західнього краю. Окупаційний 
режим Московщини в Україн і 
щ ороку зміцнювався. М оскалі 
вивозили з Києва українські 
культурн і цінности, запроторю
вали українське населення, гра
бували багатства України, при
власнили українську назву Русь, 
перетворивши її на »Рос ію «. У  
грудні 1845 —  січні 1846 року в 
Києві було засновано К ирило- 
М етодіївське Братство. Царський 
уряд розгромив Братство в 1847 
році.

1864 року в Києві з ’явилися 
великі промислові підприємства, 
зокрема завод Арсенал. Від того 
часу промисловість Києва поча
ла  швидко розвиватися, пере
важно харчова і машинобуді- 
вельна. П ісля  побудови Києво- 
Одеської та Києво-Воронізької 
доріг у  70-х pp. 19 стол. і появою 
на Дніпрі пароплавства К и їв  
став важ ливим транспортовим 
вузлом.

У  19-му стол. столиця України 
в ідіграла значну ролю  у роз
витку української культури.

В період револю ції 1905-07 ро
ків К и їв  став головним центром 
визвольного руху в Україні, 
який був спрямований на відо
кремлення України від М осков
щини та перетворення України 
в самостійну соборну Українську 
Державу. А л е  проти цього ви
ступали московсько-больш еви- 
цьк і зайди, які займалися про
вокаціями, таємно співпрацюючи 
з царською охранкою в Києві. 
За часів лю тневої револю ції 1917 
року К и їв  виступив за ц ілкови
те відокремлення України від 
Московщини. Українське насе
лення створило власний націо
нальний уряд України —  Цент
ральну Раду. 29 січня 1918 року 
московські зайди-больш евики

спровокували збройне повстан
ня проти Центральної Ради. 
Москва оголосила Україн і вій
ну. Вона точилася аж  до кінця 
1921 року, у висліді якої москов
ська червона орда загарбала 
К и їв  і майже всю Україну. Сто
лицею  т. зв. Радянської України  
Москва оголосила м. Харків. На
12 з ’їзд і т. зв. К П (б )У , під тис
ком револю ційно-визвольної бо
ротьби українського народу, 
спрямованої проти московської 
окупації, було ухвалено про 
перенесення столиці України з 
м. Харкова до Києва. Почалася 
т. зв. московська індустр іяліза- 
ція міста. Будувалися нові під
приємства, переважно м ілітар
ного значення або такі, що ви
робляли  сировину і напівфабри
кати для підприємств М осков
щини. На початку совєтсько- 
німецької війни 1941-45 pp. з 
Києва були  евакуйовані на схід 
СССР сотні підприємств, учбові 
заклади, наукові інститути тощо.

Відступаючи, московські оку
панти підмінували в Києві ра- 
діомінами 800 промислових бу
динків, б ільш е ніж 40% ж и тло
вої площ і. За два тижні п ісля 
окупації його німецькими вій
ськами у  Києві сталися вели 
чезні вибухи, наслідком яких 
зруйновано цілковито Х рещ а
тик (головна вулиця Києва), 
Прорізна, Велика Васильківська, 
Інститутська, Олександрівська, 
бульвар Ш евченка та багато ін
ших. Больш евики підірвали К и 
ївську Лавру, Соф іївський собор, 
багато манастирів, наукових ін
ститутів, обидва мости через 
Дніпро, залізниці тощо.

6-го листопада 1944 р. москов- 
сько-больш евицькі війська зно
ву захопили Київ.

Сьогодні Ки їв  —  великий про
мисловий центр України. На 
підприємствах та промислових 
закладах Кисва тепер працює 
понад 700 тис. робітників-киян.

46



.40 київських підприємств під- 
ірядковано т. зв. раднаргоспо- 

і. До 1917 року найбільшу пи- 
му вагу в промисловому ви- 

обництві Києва займала хар- 
>ва промисловість. Тепер най- 
льше продукції дають: маши- 
обудування і металообробка 

:>2,1%), легка і харчова промис- 
шість (40°/о), інша промисло

вість (27,9%). Серед галузей ма
шинобудування виділяються: 
іриладобудування (складна
лектровимірювальна апарату- 

ра, контрольно-вимірювальні 
ірилади, засоби автоматики то

що), яке виробляє понад 50% 
іродукції цієї галузі в Україні; 
транспортне машинобудування 
'річкові судна, трамваї, мото
цикли та ін.); верстатобудування 
(автоматичні та напівавтоматич
ні верстати, автоматичні верста
тові лін ії); будівельно-шляхове 
{екскаватори, баштові крани); 
хемічне машинобудування; ви
робництво устаткувань для під
приємств легкої, харчової та ін
ших галузей промисловості; 
електротехнічне устаткування.

Найбільші київські підприєм
ства: завод верстатів-автоматів, 
»Укркабель«, «Ленінська кузня«, 
>Большевик«, «Червоний екска
ватор», мотоциклетний завод, 
»Точелектроприлад«, «Транссиг- 
нал«; завод реле- і автоматики, 
Дарницький вагоно-ремонтний 
завод, комбінат штучного волок
на, фармацевтичний, лісохеміч- 
ний, стиснених газів, лаків, 
фарб, фотореактивів, фотоапа
ратури, «Червоний ґумовик«, ре- 
ґенератно-ґумовий, поліграфіч
ний заводи, 4-а поліграфічна 
фабрика, поліграфічний комбі
нат, деревообробний комбінат, 
мебльова фабрика, фанерний 
завод, заводи керамічних бльо- 
ків, асфальто-бетонний, залізо
бетонних виробів.

Головні київські підприємства 
легкої та харчової промисловос

ті: Київський і Дарницький 
шовкові комбінати, бавовняно- 
прядильна фабрика, 3 взуттєві 
фабрики (1, 4 та 6-а), кравецькі 
фабрики, трикотажна фабрика, 
кондитерська, макаронна, м’ясо- 
молочні комбінати, виноробний і 
лікерно-горілчаний заводи, за
вод шампанських вин, тютюно
ві фабрики.

Київ —  великий вузол заліз
ничних, водних, повітряних ма
гістралей і автошляхів. Най
більше значення має залізнич
ний транспорт. Київський заліз
ничний вузол мас такі станції, 
як Дарниця, Київ-Московська, 
Київ-Пасажирський, Пост-Во- 
линський, Київ-Петрівка, Си
рець, Печерськ і ін.

Електрифіковані такі заліз
ничні секції: Київ-Фастів, Київ- 
Бровари, Київ-Клавдієве.

Подав А. М.
(Далі буде)

С О Н

В невесело-радісному сні,
Знову Ти наснилася мені.

Наче я на березі Дністра,
Там, де моя матінка стара.

Де дитячі розгубив сліди,
Де в житті набрався я біди.

Де лютує дикий вітровій, 
Поворот затримуючи мій.

Де із смутку висохла ріка,
Там, де щастя від людей втіка.

Пробудився, страшно навіть в сні 
Побувати в рідній стороні.

Чужина, і я радію знов,
Щ о у сні додому не дійшов.

Вас. Д УБ И Н А
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НАШ  М УЗИ Ч Н И Й  К О Н К УРС
З ж алем  мусимо повідомити, 

хцо на проголошений нами кон
курс на музику до вибраної на
ми пісні для  молоді відгукнув
ся ділом тільки один-одинокий 
пан С. Ковалів  з Англії. Це, між 
іншим, показує в практиці, як 
досвідчені й початкуючі укра
їнські музики на чуж ині цікав

ляться потребами української 
молоді.

Нижче друкується музику 
(ноти) п. С. Коваліва до слів 
п. Л. Пилипенка. Панові С. К о 
валеву щиро дякуємо за участь 
в нашому конкурсі.

Редакція »Аванґарду«

Слова Л . Пилипенка 
музика С . Коваліва
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Е М ІГ Р А Н Т

Дикий розгул Москви в Ріднім
К раї

Ш лях  прослав у далекі світи, 
Де чуж а тобі мова й звичаї 
І  чужий, емігранте, всім ти.

Н і колючі дроти, ні запори 
Переповнених вкрай таборів 
Не зломили в тобі дух відпори, 
Що уперто до волі стремів.

Через тебе позбулись спокою 
Ті, що п’яні від крові в Кремлі, 
Щ о полюють ввесь час за тобою 
Навіть в вільній не їхній землі.

Хоч повитее серце журбою. 
Та кріпися в чужій стороні; 
Щ е потрібний ти будеш до

бою,
Як настануть рішаючі дні.

Ти боровся зі злом Московщини, 
Т?о ж  і тут своїх сил не ж алій: 
За нарід свій і честь Батьків

щини
Сміло йди проти ворога в бій!

Л е в  Н и л и п е н к о
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На с т у д е н т с ь н о м у  в ід т и н н у

З’їзд  українських студентів в Еврепі
В днях 19-21 квітня цього ро

су відбувся в Парижі установ- 
ий з ’їзд-конґрес Союзу Україн- 
ьких Студентів в Европі.
З огляду на повне завмиран- 

ія українського студентського 
>уху в Европі останніми рока

ми, першою метою з’їзду було 
(ати змогу українським студен
там з різних європейських осе
редків зустрітися, себе пізнати, 
.Змінятися думками і вирішити, 

в який спосіб відновити студент
ську діяльність на терені Европи.

Дальшою метою з ’їзду було 
творення європейської організа
ції Українського Студентства 
для координації праці окремих 
громад.

В з ’їзді взяло участь 34 сту
дентів і 6 середньошкільників 
останніх кляс Гімназії з таких 
країн: Франція (Париж) —  13, 
Франція (провінція) —  7, Б ель
гія —  6, Німеччина —  6, Австрія
—  5, Великобрітанія —  2, Ш вей
царія —  1.

Загальне обговорення пробле
матики Українського Студент
ства відбулося у формі дискусії 
на підставі трьох доповідей. 
Треба зазначити, що всі при
сутні брали активну участь в 
дискусії, навіть ті, котрі слабо 
володіли українською мовою, а 
порушені проблеми викликали 
стільки зацікавлення, що дове
лося кількакратно переривати 
дискусію з огляду на брак часу.

Беручи до уваги, що в за
гальному учасники були дуже 
молоді —  роджені під час вій
ни, або навіть і по війні, —  та
кий об’яв можна вважати за 
дуже позитивний.

Першу доповідь на тему «С у 
часні проблеми українського 
студентства у вільному світі« 
виголосив Р. Сербин (Париж).

З доповіді й думок, висловле
них у дискусії, витворюється 
образ сучасного українського 
студентства.

Нова ґенерація студентів, на
роджена або принаймні вихова
на на Заході зросла серед нор
мальних обставин країни посе
лення. Вона не має комплексів 
людини, відірваної від рідної 
землі, які пригнічували повоєн
них українських студентів. Во
на частково засвоїла західній 
спосіб думання і зацікавлення 
чужинецького оточення, в яко
му постійно перебуває. Головно- 
правність ідеї, яка керувала д і
яльністю попереднього поколін
ня, для неї вже не існує. По
збавлена матеріяльного контак
ту з українською територією, 
вона ставить собі питання свого 
національного існування —  і го
ловно цим відрізняється від 
своїх попередників.

Оточення прибраної батьків
щини має дуже сильний вплив: 
виховання в школі, постійне чу
жинецьке товариство надають 
українській молоді інший спо
сіб думання, інший погляд на 
різні проблеми.

Позитивні наслідки цього 
впливу —  поширення світогля
ду, збагачення знання іншої 
культури і кращий підхід до 
місцевого населення. Ставши 
громадянином країни поселення, 
можна зайняти високі функції 
в різних ділянках політичного 
чи культурного життя і тим ро
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бити корисну працю для  У к р а ї
ни. М и повинні в наш их сту
д іях , а д ал і в професійному 
ж итті старатися досягнути як 
найбільш е усп іхів , щоб добити
ся до тих високих функцій.

Зате ми постійно є під загро
зою асиміляції.

Вплив ем іґраційно-українсько- 
го середовища проявляється в 
перш у чергу в родині. Збере
ж ення українського духа  за ле 
ж ить у  великій  м ірі від родин
ної атмосфери.

Церква й проблема вічности, 
з якою вона пов’язана, відіграє 
теж  дуж е важ ливу ролю.

Громадські організації завер
ш ую ть цей вплив. Вони мож уть 
відограти дуж е позитивну ролю, 
дати ц іль  вихованню набутому 
в родині. Проте, коли  йдеться 
про організації партійного х а 
рактеру, можна помітити, що 
молоде покоління ними менше 
цікавиться.

Ц е можна пояснити тим, що 
воно мало ознайомлене з подро
бицями істор ії партій, не розу
міє под ілів  і часто в ідходить від 
українського ж иття лиш е тому, 
що бачить у  ньому майже ви
клю чно партійні м іжусобиці.

К о ли  ем іґраційно-український 
вплив доходить до крайности, 
він мож е довести до створення 
українського ґетто.

У  всіх  інш их випадках ми по
винні плекати наше українство 
й бути гордими, що ми укра їн 
ці, бо' це нас збагачує: ми маємо 
мож ливість засвоїти дві к у л ь 
тури: свою власну, й к ультур у  
прибраної батьківщини. Б ільш е 
того, ми маємо змогу пізнати 
безл іч  інш их країн, бо маємо 
сп ільну мову з українцями, як і 
в них ж ивуть . . .

Г. П анчук виголосив 2-гу до
повідь на тему: «Ф едерац ія , її 
юридична структура, ї ї  змисл 
існування®.

В ін  виявив потребу створення 
Сою зу Укра їнських Студентів в 
рамках перебудови Ц еС У С -у. 
Дотепер правними членами Ц е
С У С -у  були  такі крайові об ’єд
нання, як СУ  С Т А  (в З Д А ) чи 
С У С К  (в Канаді), Н А С У С  (в 
Б ельг ії), чи Українська Студент
ська Громада в Париж і. Тепер 
членство кож ного об ’єднання на 
терені Европи значно зменш и
лося. Немає чисельної рівноваги 
в Ц еС У С -і супроти заокеансь
ких організацій. Том у потрібна 
координаційна організація, яка 
об’єднувала б усі крайові орга
н ізації в Европі, і яка належ а
ла  б безпосередньо до Ц еС У С -у  
на рівні С У С Т А  чи С У С К -у .

М ета й мож ливості праці та
кої організації були  намічені в 
загальн ій  дискусії.

Кр ім  найваж ливіш ого завдан
ня, а саме: з ’єднати всіх  сту
дентів Европи й координувати 
їхню  працю, висунено такі 
проекти :

—  Заохочувати молодь до сту
дій, особливо ж  українознавчих.

—  Створити комісію  д ля  в и 
правлення помилок відносно ук 
раїнської справи в чуж инець
кій пресі.

—  Дати м ож ливість студентам 
набути добре знання укра їно
знавства.

—  Зібрати інформації про сту
д ії й стипендії в кож ній  країні, 
щоб сприяти обмінам студентів.

Третю  доповідь виголосив І. 
М и гул  на тему: «М ісцев і сту
дентські організації. їх н я  ін т е 
грація в громадське ж иття«.

В ін  пояснив структуру елем ен
тарної студентської клітини. З а 
гальна дискусія б ула  присвя
чена мож ливостям праці такої 
клітини. К р ім  зайнять клясич- 
ного типу (доповіді, п рогулян 
ки, заохочування молоді до сту
дій, співпраця з молодечими 
організаціями) звернено увагу
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:іа те, що студентська громада 
мусить бути потенціялом укра- 
. нознавства. Для цього необхід
на праця над собою в ділянці 
українознавства, а відтак ін
формаційна праця серед чужин- 
іів про дійсний стан в Україні, 

переклади українських книжок 
на чуж і мови і складення спис- 
ка українознавчих книжок ч у 
жими мовами.

Друга частина з ’їзду була при
свячена створенню Союзу У к 
раїнських Студентів в Европі 
(СУСЕ).

З огляду на те, що в з ’їзді 
брали участь лише два правні 
студентські об’єднання, прийня
ти федеративну структуру було 
неможливо, так, що за прий
нятим статутом, члени, які не 
об’єднані в громадах, належать 
безпосередньо до СУСЕ і кож
ний фізичний член має право 
голосу на один голос.

Першу Управу СУСЕ обрано 
в такому складі: Голова —  Ф. 
Татарчук (Париж), перший за
ступник голови —  Г. Панчук 
(Лювен), заст. голови: К. Угрин 
(Париж), О. Репетило (Париж), 
І. Войтович (Мюнхен), Т. Ґрос 
(Відень), генеральний секретар 
М. Маслов (Париж), фінансовий 
референт І. Охримович (Лювен), 
референт зовнішніх зв’язків Б. 
Чепак (Мюнхен), культурно- 
освітній референт І. Гнатишин 
(Відень). Управу обрано на рік 
зв’язків О. Репетило. Контроль
на Комісія: Голова —  Є. Гунько 
(Мюнхен), члени: В. Іванович 
(Відень), Р. Сербин (Париж), за
ступники членів: Л ук ’янович М. 
(Ірляндія), Пужай В. (Бельгія). 
Товариський Суд: Голова — О. 
Субтельний (Відень), члени: Т. 
Кремінь (Франція), В. Ґєник 
(Франція). Заступники членів:
О. Сацюк (Бельгія), П. Остапчук

Танцювальна група при Осередку С У М А  в Акроні, Огайо, ЗДА.
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VI-вій Конґрес СУСТА
В днях 6-7 липни 1963 р. в 

К л ів лен д і в ідбувся V I -ий К о н 
ґрес Сою зу Укра їнських  С ту
дентських Товариств Америки, 
в якому взяли  участь 61 уманда- 
тований делеґат та коло 100 
гостей. Конгресом керувала П ре
зидія в склад і: Константин Сав- 
чук  (Н ью -Й орк, голова), Богдан 
Сацюк (П Іікаґо, 1-ий заступник), 
А ндр ій  М асю к (Ф іляд ельф ія , 
2-ий заступник), Таня Цибик 
(Нюварк) і Оксана Богачевська 
(Ф іляд ельф ія ), секретарки.

Одною з точок програми К о н 
гресу була  доповідь д-ра Зенона 
Винницького, одного з осново
полож ників С У С Т А , котрий на
креслив присутнім початки тво
рення нашого союзу. Треба рів- 
нож  відмітити щ е к ілька  момен
тів V I -го Конґресу: звіт усту 
паючого голови В. Прибили, звіт 
голови К он трольн о ї Ком ісії К . 
Лавчука, дискусія над справою 
Ц Е С У С -у, котру реферував де
легатам голова Ц Е С У С -у  Є. Га- 
новський, дискусія над Фондом 
Катедри Українознавства, щ о 
його очолю є С. Хемич, та вибір

керівних органів С У С Т А . Н ову 
Управу на 1963/1965 pp. очолив 
Б. Ф утей , К онтрольну Ком ісію
—  М. Приш ляк, а Товариський 
Суд —  К. Савчук.

У  час Конґресу відбувся р ів - 
нсж  бенкет з нагоди 10-річчя 
С У С Т А , на якім д-р В. Ш андор 
виголосив промову, подавши на
прямні для  українських студен
тів у  їхн ій  праці д ля  України.

На шостому конґресі С У С Т А  
було  заторкнено ц ілий  ряд ак
туальних, пекучих проблем як 
щодо сучасної д іяльности  укра
їнського студентства, так і його 
завдання на майбутнє. Вступне 
слово голови С У С Т А  п. Д. П ри
били до учасників конґресу ста
ло  напрямною для  майбутньої 
праці студентства. В ін  м іж  ін 
шим сказав:

»В  ц ілій  історії українського 
студентства ми, студенти були, 
є та будемо основною опорою на
ш ої національної і всесвітньої 
спільноти.

Зосередж ені над книжкою, 
над проблемами науки і зац і
кавлен і боротьбою з ворогами 
доброго і в ільного імени У к р а ї
ни, свідомі потреби праці д ля  
добра українського народу, ми
—  студенти —  мусимо стати г ід 
ними, відданими справі, воїна
ми у  боротьбі за в ільну, собор
ну самостійну і могутню У к р а 
їнську Державу.

. . . М и часто не погодж уємося 
з тим, щ о бачимо. М и боремося 
швидко й певно змінити та зб у 
дувати новий правопорядок у  
світі. Темп модерного розвитку 
зб ільш ується  і почвірно розви
вається.

Українська студентська мо
лодь 60-х років прагне до за 
верш ення солідарности і спів

(В ідень). Управу вибрано на рік  
з і зобов ’язанням скликати до 
року новий З ’їзд.

В неділю , 21 квітня, відвідав
ши м огилу Головного Отамана 
Симона Петлю ри, студенти в ід
були  зустріч з  українським гро
мадянством.

В кінцевім слов і С. Сербин 
звернувся до громадянства за 
порадами і допомогою. В нас 
доброї волі багато, сказав він, 
але практики дуж е мало. В на
ш ій майбутній д іяльност і спів
праця зі старшими нам буде не
обхідною.

Управа С У С Е
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праці всіх для всіх, здійснюючи 
заповіт генія, пробудителя Т. 
Шевченка:

Обніміте ж, брати мої, 
Найменшого брата,
Нехай мати усміхнеться, 
Заплакана мати.

Відповідаємо закликом до ук
раїнського студентства та до ук
раїнців цілого світу: Працюймо 
на користь України і йдім одним 
шляхом до спільної перемоги!«

У  постановах та резолюціях 
шостого конґресу СУСТА накре
слено цілу низку практичних 
заходів до поліпшення д іяль- 
ности Союзу в найрізноманітні
ших ділянках життя, а головно 
прийнято рішення посилити зов
нішні зв’язки українського сту
дентства з студентськими чу
жинецькими організаціями, дба
ти про збільшення числа моло

дих українців, які б студіювали 
науки в вищих школах, щ іль
ніше нав’язати зв’язки з серед- 
ньошкільною молоддю та стати 
їй в допомозі як щодо науки, 
так і громадсько-організаційної 
праці. В питаннях ідеології кон
грес одностайно висловився, що 
СУСТА  стоїть на позиціях іде
алістичної християнської науки; 
виступає проти всякого понево
лення народів народами, проти 
переслідування прав людини і 
народів, рас, релігії, за встанов
лення на землі порядку й спра
ведливосте за принципом націо
нального самовизначення всіх 
народів, у тому за відвоювання 
і встановлення Української Са
мостійної Держави.

Окрему частину своїх поста
нов конґрес присвятив боротьбі 
з комуністичною загрозою, яка 
висить над цілим світом. (пв)

Фрагмент із здвигу СУМ  у Бельгії, який відбувся під кінець 
літнього таборування.
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Зустріч ТУС М -у ім. М. Міхновського
27-28 липня 1963 р. на оселі 

С У М А  в Елленвіл, відбулася 
друга з ряду зустріч ТУС М -у, 
на яку прибуло коло ЗО членів 
з осередків діяльности Нью- 
Йорку, Ф ілад ельф ії і Ньюарку. 
Надзвичайно цікава програма 
зустрічі складалася з трьох час
тин: гутірка, яка відбулася в 
суботу, та дві доповіді —  д-ра 
П. М ірчука та мґ-ра К. Савчу- 
ка. Доповіді відбулися в неділю.

П ісля  вступного слова голови 
Т У С М -у  інж. О. Кульчицького 
відбулася гутірка на тему: 
«М іжнародні події і українська 
визвольна політика«, в котрому 
брали участь Марійка Груха 
(Нью-Йорк), Зірка Колінко і 
А скольд  Скальський (Ф іля д ель 
фія), Квітка Семанишин (Нью- 
арк) та мґр. А. Бедрій, який над
звичайно вміло та цікаво керу
вав зустріччю та ясно з ’ясову
вав проблеми, які під час неї 
були  порушені. Зустріч мала на 
меті скласти уяву про те, як 
члени Т У С М -у  ставляться та 
реагують на міжнародні події, 
особливо ті події, які можуть 
мати вплив на ситуацію в У к 
раїні і взагалі на українську 
справу.

П ід час дискусій порушено 
ряд питань, між іншим кон
ф лікт між Пекіном і Москвою, 
політику Ватикану щодо СССР, 
неприхильну американську по
літику щодо визволення Укра ї
ни, знищення комуно-російської 
імперії тощо. Цікаві були  не 
т ільки питання, поставлені ке
рівникам гутірки, але й відпо
віді та погляди дискутантів на 
ті міжнародні події.

Доповідь д-ра П. М ірчука »У  
80-ліття д-ра Дмитра Донцова« 
учасники зустрічі заслухали  з

увагою. Спочатку доповідач по
дав короткий життєпис Донцо- 
ва, а опісля перейшов до обго
ворення творів та провідних 
ідей тої людини, котра мала та
кий великий вплив на форму
вання українських провідників 
к ількох  поколінь. Очевидно, до
повідач не міг за такий корот
кий час обговорити всі ідеї, кот
рі Донцов пропагував з часу 
студентського з ’їзду в 1913 році, 
але він подав слухачам ті ідеї, 
котрими кожний теперішній ук 
раїнець живе: самостійність і 
незалежність української дер
жави, приналежність України 
до Заходу, безкомпромісова ук 
раїнська боротьба проти Москви
—  царської чи больш евицької; 
плекання активної творчої ел і- 
ти-меншости, яка повинна вести 
український народ до його мети
—  самостійности; далі ■—- зна
чення волі, яка відіграватиме 
велику ролю в боротьбі за дер
жавність. Д-р М ірчук подав ті 
провідні ідеї Донцова в кон
тексті його творів: «Націона
лізме, «Підстави нашої політи
ки®, «Де шукати наших тради
цій® і т. д.

Доповідь д-ра П. М ірчука тим 
більш е була цікава й цінна, що 
вона була об'єктивна. Доповідач 
не т ільки висвітлив позитивний 
вклад Донцова в ідеологію  ук 
раїнського націоналізму, але й 
подав деякі його неґативні сто
рінки.

В дискусії після доповіді було 
заторкнено кілька цікавих пи
тань.

Друга доповідь мґ-ра К. Сав- 
чука на тему «Короткий огляд 
ідеологічних залож ень ТУ С М -у  
та їх  практичне застосування в 
тозаристві« була пов’язана з до-
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Про умови одержання студійної допомоги
Про умови призначування до

помоги КоДУС-ом повідомля
ється зацікавлених щороку че
рез українську пресу, студент
ські об’єднання і представництва 
КоДУС-у.

Тому, що кандидати на допо
могу у багатьох випадках не 
дотримуються вимог правильни
ка КоДУС-у Президія КоДУС-у 
вважає відповідним нагадати 
постанови, за якими з фондів 
КоДУС-у можуть користуватися 
допомогою українські студенти 
високих і найвищих кляс се
редніх шкіл.

До прохань про щомісячну чи 
одноразову допомогу належить 
додати: 1. Короткий власноруч
но написаний життєпис із за
значенням ходу дотеперішніх 
студій та дисциплін, які канди
дат студіює або хоче студіюва
ти і де саме; 2. Свідоцтво зрі- 
лости або завірений відпис, або 
свідоцтво про попередні студії;
3. Посвідку про запис в школу, 
посвідки про складені іспити чи 
кольоквії, або посвідку про 
одержання докторської праці з 
поданням теми і приблизного 
часу її тривання; 4. Опінії і ре

комендації відповідних шкіл, 
професорів і студентських ста
нових або громадських органі
зацій, чи місцевого душпастиря; 
5. Посвідку про незаможність 
від українських установ або 
душпастиря і заяву про матері- 
яльне становище та джерела й 
розміри іншої допомоги. Сту
денти, які приїжджають з-за 
океану, пред’являють такі по
свідки з місць свого поперед
нього перебування; 6. Анкетний 
листок, який висилається всім 
бажаючим; 7. Зобов’язання по
вернути одержану допомогу піс
ля  закінчення студій. Без зга
даних документів прохань не 
розглядається й вони залиша
ються без відповіді.

Беручи до уваги обмеженість 
фінансових засобів та в інтере
сах відповідного розподілу фон
дів і плянового господарювання, 
КоДУС настоює на надсиланні 
прохань на початку учбового 
року, або студійного семестру. 
Пізніше надсилані прохання не 
можуть мати перспектив на за
доволення. Під час ферій мо
жуть користуватися допомогою 
КоДУС-у студенти, що стоять 
перед дипломовими іспитами, 
або їх  складають і надіслали 
перед феріями прохання з на
лежними посвідками.

Прохання з згаданими (від 1-
7) документами розглядає по
ширена Президія КоДУС-у при 
участі представника студентів. 
Перевагу й вищу стипендію да
ється студентам славістики, зо
крема українознавчих дисн,ип- 
лін.

Допомогою КоДУС-у можна 
користуватися до 40 років жит
тя. Розміри стипендій і однора

повіддю д-ра Мірчука, бо в ній 
доповідач обговорював ті ідеоло
гічні заложення ТУСМ -у, котрі 
великою мірою базовані на іде
ях Донцова.

Після доповіді д-р Мірчук та 
І. Заяць, член ініціятивної гру
пи творення ТУСМ -у, коротко 
представили слухачам надзви
чайно цікаву ґенезу постання 
нашого товариства.

Марта Савчак 
(»Ш лях  Перемоги«)
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зові допомоги залеж ать від на
явних фондів. Щ ом ісячну допо
могу (стипендію) виплачується в 
кінці місяця, починаючи з часу 
ї ї  призначення Президією  К о 
Д У С -у  і не раніш е від дати на
діслання прохання. Наступні 
рати виплачується п ісля потвер
дження одержання попередньої 
стипендії. Докторантам подаєть
ся допомогу впродовж одного 
року за умовою пред’явлення 
посвідки про усп іхи  в першій 
половині року.

Слід  згадати, що, не зваж аю 
чи на велик і труднощ і у  прид
банні фондів, К оД У С  уж е 18 рік 
на ем іґрації виплачує регуляр 
но допомогу студентам.

Взяті зобов’язання К оД У С  ви
конував і виконує завдяки ж ер- 
товности української громад-

ськоети. Продовж ування д ія ль - 
ности К оД У С -у  залеж атиме від 
дальш ої підтримки громадськос
те і від колиш ніх  єтипендіятів 
К оД У С -у , що зобов’язан і одер
ж ану від К оД У С -у  допомогу 
повернути.

За дотеперішнє дуж е при
хильне ставлення громадськос- 
ти висловлюємо тут від імені 
К оД У С -у  і від імені студентів 
гарячу подяку, а колиш ніх єти- 
пендіятів, що не сплачую ть сти
пендії, закликаємо повертати її  
негайно.

Сарсель, серпень 1963.
Комісія Допомоги Українським  

Студентам
Адреса:

KoDUS, 27, rue des Bauves, 
Sarcelles (S. et O.), France.

Танець »прядільниць«, що його виконали юні сумівки під час 
Здвигу С У М  у Бельгії.
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З ІСТОРІЇ ПРЕСИ

НАЙ МОГУТНІША СВІТОВА ДЕРЖАВА
В. МАНЬКІВСЬКИЙ

Мало є тепер на світі таких 
письменних людей, котрі не чи
тають газет. Ні поширення 
радіо-інформації, що проникає 
у всі закутки цивілізованого 
світу, ні нестримний наступ те
левізії —  ніщо не зменшує пи
томої ваги часописів, ще й на
впаки: тиражі великих і впли
вових органів преси зростають 
і вже числити їх  треба не сот
нями тисяч, як то було перед- 
ніше, а мільйонами.

Наприкінці минулого століття 
громадська опінія називала на 
європейському континенті п’ять 
великих держав: Англія, Фран
ція, Німеччина, Австро-Угорщи- 
на й Росія, але вже й тоді пресу 
влучно було названо шостою 
великою »державою«. Нині мо
жемо без перебільшення назва
ти її наймогутнішою »державою« 
світу.

Короткий начерк походження 
й розвитку спершу засобів ін
формації, а згодом і преси в су
часному розумінні може заціка
вити читачів »Аванґарду«, котрі 
завжди прагнуть пізнати щось 
нове, що невідоме. Отже, за- 
гляньмо в глибину історії.

A CT  A  D1URNA Й »К А С Е Т А «
За 57 років перед Різдвом 

Христовим, з наказу Ю лія Це

заря, на Римському форумі ста
ли появлятися Acta diurna ро- 
puli romana («Щоденні відомості 
римського народу«). Писали їх 
на великих дошках, отож кож
ний письменний міг прочитати 
й перек'азати неписьменному. 
К ілька десятків примірників, 
писаних окремо, розсилали по 
більших містах та провінціях 
Римської імперії.

В тих Acta diurna подавалося 
урядові розпорядження й нови
ни державного чи міського зна
чення. Ото й був початок су
спільної інформації.

В X IV -X V I віках Венеція бу
ла світовою потугою і мала об- 
ширні торговельні й політичні 
зв’язки з іншими державами. 
Управа міста організувала пуб
лікацію новин торговельного, 
урядового й політичного харак
теру. Ці відомості також були 
писані на дошках, але за чи
тання їх  бралося дрібну вене
ційську монету, що називалася 
касета. Звідси виникло й набра
ло загального вжитку слово га
зета. Згодом у кожній країні 
дали свою назву органам преси
— Newspaper, Daily, Zeitung, 
Часопис, Новіни, —  проте, по
декуди затримано стару, ще ве
неційську, назву аж дотепер: 
“Gazette de Frange” , напр.
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П ісля  того як Ґутенберґ, а з 
ним ПІефер і Ф уст, винайшли 
спосіб друкувати книжки, по
чинається з другої половини 
X V  в. розвиток друкованого сло 
ва. Спершу це були, окрім кни
жок, невеличкі брошури, ли с
тівки, »метелики«, —  періодич
ні відомості появляються аж на 
початку X V I I  в. До найстаріших 
газет належ ать: Strassburger 
Zeitung (1609 p.), Magdeburgische 
Zeitung (1626), Kolnische Zeitung 
(1651). У  Ф ранц ії в X V I I  в. по
являю ться Courants, трохи зго
дом —  G azette de France і 
Depeches de Toulouse, L e  M atine 
та ін. В А н гл ії —  Times, M an
chester Guardian. Найстаріша 
англійська газета “Public L ed 
ger” , заснована 1760 p. існує без 
перерви щ е й нині.

» Ц З І Н -Б А О «
Так виникли й розвивалися 

засоби інформації в країнах 
Старого світу, але цікаво, що в 
Китаї перший друкований ча
сопис появився на 800 років ра
ніше! В китайській літературі 
часів імператора Сюань-цзуна 
(713-756 pp.) згадується «Ц зін - 
бао« —  «Столичний Вісник«. До 
нас дійшов цей орган преси: він 
має форму невеличких зошитів 
на 10-12 сторінок і містить на
кази уряду, хроніку палацового 
життя, короткий опис важ ли
вих подій і т. п. Друковано ієро
гліфами з дерев’яних черенок.

Л ІЧ Б А  Й ДЕ  Н А  М ІЛ Ь Й О Н И
У  «Старому св іті« поліграф іч

на техніка не стояла на одно

му місці від часів Ґутенберґа, —  
сучасні друкарські машини да
ють змогу збільш ення тиражів 
до м ільйонів примірників.

В ІД  » Р У С Ь К О І  Х А Т И «  Д О  
Е В Р О П Е Й С Ь К О І  »Т Р И Б У Н И «
Українська преса пройшла за 

останні півтораста років довгий 
і важкий ш лях. Бувши переслі
дуваним, зазнаючи постійних 
утисків, обмежень і адміністра
тивної сваволі, українське дру
коване слово пробивало собі до
рогу в кам’янистому ґрунті.

На превеликий ж аль, я не 
маю тепер під руками певних 
дж ерел і довідкових матеріялів 
щодо розвою преси в Західніх 
землях України. М ож у вказати 
лиш е к ілька найстаріших часо
писів, що спорадично появля
лися упродовж минулого століт
тя: »Пром інь«, »Св іт«, «Руська 
Х ата« (Львів), »Зоря « (Ч ерн ів
ці). До періодичної преси н але
жать льв івськ і часописи «С во
бодах й »Д іло «, в якому брав 
участь Іван Франко, друкуючи 
свої гострі, сатиричні вірші в 
1916 p., під час першої світової 
війни, незадовго до своєї смерти.

Австрійська цензура викидала 
багато вже зверстаного матерія- 
лу  і »Д іло « виходило з білими 
плямами, бо редакція не хотіла 
давати щось іншого в число го
тове до друку. Одного разу, на
че на глум, цензура у великій 
статті не закреслила т ільки її 
назву: «Х іба  ревуть воли, як 
ясла повні?« Так називається 
відомий твір видатного гшсь-
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менника Панаса Мирного. В га
зеті під цим наголовком світила 
біла пляма на дві шпальти.

Годі й порівнювати »Д іло « і 
»Свободу«, газети майже євро
пейського, солідного типу, до 
таких часописів, як от »Зоря« 
чи »Промінь«, що мали суто 
просвітянський характер, праг
нучи лише збудити національну 
свідомість. Треба визнати, що 
це їм до певної міри вдалося.

*

Харківський університет в 
1824 році видає »Украинский 
Ж урнал« російською мовою, бо 
української мови царська влада 
не визнавала, хоча славнозвісна

»Енеїда« Котляревського вий
шла в світ ще 1798 року. Ж ур 
нал »Основа« став появлятися 
також у Харкові з 1860 р. Ці 
видання висвітлювали питання 
українознавчого характеру. Зна
чно більший діяпазон, ширшу 
тематику мала »Украинская 
Ж изнь«, —  журнал, який до
зволено було видавати в Москві 
російською мовою після 1905 р. 
Редагували його С. В. Петлюра 
і Саліковський.

В Кам ’янці-Подільському в 
900-х роках виходила «Україн 
ська Хата« —  часопис просві
тянського типу.

Як настала перша світова вій

Під час злету юнацтва С У М А  в Еленвіл, було посвячено прапор 
Відділу Ю . С У М А  в Нью Йорку. На фото: перед врученням 

прапора хорунжим.

59



на (1914-1918 pp.), то геть чисто 
всі видання українською  мовою, 
що з горем та бідою трималися 
в Росії, Були позакривані. В 
К иєві припинив свос існування 
солідний і впливовий часопис 
»Рада » (редактор Сергій Єфрс- 
мов, автор Історії української 
літератури). Щ ойно по революції 
1017 р. цей провідний орган пре
си відновився під назвою »Нова 
Рада« за редакцією С. Єфремо- 
ва і А. И ікозського. Згадаймо 
щ е »Трибуну«, велику й добре 
організовану газету європейсь
кого типу, навіть з власним те
леграфом, що появлялася в К и 
єві наприкінці 1918 року, але 
проіснувала недовго з причини 
відомих історичних подій: ева
куації Києва перед больш еви- 
цькою навалою.

Українська преса на еміграції 
в історичний начерк не входить, 
бо це —  наша сучасність і час 
для  історії ще не настав.

*
Сучасна преса виросла з най

простіших засобів інформації, а 
розвивалася й дійшла до ниніш
нього стану разом із розвитком 
соціяльно-економічних взаємин 
організованого суспільства. Так 
поступово вона здобувала щ о
раз міцніші позиції. Органи по
л ітичних партій та громадських 
інституцій набули великого 
впливу в кожній державі, у  всіх 
верствах і прошарках населен
ня. Окрім широко поставленої 
інформації часописи провадять 
бойову пропаганду тих чи інших 
політичних ідей.

Преса віддзеркалює життя в 
багатьох його виявах, дає чита
чам практичні поради і розва
гу. До голосу преси уважно 
прислухаю ться уряди й парля- 
менти, преса формує громад
ську думку . . . Ні, це не буде 
перебільшенням, коли назвати 
пресу наймогутнішою державою 
світу!

Читачі, не будьте в боргу 
супроти ж урнала

» А В А Н Ґ А Р Д «
Р О З Р А Х О В У Й Т Е С Я  С В О Є Ч А С Н О  З А  О Т Р И М А Н І  
П Р И М ІР Н И К И  Ч ЕРЕЗ  Н А Ш И Х  П Р Е Д С Т А В Н И К ІВ !



ВЕСІЛЬНІ ДЗВОНИ ДЛЯ СУМІВЦІВ

29 червня 1963 р. відбулося 
вінчання провідних сумівців у 
Парижі панни Надії Андріїшин 
і Богдана Білогоцького. Молоду 
пару звінчав о. канцлер М. Ле- 
венець, парох храму св. Воло
димира в Парижі. Службу Бо
жу співав церковний хор під 
керівництвом п. Дратвінського, 
довголітнім членом якого є мо
лода. Богдан Білогоцький уже 
два роки е головою СУМ у 
Франції і саме за нього СУМ 
започаткував свої табори. Обид- 
вос молодята народжені вже у 
Франції, але виховані в україн
ському дусі та активно працю
ють у СУМ та інших організа
ціях у  Парижі.

Весільне прийняття відбулося 
в домі молодої при участі вели
кого числа гостей та рідні. З 
Риму прибув брат молодої Осип 
Андріїшин, де він відбуває бого
словські студії.

Присутні гості зложили 8000 
ст. фр. на пресовий фонд жур- 
нала »Аванґард«. Редакція і Ад 
міністрація вітають молоду па-

Богдан і Надія 
Білогоцькі

ру на новій дорозі життя та ба
жають їм багато родинного щас
тя, мнсгих і благих літ, а всім 
жертводавцям складають щиру 
подяку. Щасти Боже!

Члени СУМ! В періодах між появою АВАНҐАРДУ, 
КРИЛАТИХ, ЗАПИСОК ВИХОВНИКА читайте ті 
українські газети, які відпускають місце для цілих 
сторінок, редаґованих членами СУМ, або обширно 
інформують про життя і діяльність СУМ!

Підтримуйте українську патріотичну пресу —  
пропаґатора наших ідей і лучника українців 

у розпорошенні!
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ПРО РІЗНЕ В 
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

*  Цього  року минає 100 років, 
як був написаний текст україн
ського національного гимну »Щ е  
не вмерла Україна«. Спочатку, 
в 1863-му році, він був опублі
кований в українських газетах 
як звичайний вірш, автором 
якого був Павло Чубинський. 
Слова цього вірша дуж е сподо
балися композиторові М и ха й ло 
ві Вербицькому і він написав 
до нього музику. Так у 1885-му 
році появився в друку цей вірш
із нотами, який опісля став ук 
раїнським національно-держ ав
ним гимном.

Щ е  до офіційного затверджен
ня тексту і музики цієї пісні, 
як гимну, в 1917 році, вона по 
ширилася по всіх землях У к 
раїни. До появи гимну в різних  
областях України співалися, як 
ггімни, різні пісні. Так, на цен 
тральних і східніх землях У к 
раїни в другій полоівипі 19 і 20 
століття значення національно
го гимну мав »Заповіт Тараса 
Ш евченка«. Й ого  постійно ви 
копували під час урочистих ма
ніфестацій, зборів та, ін.

*  23 червня ц. р. %на оселі 
С У М  »Веселка« біля Актону в 
Онтарійській провінції Канади  
відбулася велика політична ма
ніфестація —  чотирнадцята зу 
стріч українців Канади й А м е 
рики під гаслом: Свобода наро
дам —  свобода людині!

Головними промовцями були  
кол. прем’єр і лідер опозиції 
Дж. Діфенбейкер, міністер ф і
нансів В. Ґордон, міністер обо
рони П. Геллієр, провінційний  
секретар і міністер громадян
ства в Онтаріо І. Яремко, посол  
М . Стар, мейор Торонта Д. Сам- 
мервіл, Чарлз Керстен.

*  В  столиці Арґентини Б уенос -  
Айресі закінчується побудова  
величавої української католиць
кої катедри. На цю будову ви 
дано вже понад 10 мільйонів  
пезів. Біля 2,5 мільйонів пезів 
зібрано серед українців усієї 
Арґентини, а на решту склали
ся пожертви від українців ЗДА ,  
Канади та в різних європейсь
ких країнах. Також численні 
чужинці причинилися поважни
ми сумами до побудови п,ього 
Бож ого  храму.

ПІ,об уповні завершити будову  
катедри —  на це треба зібрати 
ще багато грошей.

*  Третього березня 1963 року 
представники таких українсь
ких комбат антських організацій: 
К лю б Старшин Українців, О б ’єд -  
■напня бувгиих Вояків Україн 
ців, Союз Українців бувш их В о 
яків, Філія Леґгї Українських  
Повстанців і Симона Петлюри 
Фронт, —  підписали Тимчаєо- 
вий Правильник Української  
Комбатантської Ради, а на 'чер
говому засіданні, що відбулося  
10-го березня 1963 року, укоп -  
ститувалася Президія цієї ж  
Ради.

*  3 пагоди двадцятиліття іс - 
нуванпя А Б Н  -— Пресбюро А Б Н  
видало подвійне ювілейне чис 
ло 4-5 (63) А Б Н -К оресп он ден ц ії  
англійською мовою  —  58 сторі
нок друку з різнородним мате
ріалом та ілюстраціями.

*  Відвідую чи численні міста, 
поселені українцями в З Д А  і 
Канаді, голова Проводу 3 4  О У Н  
проф. Степан Ленкавський всту
пив теж до Едмонтону, де 16-го 
червтія ц. р. виголосив доповідь  
па тему »Українська визвольна  
політика і ми«.
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*  В дипломатичних колах у 
Відні говорять, що в половині 
червня ц. р. в місті Кривий Ріг 
прийшло до кривавих зударів 
між вояками і міліціонерами. 
Збройний зудар був такий за
взятий, що в ньому згинуло ві
сім осіб.

Згідно з повідомленням, яке 
дістали західні дипломати, ін
цидент розпочався суперечкою 
між вояком і міліціонером в ав
тобусі. Під час тої суперечки 
міліціонер витягнув пістоля та 
застрілив вояка.

Коли про це вбивство довіда
лися товариші вбитого, інші во
яки, які стаціонували в Криво
му Розі, рушили з відплатною 
акцією проти міліціонерів, із 
яких сімох убили.

Ці події викликали в цілому 
районі міста таке напруження 
серед населення, що большеви- 
ки зважились на проголошення 
воєнного стану, який існував 
там до останніх днів червня.

*  На одній із затишних вулиць 
Києва, яка нині зветься вули
цею Саксаганського, в будинку
ч. 97, наприкінці минулого року 
відкрито літературно-меморіяль- 
ний музей Лесі Українки. На 
цьому будинку є таблиця з та
ким написом: » У  цьому будинку 
в 1899-1910 pp. жила й працю
вала велика українська поетеса- 
революціонерка Леся Украгнка«.

*  Українські націоналісти, в 
порозумінні з Товариством »С о -  
борність« в Бразилії, відзначи
ли 7 липня ц. р. в Сан Каєтано 
22-річчя відновлення Українсь
кої Самостійної Держави. Свят
кова Академія відбулася в до
мівці гімназії Естадуаль.

*  29-го червня ц. р. минуло 
25 років з дня смерти Началь
ного Вождя УГА  —  генерала 
Мирона Тарнавського.

Народився він у селі Барило
ві, Радехівського пов., в Гали
чині, дня 29 серпня 1869 p., в 
старій українській священичій 
родині, близько споріднений з 
родиною Маркіяна Шашкевича.

*  У  50-річчя першої матури в 
українській гімназії в Станисла- 
вові відбувся, 22 червня 1963 p., 
З’їзд-зустріч колиганіх учнів і 
професорів цієї школи, яка пе
регризала майже повних 40 ро
ків, бо від 1905 до 1944 року.

*  Цього року сповнилося де
сять років від часу заснування 
та діяльности суботньої школи 
українознавства в Брадфорді,
при відділі СУБ -у .

Натепер школа українознав
ства при відділі С У Б -у  в Брад
форді нараховує 285 учнів і має 
8 кляс, а в наступному навчаль
ному році буде 9 кляс із поділом 
на 13 відділів.

ВСІ ГРОШ ОВІ СП РАВИ , П ЕРЕД П ЛАТУ Ж У Р Н А Л А  І ЗМ ІНИ  
АДРЕС ПРОСИМ О П О ЛАГО Д Ж УВАТИ  БЕЗПОСЕРЕДНЬО З 
АД М ІН ІСТРАЦ ІЄЮ , А  ІІЕ З РЕДАКЦ ІЄЮ .

Адреса Адміністрації подана на 2-гій і 3-ій сторінках обкладинки.
Редакція
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О Т Р И М А Н І К Н И Ж К И  
І  Ж У Р Н А Л И

К Р И Л А Т І ,  ж урнал українсь
кої молоді, числа 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7-8. Видає Центральна Управа 
СУМ , виходить щомісяця. А др е
са Редакц ії та Адміністрації: 
315 East, 10th Street, N ew  Y o rk  9, 
N. Y., U.S.A.

Ю Н А Ц Ь К И Й  К Л И Ч  І Ю Н А 
Ц Ь К А  С ІЧ .  Неперіодичні бю ле
тені табору С У М  »Ю нацька С іч«, 
Кош і ч. 1 і ч. 2, в Брітанії. По 
три числа видані в кожному 
Коші.

T H E  U K R A I N I A N  Q U A R T E R 
L Y ,  Vol. X IX , No. 1, Spring 1963. 
Published by Ukrain ian Congress 
Com m ittee o f Am erica, 302-304 
West 13th Street, N ew  Y o rk  14, 
N. Y. U.S.A.

A B N  C O R R E S P O N D E N C E ,  
Bulletin o f the Antibolshevik 
Bloc o f Nations, Vol. X IV , No. 4, 
1963, Munich 8, Zeppelinstr. 67, 
Germany.
О П О В ІД А Н Н Я  Д Л Я  М О Л О Д І  

Н ІМ Е Ц Ь К О Ю  мовою
Відоме оповідання д ля  молоді 

»Ц упке ж иття« (про карпатсь
ких вовків) Василя Кархута, 
пластового діяча, лікаря, сьо
годні на засланні, появилося 
цього року в німецькому пере
кладі в молодіж ному видавниц
тві К сл ібр і-Ф ер ля ґ, Вупперталь. 
Автором німецького перекладу 
є Анна Галя  Горбач.

Книж ка мас 117 сторінок, чи
сленні ілюстрації, тверду оправу 
та коштує 2.95 нм.
W assyl Karchut: Das zahe Leben.

» Ш А  Ш K  E
Під таким заголовком у  В ін 

ніпезі (Канада) почав виходити 
цикльостилевим друком бюле
тень. У  першому числі бюлетеня 
вміщеної статті таких авторів: 
Яр. Рудницького, М. Марунча-  
ка, о. Й. Пуляка. Крім того по -

Н А  П Р Е С О В И Й  Ф О Н Д  
»  А В А Н І" А Р Д У  «

Головна Управа Об’єднання б. 
Вояків Українців у  Великій  
Брітанії списала довг Ц ентраль
ної Управи С У М  у користь су- 
м івських видань в сумі £10.0.0. 
Щ иро дякуємо українським во
якам за зрозуміння наш их ви
ховних потреб.

На хрестинах в п-ва Ском- 
ських у  Нью  Йорку присутні 
пож ертвували 27 долярів на 
пресовий фонд нашого ж урна- 
ла. Цю суму д. М. Корнага пе
реслав до редакції ще в червні 
1962 p., однак гроші ми отрима
ли  лиш е вл ітку цього року че
рез помилку, яку було зроблено 
в адресі, правдоподібно, при 
переписуванні американського 
поштового грошевого переказу 
на брітанський. Із-за  такої пе
решкоди ми лиш е тепер мож е
мо потвердити, з великою  по
дякою, отримання пожертви.

А д м і н і с т р а ц і я

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї
В цьому числі »Аванґарду« ми 

використали багато репортажно- 
Хронікального матеріялу про 
життя і діяльність С У М  у  світі 
з »Ш ля ху  Перемоги«, »Гомону  
Украіни«, » Української Думки«, 
С У М -ів с ь к и х  сторінок в цих га- 
зеттах, і з інших українських  
газет, які поручаємо членам  
С У М .

И Ч І Я Н А  «
дано список надісланих експо
натів до архіву Маркгяна ІНаш -  
кевича.

Видає бюлетень Заповідник  
Маркіяна Шашкевича, а відпо
відальним редактором є М. Г. 
Марунчак.
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У М О В И  П ЕРЕ Д П Л АТИ  »А В А Н Ґ А Р Д У «

ЗДА і Канада
В . Брітанія
Австралія
Н меччина
Бельгія
Франція
Австрія
Південна Америка

річно 4 числа одне число
— 2 дол. 0.50 дол.
— 12 ш іл. 3 ш іл.
— 18 ш іл. 4/6 ш іл.
— 6 НМ 1.50 НМ
— 80 фр. 20 фр.— 8 фр. 2 фр.
— 40 ш іл. 10 ш іл.
— . 1.20 дол. 0.30 дол.

З інших країнах відповідно до американського доляра. 
Передплату висилати банковими чеками на адресу: 

UNION DE LA  JEUNESSE UKRA1NIENNE
C om ite  C en tra l 

72, B ou levard  C h a r lem a gn e, B ru xelles  4, B E LG IQ U E .

............t?a............

З Б ІРК А  Н А  ФОНД Ю НОГО СУМ  
Осередок Ф РА Н Ц ІЯ  зібрана сума

1961 рік
Нифліз (Арден) .....................................................  35.00 н. фр.
І. Бардак (Монтаржі) ................................................10.00
Незазначений О-к .....................................................25.00

1962 рік
Молюза .....................................................................115.00
Рубе ..................................................................... 65.00
Кольмар ................................................................49.00
Сошо .......................................................................... 122.50

Р а з о м .....................  421.50 н. фр.
Всім збірщикам і жертводавцям щиру подяку висловлює 

Центральна Управа СУМ.
.................... S 3 .....................

Ч И Т А Ч А М  І К О Л ЬП О РТ Е РА М  »А В А Н Ґ А Р Д У « В  ЗДА  
Просимо всі грошові розрахунки (передплату, залеглості тощо) 

за » Аванґард« від нині робити лише через Головну Управу С У М А  
в Нью Йорку.

Адм. »Аванґарду«

ДО Ч И Т А Ч ІВ -П Е РЕ Д П Л А Т Н И К ІВ  І К О ЛЬП О РТЕРІВ  
» А В А Н ҐА Р Д У « У  В . Б Р ІТ А Н ІЇ  

Просимо всіх передплатників і кольпортерів у В . Брітанії 
своєчасно розчислятись за отримані журнали. Певне число 
передплатників як і кольпортерів є в постійному задовжепню за 
ж урнал. Щоб оминути зайвих пригадок, просимо негайно роз
числитись за отримані числа журналу »Аванґард«.

Грошові розчислення просимо слати перекресленими грошовими 
чеками (моні одрерами) на адресу:

Mr. P. Lenkiwsky 
19 Hamilton Road 

Dollis Hill
L ondon, N. W . 10.
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