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В. Гай~арівський 

СИЛА ПРИРОДИ 
(Роз.ціл з ие.цруковаиоі повісти "В світ такий rарииі:") 

Кметливі слов'янці не тіль
ки побудували на березі со
лоного озера курорт, щоб 
виганяти з своіх кісток рев
матизм, але й відкрили, що 
природні обставини курорту 
допомагають позбутися ще 
одної хвороби, і то більш 
дошкульної. 

Честь такого важщrвого 
відкриття не належить чак
лунам медицини, а прості
сенькому люду, ба, лікарі і 
дотепер докладно не дослі
дили, в иких органах тіла 
гюздитьси та дивна хвороба. 
Самі ж хворі запевняють, що 
вона смокче ім серце, інші 
кажуть, що вона роз'їдає ім 
печінки, а ще інші вказують 
на таке конкретно неокрес

лене місце, ик душа. 

Знавці недуги цієї - зно
ву ж таки не лікарі - дій
шли висновку, що природні 
обставини курорту не вилі
новують вра~еиих. недугою 

сердець, печ1нок 1 душ, а 

прискорюють процеси, що в 

тих органах "Відбуваються, 
ик прискорює визріванни 
прикладена до чиряка пече-

на цибуля. Це думка знавців. 
Скільки в тому правди, а 

СRільки припущення - пере
вірити тижRо. Але фаRт за
лишається фаRтом, що 'КОЖ
ного дни, особливо в неділі, 
спеціильний п о т и г щого
динно привозить з міста до 
Rурорту повнісеньRі вагони 
паса~~рів і висипає іх на 
станц1ину платформу, мов 
горох із міроR. Не побачиш 
там нікого на милицих, ні
Rого не виносить санітари на 
ношах, ні в кого не :вRутані 
марлею або вовниними хуст
Rамн руRи. 

Зате серед 
·виходить із 

пасажирів, що 
вагонів, поба-

чиш юнаRів і юначок із за
мріяними очима і -засмокта
ними Rоханним серцями; по

бачиш мовчазні і насуплені 
подружжи з роз'ятреними 
сварRою печінRами; побачиш 
самотню постать самогубци, 
що не може зважитись на

RЛасти на себе руRи 1 поба
чиш розтратника державних 

грошей, що чеRає на реві
зію 1 побачиш задуману по
стать людини, що передчу-
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ває арешт свій, але не знає 
коли і за що іі заберуть; на
віть nобачиш дідуся й бабу
сю старень:ких, яким би хо
тілося відчути себе молоди
ми. 

Матінка-nрирора нікого не 
nідводить, треба лише nо
кірно довіритись ій, як слі
nий доnіриється на свого nо
водиря, і вона доведе тебе 
до бажаної мети, доnоможе 
nозбутися всіх скорбот і бо
лячок, незалежно від того, 
де ·вони цуnко угніздились. 

Звичайно, серед відвідува
чів курорту nереважна біль
шість була закоханих - всі
лякого віку, обох статей і в 
різних стадіях своіх nочут
тів. Усі закохані, як слов'ян
ці, так і ті, що меш:кають за 
десятки :кілометрів Dід того 
славного міста, вважають за 
свій обов'язок ·відвідати кур
орт хоч раз, як nравовірний 
мусулманин - Мекку, а nо
божний християнин - Єру
салим. Хто із західніх дон
басівців не був на слов'ян
ському курорті, npo того 
безnомильно можна сказати, 
що він nо-сnравжньому ні
коли не кохав. 

То хто ж здивується, nоба
чивши Андрія Середу і йо
го nодругу, Настю Уіри:sозу
бову, десь у тінявих алеях 
курорту або на березі озера. 
Наречені згайнували там ці
лісень:кий день, зранку до 
глухої ночі. Який чудовий 
nарк на курорті І Скільки 
тих дерев nо-солдатському 

nідстрижених і nо-nарубоць
кому кучерІfвих І А скільки 
квітів на клюмбахІ С:кіль:ки 
затишних куточків, де мож
на заховатися від небажаних 
nідглядувань І Скільки там 
затінку, холодку і сутінкуІ 
Ніде так виразно себе не від
чуваєш, як у слов'янському 
nарку, що ти не якась непо

мітна і неnотрібна нікому 
комаха, а сnравжня людина, 

для котрої створено світ. І 
відчувши це, захочеться то
бі говорити щось гарне, не
звичне, щоб мова твоя була 
nодібна на урочисту nісню. 

І Андрій го·ворив, бо не міг 
мовчати, а Настя слухала, бо 
не могла не слухати. 

Водив nарубок дівчину no 
всіх закутках nар:ку, дихали, 
скільки хотіли, заnашним nо
вітрям, сиділи на березі озе
ра й дивилися на куnальни

ків, двічі nили в ятках сітро, 
а за третім разом - черво
ну лимонаду, слухали біля 
естради музику симфонічної 
оркестри. 

Сонце nідбилося до найви
щого свого кругу, nостояло 

на місці, замислилось, що ж 
робити далі, та й nокстилось 
швиденько \до обрію. Помі
тила Настя, що день минає, 
а ;зона навіть не натяккула 
Андрієві на nекучу і невід
кладну сnраву, і настрій іі 
раnтом змінквся. Андрій ні
чого не nомічав, голос його 
безтурботний дзвенів весело 
і чисто. 

- Ось стоіть сосна, - же-
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етом руки, гідним артиста, 
показав він на дерево. 

- Стоїть, - без особливо
го захоплення погодилась 

Настя. 
- Стоїть сосна, може сто 

років, а може й двісті. Верш
ком своїм вона досягає неба, 
а могутнє коріння її п'є во
дУ джерельну в глибоких 
верствах землі. Що пережи
ла і що перебачила ця сосна І 
Якби вона могла розповісти 
все те нам, то стояли б ми 
під цим дере·вом і · все слу
хали б і слухали до самої 
старости. 

Насті не вірилось, що сос
на впирається в небо, не ві
рилось, що під корінням є 
якісь джерела, а стояти тут, 
витріщивши очі, до старости, 
її аніскільки не спокушало. 

- І ніколи б не одружили-
ся, скрушно зітхнувши, 
сказала дівчина. 
Андрій не nочув 11 слів, 

nовів дівчину до галявини, 
зарослої блідою nаnороттю. 

- Чи знаєш, моя люба На
стусю, що це за рослина?
запитав він nатетично. 

Настя знову зітхнула і ні
чого не сказала. 

- Ні, ти не знаєш, Насту
сю, цієї рослини. Це nаnо
роть. Сnравжня nаnороть, що 
nриносить щастя тому, хто 

побачить її К'віти. Може нам, 
Настусю, доля nризначила 
зірвати вогненну квітку? Да
вай, nошукаємо, Настусю І 

І Андрій, з вnравною обе
режністю городника, двома 

руками розгорнув шорстке 

л~tстя куща. Але· довелось з 
жалем Переконатись, що до

ля чому·сь квітів nапороті не 
nриготувала. Тоді Андрій 
заnроnонував відвідати ще й 
старезний дуб з цілющою 
корою. 

Настя нікуди вже йти не 
могла, nідломлювались ноги. 
Наречені nосідали на землю, 
густо всіяну глицею, і ста
ранно ·взялися за nиріжки, 
що іх носила у валізці На
стя. Поетичний настрій не 
nокидав Андрія і за їжею. 

- От, ми одружились, На
стусю, - мовив він, - і ді
ждемося собі донечки ... 

Від цих слів Насті відразу 
полегшало на душі. Зрештою 
Андрій хоч теnер заговорив 
до діла. Але несnодобалось 
дівчині, що вона матиме до
нечку. Нащо? Щоб до двад
цяти двох років nотерnати, 
чекаючи на якогось nаруб
ка? Та ще добре, як тій до
нечці траnиться хтось nодіб
ний на Андрія. А ях ніхто 
не траnиться? Ні, Настя на 
дочку не nогодиться. Вона 
хоче мати сина, одного, 

двох, хай скільки завгодно, 
аби були хлопці. 

- У нас буде син! - рі
шуче сказала дівчина. 

- Н хочу мати донечку 
голубооку, - тим же мрій
ливим голосом мовкв Ан
дрій. - Донечку у блакитній 
суконці і з рожевою стріч
кою в шовковому волоссі. 
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Він уже давно мріяв про 
сина, а :казав про доч:ку, щоб 
зробити Насті приємність. 
Йому не вірилось, щоб :кот
рась жін:ка не хотіла дівчи-
ни. 

Тіль:ки син І - на своє 
наполягала Настя. 

- А я:к буде доч:ка? - не 
без лукавства спитав Андрій. 

- То й живи з своєю доч
:кою, - надривно ~игу:кнула 

Настя. - Живи хоч з верб
людом, а мене не муч. Зірви 
собі донеч:ку на вербі. Іх там 
цього ро:ку рясно вродило. 

Донеч:ку йому треба, а одру
житись не хоче. З та:ким :ка
валером боляч:ки набудеш, 
не то дітей. Годі, АндріюІ
щосили ударила дівчина :ку
ла:ком по свому :коліну. -
Або ми негайно беремо 
шлюб, або... або ... 
Довести до :кінця вимогу 

Настя не спромоглася, - за
вадили сльози. Пла:кала во
на по дитячому, з рюмсан

ням і голосінням. 
Андрій сторопів. Він пого

джувався на все - на негай

ний шлюб, на сина, погоджу
вався жити ·в тещиній хаті, 
аби заспокоїлась Настя. 

На та:кі благання зглянули
ся б і мовчазні дерева бору, 
тож не диво, що дівчина, 
стримуючи хлипання, запи

тала: 

- А ти не дуриш мене? 
- Чи я тебе :коли дурив? 

запально вигу:кнув Ан
дрій. - Моє слово тверде, 
я:к :камінь. 

Спала журба з серця дів
чині, вона замов:кла. 

- Хіба ж та:к можна, На
стусю, - легень:ко до:коряв 

Андрій своїй нареченій, що 
вже причерупилась і горну
лася до його плеча. - Чи я 
собі ворог? Я ж тобі тисячу 
разів :каза·в, що хто спішить, 
той людей смішить. Куди 
нам :квапитись? Тобі не хо
четься жити з моїми батька
ми, а я не можу жити з 

твоєю матірю ... 
-То ти не хочеш? - сах

нуласк Настя від Андрія і 
в її очах загорілися мстиві 
вогни:ки. - Тож знай І 

Вона повкидала до валіз:ки 
пиріж:ки, що іх ще не встиг
ли доїсти, схопилась рвуч:ко 
на ноги і пішла, :куди очі 
дивляться. Андрій поспішав 
за нею, намагаючись угов

кати дівчину. 
Настя уперто мовчала.· 

День угасав. Сонце, за да
лекими горами, знайшло со

бі затишну ущелину і в:кла
лося на спочино:к, а в пар:ку 

·вже сяли його тимчасові за

ступники - електричні лям
пи. Люди, ніби зрадівши, що 
позбулися та:кого всевидючо
го свід:ка, ще більш повесе
лішали, с:крізь чувся гамір, 
сміх, верес:к і спів, а з естра
ди музи:ка заохочувала гу

ляльни:ків до нових пусто
щів. 
Рівно опівночі гуляння в 

пар:ку :кінчилося. Повільно 
посунулись до потягу зако

хані пари із заспокоєними 
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серцями - вони незабаром 
візьмуть шлюб; балакучими 
повертались розсварені по
дружжя - вони помирилися; 

майбутній самогубець відмо
вився від своіх жахливих на
мірів; розтратник заспокоїв 
себе думкою, що злочину 
його не викриють; людина, 

що очікувала арешту, вирі
шила здатись на волю Божу 
і якось воно буде; дідусь вів 
с:вою бабусю, підкрутивши 
скві вуса, а помолоділа ба
буся елинила кінчик пальця 

непомітно проводила ним 
по своіх колись таких гарних 
бровах. 
Велику силу має природа, 

особливо в умовах слов'ян
ського курорту. Людину во-

на перетв?рює до невпізнан
ности, зцшює душу і тіло, 
змінює і думки іі. 
Але не завжди. Принаймні 

природа нічого не допомогла 
Насті спонукати Андрія до 
одруження. Непевність, якою 
була, такою і залишилась. 
Повертались наречені до сво
єї Rіндратівки в такому на
строї, ніби під час купанни 
у них покрадено одежу. На
сти, зібгавшись на~іть, хова
ласи за сторчма поста·влену 

на коліна валізку. 

Андрій думав, що Насти 
з утоми куниє, то й шепотів 
ій на вухо щось подібне на 
казку про їхнє спільне про
менкете майбутнє житти. Та 
дівчину казки не цікавили. 

СМІЙ СЯ ПА.ЯЦЕ!. 

Загально відомою і любленою є аріи з опери Р. Лєониавалльо 
"Паицн". З нагоди сторіччи з дни народженнІ! номлозитора (8 бе
резии 1858) варто пригадати, що свою славу завдачує Лєониавалльо 
властиво тільии цій одній опері, а радше цій арії, ииа спопули
ризувала і оперу і іі номлозитора та автора лібретта в одній 
оr.обі. Кромі слави принесла вона йому і матеріальні нористі у 
виді віллі над озером Маджьоре. 

На цій одній опері, ииу в театрах виставлають звичайно з 
таиою ж иоротиою оперою fж. Масиані "Сільсьиа иавалеріи", иін
чаєтьси успіх творчости Лєониавалльо. З другою оперою "Житти 
Богеми" трапиласи йому немила пригода. В часі писаини опери, 
дли ииої сам він таиож написав лібретто, зрадивеа номлозитор 
перед своїм приителем Дж. Пуччіні, що працює над новою опе
рою. Пуччіні був дуже ласий на добрі лібретта дли опер і "ви
тигнув" у нього лібретто та написав оперу "Богема" сиоріше ии 
Леониавалльо (1896), таи що Леониавалльо заиінчивши оперу в ріи 
пізніше, не хотів вже іі виставлити, щоб не наразитиси на пі
дозру плиrіяцтва. Не мала успіху і його опера "Цаца" і "Роллинд 
з Берліну", ииу написав на замовnенна німецьного цісари Віль
гельма, одушевленого "Паацами". 

Ос. Зал. 



ЖИДИ В УНРАїНСЬКІй НАР. РЕСПУБЛІЦІ 

Сьогодні, коли в зв'язку з од
ною із передач французької те
левізії наново піднялось у · пре
сі литанни відповідальности 
уряду УНР за жидівські погро
ми, пощастило нам дістати з 
велиної приватної бібліотеки п. 
Романа r еник-Березовського не
звичайно ріднісну книжку, опу
бліковану в німецькій мові Ук
раїнською Пресовою Службою 
в Берліні в 1920 році, отже ще 
надовго перед вбивством сл. п. 
f ол6вного Отамана Симона Пет
" юри. Ця книжка, що має за
головок "Ситуація жидів в Ук
раіні", - є сухим зіставленним 
текстів занонів і розпориднів 
уряду УНР, икі торнаписи жи
дів на території Унраіни. Зви
чайно, що в короткій журналь
ній статті можемо іх обговори· 
ти тільки дуже побіжно. 

1. Закон про автономність :ки
дівських громад, схваnениіі: 17 
квітка 1919 року головою Ди
ректорії Петлюрою, членом Ди
ректорії А. Макаренком і се
кретарем Директорії Ф. Шев
цем. 

Визнавши закон з 2 грудня 
1<;17 про існуванни жидівських 
громадських рад, закон Дирек
торії передає в іх розпоряджен

ня все жидівсьне майно. Дер
жавне жидівське майно підло-

р-ядковуєrься 

иістерству 
справ. 

сnеціальному мі
для жидівських 

Підписали закон заступниІ'і 
z олови Ради Народних :t\оміса
рів Чопівський і міністер для 
жидівських справ П. 1'\рвс:ний. 

Ян залучини до закону дода
но Статут самоуправи жидів
ських громад. В ньому переда-
єтьси жидііІським громадам 
лінлуванни над жидівсьІ'іИМ 
шкільництвом усіх ступенів, 

над нультурними установам~ 

Інонсерваторії, театри, музе1 
тощо), над санітарними умови· 
нами, лікарнями, справи праці, 
еміrраціі, оборону прав жндів
ськоt·о населеини і т. д. Жидів
с:ьні громади самі накладають 

податки на своє населення і са
мі усталюють бюджєтн. Важли
віші сnрави підлягають компе
тенції міністра для жидівських 
справ, що узгіднює бюджет 
жидівських громад з держав
ним бюджетом. 

2. Закон про покликанна спе
цінnьиоі ~;омісіі дnа просnіджек
на антижидівських погромів. -
Для проелідженни погромів по
кликано державну комісію з 
НаДЗВИЧаЙНИМИ ЛОВНОЕПRСТЯМ:И. 

Е рямцих комісії працював cne· 
ціильний військовий суд. В 
склад слідчої І'іомісіі- lІходили 
представР.:икн всіх відловідаль
них міністерств: спраDедливос
ти, військових справ, праці, 
внутрішніх справ і жидівських 
справ. ПредсіднИІ<а комісЕ іме
нувала Директоріи. 

Закон про поклинанни слідчої 
комісії підписали Голова Ради 
Народних :t\омісарів Андрій Лі
віцький і міністер дли жидів
ських справ П. :t\расний. По
твердили його 27 травни 191Q 
року Голова Директорії Петлю· 
ра, член Директорії А. Мана· 
ренко і секретар Ф. Швець. За· 
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вірив застуnник державиого 
секретаря Іван Лисаківський. 

3. Розпорядок Ради Міністрів 
УНР з 18 серnив 1919. - В ньо
му сказано, що вороги україн
ськоі державности зумисне nро
вокують анархію, щоб знищити 
українську ресnубліку. З цією 
метою влаштовують nогроми 

жидівськсго населення, а рівно
чзсРо зчиняють про них крик 

~а кордоном. В злобних інфор
маціях nриnисується УНР ті nо
громи, що іх влаштовують 
большевики, денікінці і nоль
ські реакційні елементи. Розпо
]:JЯдок nостановляє отже негай

но лоставити nід суд всіх вій
ськових комаидаитів, від най
нижчого до найвищого, які сво
ім недбальством доnустили до 
nогромів на ім nідлеглій терн
торії, та іх найгостріше nока
рати, до смертної кари включ
Р..О. Одночасно иСІказується nо
вести рішучу МІЛІтарну акцію 
nроти nогромницьких банд, а 
також освідомлюючу nропаган
ду серед населення, яка вияс

нювала б, яку шкоду украін
ській сnраві nриносять nогро
ми. 

Текст цього розnорядку був 
опублікоааний в журнаш "'Ук
раїна" за 21 серnня 1919 р. 

4. Розпоридок npo допомоrу 
жидівському населенню. - Віст
:РИІІ Державних Законів з 15 
серnня 1919 р. nриніс розnоря
док про nередання міністрові 
д.ttя жидівських сnрав з дер
жавної скарбниці 11,460.000 гри
вень на доnомогу вбогому жи
дівському населенню, яке nо
терnіло від nогромів. 
Підnисали розnорядок Голова 

Ради Народних І'іомісарів :Мар
тос і міністер для жидівських 
сnрав П. Красний. 

5. Урвдова відозва до насе
ленна в сnраві nоrромів. - За 
підnисом Голови Ради Нар. l'io
мicapin УНІ-' оnубліковано 12 
серnня відозву до населення, 
де говориться: "'Особливо уряд 
не терnітиме ніяких nогромів 
жидівського населення в Укра
іні і стосуватима всі засоби 
nроти ц·ієі загрозливої для дер
жави сваволі, яка комnромітує 
націю nеред очима цивілізова
ного світу. Уряд УНР nереко
наний, що український народ, 
який сам терnів довгі роки не
волю і, розуміючи вартість на
ціональної свобсщи, nрокляму
вав автономію для національ
них меншин, доnоможе урядо

ві унешкідливити тих злочин
ців." 

6. Телеrрама Гол. Отамана. З 
nочатком лиnня 1919 р. голов

но-командуючий військами УНР, 
сл. n. от. Петлюра, nереслав 
прем'єр - міністрові, міністрові 
сійни, міністрові для жидів
ських сnрав і свому начальни
У.ові штабу телеграми, в яких 
~аявив, що він nоборює жидів
ські nогроми і nросить вжити 
всіх засобів, щоб ім nротидія
ти. Гол. Отаман nідкреслив 
жертви крови, які в обороні 
свободи Украіни дало жидів
ське населення, та з признан

ням відмітив дуже nрихиль
не ставленна жидІвських гро

мад до українськоі сnрави. Він 
відмітив також nоведінку тих 
військових частин, які самотуж
ки nоставили :::тежі біля <Rиців
ського майна і домів, щсб не 
доnустити до погромів. ("Віст
ник Українськоі Народної Рес
nубліки" з 9 лиnня 1919). 

7. Звернении до жидівсьхих 
rромадвн і робітників Украіни. 
"Вістник Украінської Народної 
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Республіки" з 9 серпии 1919 ро
ку оnублікував звернении до 
жидівсьиого населенни, підпи
сане Головою Ради Народних 
Комісарів Борисом Мартосом і 
міністром дли жндівсьиих справ 
П. :Красним, де підкреслюєтьса 
рівність прав жидівських гро
мадан в У:краіні та осуджуєтьси 
погроми, що іх організують 
большевицьиі провокатори. "По
думайте, - говоритьси v звер
ненні - що шлахи уираіисько
го і жидівського народів тісно 
пов'азані та що обидва вони ма
ють за собою 300 років росій
ського цо.рського переслідуван
на і неволі". Відозва за:кінчу
Р.тьсв гаслом: "Хай живе братнє 
і рівне співжитта украінського 
і жидівського народів в Уира
ініІ". 

8. Наказ иачальноrо команду
ванна УНР з 26 серnив 1919. В 
наказі, підписанім головним ко
мандантом збройних сил С. 
Петлюрою і начальником го
nовного штабу Юнаковим, що 
його опублікувала також "Тру
дова Громада" з <. вересиа 1919 
р., між іншим, говоритьса: 
"Старшини і воакиІ Світ не мо
же надивуватиси нашим герой

ським подвигам. Не пламіть іх, 
отже, соромними вчинJ<ами, хо

ча б і випадковими, икі нашу 
державу покривали б паnким 
соромом перед світом. Наші чи
сленні зовнішні і внутрішні во
роги використовують погроми. 

Вони вказують на нас, ик на 
таких, що нег:дні незале.>ииого 
державно І о життв... Пам'атайте, 
що наша чесна справа вимагає 

чесних рук... Я наказую, щоб 
усіх, хто вас підюджує до по
громів, виключати з армії і пе
редавати під суди. Суди нехай 
до них їхніх злочинів засто-
совують акнайгостріші кари. 

Світ ч. 49 

Цей наказ перечитати всім ди
візіам, бригадам, полкам, гар
иізонам і швадрокам наддніп
ранськоі і наддністринськоі ар
мії, а також ловстанчим заго
нам." 

7. Наказ иачапьиоrо вождв 
ПетІІІОРИ з 27 серnив 1919. -
Ще раз звернувеа Гол. Отаман 
до об'єднаних придніпрансь:коі 
і галицької армій наказом, в 
ккому між іншим говорив: 
"Старшини і воики у:краінськоі 
ермііІ Украінсь:кі жидівські 
трудищі маси бачать v вас 
освободителів і майбутні поко
лінни не забудуть ваших дnа 
них заслуг. Історіи гордо запи
ше ці геройсь:кі діла на свої 
сторінки. Бережітьси провокацій 
і супроти провокаторів і тих, 
хто чинив погроми чи хто слаб
ших з вас до них намовлвє, 

будьте безсердечні. Смертна :ка
ра дли підюджуючих до погро
мів 1 провокаторів ... " (Наказ 
опублікований також в "Укра
іні" за 2 вереснв 1919). 

ЗАЯВИ САМИХ ЖИДІВ 

Жидівська rромадська рада 
в Кам'внці Подіпьському схва
лила 8 липни 1919 р. завву, в 
>шій, між іншим, говорилоси: 
··Безправність украінського на
роду за царського пануванна 

була одночасно також безправ
ністю жидівсь:ких робітничих 
мас тодішніх "районів поселен
ни". Спільна доли, ака жидів
ський і український народ ра
зом сІ\увала в столітніх тершн
них, дає жидівському трудово
му народові право на впевнен
ня, що у:краінська земли нале
жить йомv так само, ик і у:кра
інськомv населенню, і що він 
в українській хаті не є прий
маком чи тимчасовим гостем, 
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але з українським народом рів
ноnравним nаном Украіни." 
Провід жидівської соціил-де

мократичноі nартн в Кам'инці 
Под. {26 серnня 1919), конферен
ціи жидівських організацій в 
Могилеві {27 лиnни 1919/, жи
дівська громада в Проскурові 
(23 серnни 1919), жидівська на
родна nартік з Бердичева (15 
вересни 1919) та інші - висло
вили своє nовне довір'и до ури
ду УНР і свого міністра дли 
жидівських сnрав. 
Відомий жидівський письмен

ник і голова жидівської терито
ріялістичиоі організаціі (ІТО), 
Ізраель Цанrвіль, в листі до 
українськоі делеrаціі в Парижі 
з 20 жовтки 1919 признає, що 

жидам в Украіні дано такі пра
ва, яких досі не мають жиди 
під Польщею. Він nогоджуєть
ся, шо український урид ужив 
засобів проти погромів та жа
ліє тільки, що не nощастило ім 
вповні зарадити. 

Д-р Арнольд Марrолін, відо
мий киівський адвокат і жидів
ський діяч, що був довший час 
застуnником міністра закордон
них сnрав УНР, а опісли членом 
українськоі делеrаціі в Парижі 
та головою украінської диnло
матичної місіі в Лондоні, так 
ІJИСПОВЛЮЄТЬСИ ПрО СТаВЛеННЯ 

жидів до украінської держав
ности ("Джюіш Кронікл", Лон
дон, за 16 травня 1919): 

В питанні незалежности Ук
раіни жиди були поділені на 
два табори. Жидівські асимі
нинти, виховані в російськім 
дусі, ставилиси ворожо до УНР, 
натомість значна більшість жи
дів - нRціоналісти, сіоністv. і 
жидівські соцікліетичні партії, 
ниивляє свої симnатії до укра
інських визвольних змагань. 
На території Украіни жило бі-

ли 3.500.000 жидів, тобто 8% 
Есього жидівського населення в 
світі. По революції владу в Ук
раіні перебрав парлимент, ви
браний всім населенним, отже 
й жидами. Цей парламент (Цен
тральна Рада) запевнив жидам 
більше свободи і прав, ик вони 
мали будь-де інше в Европі. 
Вс і національні меншин и, 
включно з жидами, дістали пов
ну автономію. Є різници - го
ворить Марrолін - поміж по
громами, икі були в Украіні, і 
тими, що були в Росіі за цар
ських часів. Тоді коли царський 
урид сам організував погроми, 
то урид УНР не несе за них 
жодної відnовідальности. Най
важчі погроми, в лютому і бе
резні 1919, зорганізували nро
вокатори. Ті подіі - пише Мар
rолін - вчинили на мене ве
лике враження і nри кінці бе
резня и зголосив свою димісію, 
хоч к був певний, що урид УНР 
не несе ~ідnовідальности за по· 
громи, все ж таки и не міг зай
мати офіційного посту в краю, 
де вбивано моїх братів ... 
Марrолін стверджує опісля, 

:цо на просьбу уриду він все 
таки свою димісію відкликав і 
був одним з чотирьох делеrа
тів Украіни на мировій конфе
ренції. Він стверджує, що в ри
лах УНР нзма ніяких антисе
мітських тенденцій. 

Жидівський історик д·Р ~\1арк 
Вішніцер стверджує, що nогро
ми в Украіні були, але іх спри
чинила анархія в наслідок 
большевицького настуnу. Сама 
ж Украіна над ними боліла і 
ре сигав авторитет у:краінсько
rо уряду,. там шановано життя 

і власність. Вnродовж двохріч
ного украінського nануванни, 
жиди мали повну свободу роз
Еою. Жидівська мова була офі· 
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uійно визнана. В уряді були 
жидівсь:кі МІНІстри, свобідно ді
s;-ли жидівсь:кі релігійні грома
ди, постали жндівсь:кі ш:колн. 
При від:критому І'іам'инець-Под. 
університеті за:кл~tдеио :катедру 
жидівсь:коі історіі і літератури. 
?Киди в У:краіні осигнули :куди 
більше и:к в Польщі чи Ру:му
ніі. ("Джюіш І'іроні:кл" "з 12 ве
ресня 1919 і "Свісс-Орієнт" з 
вересии 1919). 
Очевидно, що немає ніи:кого 

порівниння поміж ставленним 
до жидів у:краінського уряду і 

денікінців. Там з наказу само
го Денікіна усувано з війсь:ка 
жидів тільки з огляду на іх 
расу. А деНІкІський генерал 
Драrомірсв, покидаючи І'іиів, 
rтроголосив наказ своім воикам, 
в вкому r·оворилосв: Товариші, 
ви знаєте так само добре, вк і 
в, хто є причиноrо наших тим

часових неуспіхів на киівсько
му фронті. Якщо ви, моі ге
ройські безсмертні соколи, мені 
відберете І'іиів, то в дам вам 
нагоду пс.рахуватиси з брудни-
ми жидами І (ми) 

ЩОБ БУТИ ДОРОСЛИМ 

1. Треба мати про :кожну справу свою думку, а не тільки 
цитувати хто, як, копи і де про те висловився. 

2. Плекати в собі почуття незалежности і абсолютнеі духо
всі свободи. 

3. Своє думання і дівнии не підпоридковувати виключно ім-
пульсам і забаганкам. 

4. Знати, вк застосовуватися в :ко~ній ситуаціі. 
5. Бути певним, ик де одигатиси 1 поводитиси. 
6. І'іонтролювати своі імпульси, щоб не вмішуватисв в чужі 

справи. 

7. Вміти :конструктивно :крити:кувати, нікого не ображуючи. 
8. Не ВИИВЛИТИ, ЩО ХТОСЬ Є нуднИЙ і нецікаВИЙ. 
9. Бути щирим у своіх поглвдах і вчинках. 

10. Свобідно і без треми поводитиси з людьми різноі ранrи. 
11. Вміти впроваджувати зденервованих людей у добрий на-

стрій. 
12. Вміти слухати. 
13. Вистерігатисв розказувати про себе самого. 
14. Дотримувати слова і з'єднувати собі довір'в. 
15. Вміти виивити і поділити любов. 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

Як вибираєтеси на прогульку, то спакуйте м'які овочі та по
мідори в :картони від иєць. 

Решт:ки м'вса переховуйте в холодільні, завинуті в алюміньйо
вий папір ! так, у тому ж папері, лідігрійте його оліели в nечі. 

І'іа:као, заморожене на льодові брилки, дуже лрииадно вигля
дає в ш:клвнці з молоком і особливо промовлис до дитичоі увви. 

Віра Ие 



М. О. Rсииовський 

РЕВМАТИЗМ 

Однією з досить nоширених 
хвороб серед населення є рев· 
матизм, .ииий серйозно nозиа· 
чається на загальному стані 
здоров'я людини, що захворіла 
на нього. Враховуючи. це, ліиа· 
рі вважають, що боротьба з рев· 
матнзмом, запобігання йому та 
ліиуванн.и є одним з найважли
віших завдань сучасної меди
цини. 

Спостереженнями в ч е н и х 
встановлено, що ревматизм най
частіше nочинається в дитачо
му і ЮНВЦЬІ\ОМУ віці 1 ЗВ ДВНИ· 
МИ МеДИЧНОЇ СТВТИСТИІІИ НВ 
нього хворіє близьио двох nро
центів усіх шиол.ирів. Дуже по
ширений він і серед дорослих 1 
у терапевтичних :кліні11ах і від
діленних лі11арень хворі на рев
матизм звичайно становлять 

від 9 до 17 nроцентів усіх хво
рих. 

!До ж ивляє собою ця хвороба 
і .и:кі nричини іі вини:киенн.и? 
Ревматизм - це загальне за
хворювання організму з незви
чайною сороиатістю :клінічних 
проявів. Раніше поняття npo 
ревматизм зв'язували тільии з 
множинним ураженням сугло· 

бів, .и:кі відзначаються своєрід
ною летучістю. Однаи, тепер 
добре відомо, що гострий per.· 
матизм мо~е nроходити і без 
яскраво виявлених заnІІльних 

.ивищ у суглобах (поліартрит). 
Найбільш тяжким nроввам 

цього захворювання є ураженни 

серц11. Запальний nроцес захоп
лює, як правило, м'изовий шар 

серця міо:кард (міокардит) 
дуже часто внутрішню оболои
иу з илаnаиами еидоиард 

(ендоиардит) і нерідио серцеву 
сорочку - перииард (перииар
дит). Потім утворюютьси nоро
ІІ.и. серци. Серед тих, що вмира
ють у віці nонад 14 роиів, иож
ний третій гине від серцево
судних уражень, значна част:ка 

F.ких 9ннииає. в зв'.изиу з рев
матизмом. 

У запальний nроцес, що ви
ник у результаті ревматизму, 
втигуєтьси, крім серци, і ряд 
інших життєво важливих орга
нів людини. Зоирема ми нерід· 
J<O спостерігали і детально ви
вчали часом тижиі ураження 
нервової системи (мозиу, моз
кових оболонои), легенів, плев· 
рн, страховоду, шлунково-ииш

ІІового траиту, печінии, під· 
шлунково! залози, черевини, 

нирок, щитовидної залози, а та
F.ож форми, акі проходить з 
тяжиимн загальними ивищами, 

що нагадують за своїм хараи
тером стан тнфозно-хворої лю
дини. 

З ревматизм~м не треба змі
шувати гострих захворювань 

суглобів іншого походженна, а 
та:кож хронічних уражень су
глобів. Такі уражанна розвива
ються поступово і призводить 
іноді до значної інвалідиости 
хворих внаслідои порушевна іх 
опорно-рухомого аnарата, втра

ти ними здатности пересува

тись. При ре>;<матизмі ж хворі 
втрачають працездатність і вми-
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рають найчастіше внаслідок 
ураження серцево-судинної си
стеми, ике все проrресує під 
впливом періодичних загос
трень процесу. 

Які ж шnихи боротьби з цією 
:Уворобою~ 

Лікуванни людини, що захво
ріла на ревматизм, у гострому 
періоді повинно проводитись у 
лікувальних закладах під на
глкдом лікара і при суворому 

додержанні тривалого постій
ного режиму аж до стійкого 
зникнении клінічних ознак ак
тнвности процесу з боку су
глобів, серца та інших органів, 
нормалізації температури і т. д. 
Ефективність лікуванни ревма

тизму особливо зросла за остан
ній час завдики введенню у 
практику нових могутніх про
тиревматичних лікарс~оких за
собів. Так, крім саліцилового 
натрію, аспірину, пірамідону і 
анальгІну широко почав засто

совуватись новий ак~·нвяий пре

парат - бутадіон. Зиа•Іні успі
хи досигнуті і в застосуванні 
гормональних препаратів, що 
відзначаютьси великою ефек
тивністю пр~ ревматизмі, 
~ортизону 1 адренокортико

тропного гормону. 

У виробnенні дійових методів 
nрофілактики особnивого зна
ченюІ набуває поглид на ревма
тизм не ик на гостре повторне 

захворювання, а ик на хроніч
не захворюванни з періодични
ми загостренними. В розвитку 
ревматизму, що так часто і ра
но веде до тривалої втрати 
працездатности, особлива роли 
паnежить схильності до повтор
ного, інколи мало помітного 
рецидиву nроц~;~су. Встановлено, 
що цей рецидив кінеЦ'Ь кінцем 
приводить хворих людей, икі 
перенесли гострі приступи рев-

матизму і хворіють на порок 
серця, до тижкого стану недо

статиости кровообігу. Тому н 
так званому періоді поза при
ступом особnива увага повин
на приділитись запобіганню го
nовної небезпеки нове-му 
спалаху ревматизму. Ось чому 
ХВОрИЙ, у ИКОГО ГОСТрі ИВИЩа 
вже пройшли, все ж не пови

нен виходити з-під лікарського 
п:аглиду. 

В справі запобіганни ревма
тизму основне значенни мають 

широкі заходи по оздорпвлен
яю умов nраці і nобуту, підне
сении матеріильного добробуту 
ьаселеини і науково продумІ'на 
організаціІІ боротьби з цією 
Уворобою у загальнодержавио
му масштабі. Необхідне і раціо
нальне влаштуванни на роботу 
ревматиків з виключенням, зви
чайно, тих факторів в умовах 
праці, икі можуть негативно 
1-лливатн на уражену серцево

судинну систему (наприклад, 
вплив надто низьких або висо
ких температvр, особливо у по
єднанні ІЗ значною вологістю;. 

Сучасні уивленни про суть і 
механізм розвитку ревматично
го процесу і завдании запобі
J'аини рецидиву хвороби вима
гають від кожного хворого за
гартування, боротьби з осеред
ками інфекції і зміни реактив
ности організму в розумінні 
усунення підвищеної його чут
т;ивости. Важливо, наприклад, 
широко використовувати при

родні оздоровчі фактори і ме
тоди лікувальної фізкультури 
з метою підвищении загальної 
стійкости організму· до впливів 
зовнішнього середовища - J'IO· 

nиванни температури і волого

сти повітри, до вітру. Показано 
застосуванни обтирань, обли
вань, душів, ванн, дихальної 
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ВЗУТТЯ З ЕВРОПИ! 
жіноче й чоловіче - з най

кращих фабрик в Німеччині 

внrідие- міцне - елеrаитие 

ВИСИЛАЄМ О 

повнокольорові 

КАТАЛОГИ 

в українській мові 

ORBIT 
434 Queen St. West 

Toronto, Ontario, Canada 

Просимо nисати по 
каталоrиІ 

гімнастики, комплексу вільних 
вправ. 

У боротьбі з осередками ін
фекції треба врахувати ту особ
ливу ралю, яку у виникненні 
перших проявІв і рецидивів 
ревматизму відіграють гострі 
і хроючні запальні процеси в 
мигда111п~ах. У переважtіій біль
шості випадків гострий пристуг. 
ревматизму розвивається після 

ангіни або гострого катару 
Еерхніх дихальних шляхів. То
му, особливо в разі виникнен
ня спалахів процесу слідом за 
nнгінами, дійозою rrpnфinaJ<TИ· 
,,ою ревматизму часто виявля

ється видалення мигдаnю~ів 
(тонзилектомія). Показання до 
цієї операції повинні встанов
люватися в кожному окремому 

випсдl'У лікарямн - терєшевтз.ми 
і педіятрами спільно з отола
рингологами. 

Корки знову модні І 
Ми іх маємо - у великому 

виборі моделів і красок. 

Однак встановлено, що інфек
цін може гніздитиси не тільки 
у зівних мигдаликах, але і в 
носоглотковій та інших ділян
ках лімфатичного кіnьци. До 
того ж треба враховувати і 
:хронічні запальні процеси у ро
товій порожнннІ, придаткових 
поражнинах носа, у вухах. То
му в боротьбі з осередками ін
фекції в організмі особлива 
увага повинна приділятись ді
янню на збудників, насамперед 
на стрептококи, з допомогою 

антибіотиків (пеніцилін та ін.) 
і султ,фанІnFІміцних преnuрат1в 
(норсульфразол, сульфадимезин 
·rощо). Обумовnені стрептоко
ками захворювання (ангіни, ка
тари верхніх дихальних шля
хів) звичайно передують як по
чатковому, тах і наступним 
приступам ревматизму. Енер
гійне пеніциnінове лікування 
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(500 тисяч одиниць на добу 
протигом 7-10 днів} або засто
суваник сульфаніламідних пре
паратів (напри11лад, близько 4 
грамів сульфадимезину на до· 
бу} виявляється у цих випадках 
цінним не тіль11н в розумінні 
безпосереднього лі11увального 
ефе11ту, але й для запобіганна 
спалахам ревматичного проце

су. 

Протигом останніх ро11ів ми 
нагромадили значний досвід, 

икий свідчить про високу ефек
тивність застосуванни в неве
лнІІнх дозах саліцинового нат
рію І 4 грами на добу протагам 
п'яти днів}, пірамідону або 
анальгіну (1 грам на добу} пев
ними 11урсами протигом 2,5. 3 
тижнів. Це лікуванни дає особ
лнво значні результати у тих, 
що вже перенесли явний гос

трий приступ ревматизму в ми
нулому і хворіють на поро11 
серци, запобігає поверненню 
ревматизму, загостренню про

цесу. Подібне виІІористанни цих 
препаратів необхідне під час 
і після ангіни, грипозних ста
нів, запальних процесів у верх
ніх дихальних шляхах. 
Важливо 11рахувати можливо

сті загострении процесу у рев
матиків і при різних інших 
привхідних інфе11ціих, інтоІІСН· 
11аціих, післи фізичної і психіч
ної травми, у жіно11 після по
логів, особливо ИІ'.ЩО вони про
ходить з усІІладненнимн, при 

різних оnеративних втручаннях 
у хворих на ревматизм, особ
лнво до ; піСЛ>І видешення миг
даликів, при операціях на сер
ці з приводу мітрального сте
нозу пороку ревматичного 

походження. Запобіжне лі11уван-

ни з допомоrою малих доз са

ліциловоrо натрію чи пірамі
дону у хворих на ревматизм 

нарисне і в певні періоди року 
(пізня осінь, ранюІ весна}, І'ІОЛН 
катари ВЕ>рхніх дихальних шлк
хів особливо поширені. 
В терапії і профіликтиці рев

матизму дуже велика ролк на

лежить 11урортному лікуван~ю. 
Особам, що хворіють на ревма
тизм, воно дає не тільки без
посерерній лі11увальний ефе11т, 
усуває залишкові ивища в су
глобах, 011ремих органах післи 
гострого ревматичного присту

пу і зміцнює серцево-судинну 
систему, але відіграє і запобіж
ну роль, сприиючи зниженню 

підвищеної чутливости організ
му і зменшуючи тим самим не
безпеRу нових рецидивів. 

Лікуванни ревмати11ів прова
дитьси головним чином на кур

ортах із застосуванним вугле
ІІисних (нарзанних}, сульфід
них радонових ванн і гризелі
ІІуванни. Причому посилати на 
курортне лікуванни можна ли
ше тоді, коли давно пройшли 
гострі вииви процесу, тобто не 
раніше, 1111 · через шість місяців 
післи згладжуванни гострих чи 
підгострих ивищ. У цьому від
ношенні необхідний старанний 
індивідуальний підхід до кож
ного хворого. 

Дальше розширенни профі
ликтичних заходів по боротьбІ 
з ревматизмом, удосконаленни 

r.~етодів л і 11 у в а н н и, широке 
вправаджении досягнень медич

ноі нау11и в практи11у допомо
жуть успішно розв'язати благо
родне завдании - збережении 
здоров'я і продовженни жнтти 
людей. 

ЧИТАЙТЕ, ПЕРЕДПАЧУЙТЕ І ПОШИРЮЙТЕ "МИ І СВІТ"! 



Чиrа•і розказу10rь 

НА СОНІЛЬСЬНОМУ ЗДВИЗІ 1911 р. 

Це сnомин з давніх, гарних 
J!іт. З давніх - бо незабаром 
мине вже nів сторіччя з того 
часу, гарних - бо для молодо
го все гарне. Залишився тільки 
сnогад та це nожовкле фото, 
що нагадує мені дуже маркант
ну, як на тодішній час, nодію. 
В 1911 році відбувався в Пра

зі великий, всеслов'янський со
кільський здвиг з нагоди яко-
гось там 

родження 

"ліття" смерти чи на
основників чеськогс.; 

Сокола. Голова нашого "Сокола
Батька", nроф. Боберський, ого
лосив, що й наш Сокіл заnро
шений ВЗJІТИ участь у тім здви
зі. 
Мене Т3.КОЖ скортіло nодиви

тися на "Злату Прагу" - ик іі 
називали чехи. Якось nощасти
r.о виnросити в батьків 100 ко
рон на дорогу (длJІ бідного 
студента це були великі гро
ші І) в кінці черв ни нас 30 
соколів в одностроях виїхало 

Українська груnа ка сокільському з'їзді в Празі (в· сокільських 

одностроях rалк•анн, а в цивільному сидить три делеrатн з При· 

,циіnрииськоі Украіни) 
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зі Львова. Співали, гуторили, 
навіть і вночі сон не брався. 
На 9 годину раииу :ми були 
вже в Празі. Все :місто було 
удекороввне, на двірці зустрі
ІІа нас делеrація. Нв:м призна
чили сокола, що опікувався на
ми за весь час нашого побуту 
в Празі. 

Годі описати, що :ми бачили 
пережили в тому гариому мі

сті. Величавий похід з участю 
сотень тисяч людей, преирас

ний стадіон, впре.ви, поl'іRзи,
fl вміжчnсі, поміж програмою, 
музеї, опера і т. д. 

Одну подію з того соl'ііль
ського здвигу хочу доl'іладніше 
описати, бо там ми заманіфе
стуввли перед слов'янським: сві
том наше відношенюr до ро
сіян, яl'іі вислали на той здвиг 
аж 1000 своіх соl'іолів. 

П.11иве середииою Праги. ве
лика річl'іа Велтввв і є на ній 
дуже гарний острів Жофін. 
Кожного вечора тисячі соколів 
>"Іриіжджало там ЮІ вечеру і 
забаву. Пішли одного разу і ми 
Есі туди, щоб ловечерити і на
питися доброго чеського пива. 
Був на середині острова вели
кий ресторан, де попід деревв
ми розложеио сотки столів. 
Кельнери розносили замовлені 
страви, а оркестрв пригравала 

арії з "Проданої нареченої" тв 
<>еські народні пісні. :Крии, га
мір, весело. Ми звияли один 
стіл повечерявши, попивали 

nиво. Нараз оркестрв заграла 
російський гімн "Боже царя 
храни". Як на команду скрізь 
заnанувала тиша, соколи по

зривались і станулн на "струн
ло". Тільl'іи ми сиділи далі і 
rуторили. З усіх боl'іів двютF. 
нам знаки, щоб встати, але ми 
ие звертаємо ив це уваги, наче 

nриросли до лавоl'і. По закін-

чениі гімну зібралось біля на
шого стола людей, наче на ві
чу, - всі розпитують, яка при
-rинв, що ми не встали. І дізнІІ
лися від д-ра Льонгіна Цегель
сьl'іого, проф. Б:>берсьl'іого та 
всіх нас, що нам з росіинами 
не nодорозі, що це відвічний 
ьорог Украіни ... 

о. Юрій Боднар 

МІИ ІСПИТ ДО ГІМНАЗІї 

Давно це діялось, дуже дв:.;
но, ще в в 1904 році. Парох мо
r·о села (Рожнів, біли Бродів), 
о. Лев Сілінсьl'іИЙ, вибрав мене 
Яl'і одного з "розумніших хлоп
ців" і намовив батька nіслвти 
до гіманзіі. ЦілісЬl'іИЙ pil'i вчи
ли мене німецької мови (бо во
на була ВИl'іЛВДОВОЮ МОВОЮ В 
гімназії), математики (nисІІти 
тисячі й мільйони) та грама
тики. Вкінці я був уже готовий 
сl'іладати іспит до "приготов
ляючоі :кляси." 

Першою прийшлось мені зда
Еати грамвтику і то в nольсьюи 
мові (іі таl'іож треба було зна
тнІ). Учитель nодь.в мені l'іНИЖ· 
l'iy, що на іі обl'іладинці пишав
СJr портрет цісаря Франца Йоси
фа, і запитав: Чи це є 
річ чи особа? - Я подивився 
на цісаря і сумніву в мене не 
було ні секунди. - Особа І 
відnовідаю сміливо. 

За це я й nровалився nри іс
питі. Плачучи, вийшов перед 
r·імназію, де нетерпеливо жда

ли на внелід батько й о. Сілін
СЬl'іИЙ. Батьl'іові вірити не хоті
лось: - Та ж вдома ти так доб· 
ре все знав, що тобі сталося? 

Я знав, що сталося, - мені 
сталаси велика кривда. Десь в 
глибині дитячого серця відізва
ласи ображена національна гор-
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ді сть і !І відповів крізь сльози: 
- Я й при іспиті відповідав 
усе добре, але той професор
nолик зрізав мене, бо 11 укра-
їнець!.. П. Д. 

ДИВОВИЖНЕ ОЗЕРО 

Одного погожого ранку білІ! 
села Бузьки на Черкащині мож
•:а було спостерігати цікаве 
лвище. 

ВИЙШОВШИ із СХОДОМ СОНЦІІ 
на подвір'я, ми раптом поба
чили, що на пузі за одни-два 
нілометри від села з'явилось 
велике озеро, вкого вчора там 

не було. Воно мапо неправиль
ну видов""еиу форму, його ІіОИ
тури повторювали обриси од
ної з низин і прилеглих .до неі 
балок. Поверхни озера, площею 
Е кілька гектарів, мінипаси го
пубувато-сизим кольором. 

Стонла цілковита тиша. Сонце 
ледве витинулось крайком на 
обрії. 

Незвнч~ІJ~не видовисько при
верflуло увагу людей. Ми 
сnостерігали разом це дивне 
ивнще. Очевидно, не тільки у 
нас сюtалосJІ вражеини, шо се

ред лук синіє рівна поверхни 
озера: ось на обрії показалась 
зграйка качок. Вони зробили 

над озером велике коло, знизи

лися і, замість того щоб опу
с.:титнсь на воду, раптом пото

••vли. 

За п'ить-дес>Jть хвилин все 
"озеро" перзмістилоск на іншу 
луку і рухалоск далі. Ми nо
бігли йому навперейми. 
Просто на нас котипаси хма

ра густого туману. Скоро вона 
досJІгла наших ніг. Важиі воло
гі клуби, немов заливали нас 
,..._ по коліна, до поиса, а далі 
J::крнли зовсім. Не можна було 
нічого розгледіти навіть за кіль
на ироиів. Але скоро хмара по
минула нас і, потроху розвію
ючись, зникла в непримі Дні
пра. 

Тепер усі зрозуміли, що по
бачене нами "озеро" було nро
сто снупченним у долині небу
Балої концеи'fраuії туману. Нас 
зацікавили причини виниинен
ня такого густого туману на 

порівинно н.авелиІ<ій площі. Вн
явилос1, що в долині на світан
~'У пастухи розклали велике 

вогнище. Мабуть, саме дим ц·ьо
І о вогнища, через особливий 
стан атмосфери в низині, спри
чиннвсн до раптової конденса
ції nари повітри у вигляді хма
ри густого туману, і вона за
повнила балочку, наче затоnи-
ла водою. Т. Л. 

НА ЧОВНІ ЧЕРЕЗ ПУСТЕЛЮ 

Недавно англійський nисьменник і фотограф Шавпард зробив 
оригінальну мандрівиу. Він nересік nустелю Сегеру від Марокко 
до Дакара на... човні. Цей незвичайний човен, схожий на буєр, 
мандрівник сиоиструював сам. 

Замість полозиів, вкі застосовують на льодовому буєрі, на чов
ні встановлено иолеса на широних шинах спеціяльного nрофілю. 
Човен рухавек за допомогою вітрила. За час своєї незвичайноі 
мандрівки через африиансьиу nустелю Шавпард nодолав 2750 кі
лометрів. 



ДАЛЬШІ КАНДИДА ТІ<И НА 

"М І С С УКР АїН У" 

Тамара Мединик - кандидатка 

з Бразилії (Сан Павльо), що в 

1956 році була вибрана "коро· 

левою весни" на конкурсі, вла· 

wтоваиім філією Т-ва "Собор

ність" в Озаско, біли Сан Пав

ли. Запропонована Секціє10 Ук

раїнськоі Молоді св. Юрів Пе· 

реможцв, де панна Тамара є 

активним членом, 

численними читачами 

Павла. 

нашими 

із Ст. 

Продовжуючи проголоше· 

ний нами Конкурс на "Місс 

Украіну", презентуємо на· 

wим Читачам дальших три 

иандидатки. 

Богданиа-Надів Джуфер, Торон· 

то - 17 років, що закінчує 

"гайскул" в Академії Аииастер. 

Ві.цзиачаєтьсв драм. талантом. 

Запропонована групою Читачів 

"Ми і Світ" з Тороита. 
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КУПОН 

Пропоную на "Місс Україну" 

панну .. .... .......... ... ... ... .... ... ... ... .. ... . 

УМОВИ КОНКУРСУ : 

І. Участь беруть тільки дів
чата у віку 16-30 років. 

2. Кандидатками можуть 
бути тільки ті, хто був обра
ний королевою на якійсь за
баві або кого запропонує бо
дай 10 читачів нашого жур
налу . 

3. К::J.Ндиде. т:t<а має присла
ти до реданц-ії три фота в 
різних позах (з них одне на 
повний зріст) 3 дол . на 
JІіОШТ РіЛіШі . 

4. Фота кандидатов Іrомі .. 
щуютhся в журналі, почина 
ючи 1 ВВІТНеВОГО HOMepR і 
ще раз всі uазом будут ь во
ни поміщені у вересневому 
числі. "Місс: Унраіна" буде 
проголошена у жовтневому 

випуску і тоді на обкладин
ці буде nоміщене іі фото . 

5. Починаючи з :t<вітневого 
номера журналу поміщуємо 
нупони, я:t<і просимо зберег
ти та опісля надіслати нам, 
вирізавши та подавши прі 
звище вибраної нандидатки. 

Ліда Федчак, Торонто - 17 ро

нів. Закінчила школу модельок 

закінчує тепер "rайскул". Є 

першою спортсменкою у своїй 

wкопі, цікавитьсн музикою. За

пропонували Читачі з Торонта. 



В. Владно 

ПЕРШІ ЛЮДИ НА ВЕНЕРІ 

ЗМІСТ ПОПЕРЕДНЬОГО*) 

У міжпланетиому кораблі, астропnаиі, на Бенеру прилетіла 
перша українська експедиціи, що зазнала на чужій, незнаній пла
неті чимало пригод. Мандрівники можуть виходити з астроплана 
тільки в скафаидрах, з приnадамн до дихання, бо в атмосфері 
Бенери надто багато вугnекисnоти. Крім того, ик виивиnоси, Бе
неру населюють загадкові потвори, від иких просто чудом вира
тувались уже Галя і Вадим. А ось гігантська бабка схопила Луня 
і понесла невідомо куди. Весь день турбувалися товариші. Але 
в вечері Лунь щасливо повернувек до астроплаиа. Післи вечері 
він раптом замовк і попав у задуму. 

А перед самим сном Іван 
Лунь пІшов до иавіrаторськоі 
рубки і хвилин десить сидів у 
ній. Ми вже лигали спати, коли 
він швидкими кроками вийшов 
звідти і значуще сказав: 

- Микоnо, чи не можна тро
хи зачекати спати? Маленька 
думка, пробачте. Трудно від
класти на ранок, трошки хви

лююсь ... 
Лк тут було не зацікавитися? 

Іван Лунь - і раптом сам про 
себе говорить, що хвиnюєтьси, 
хоча й "трошки''! 

Слухаю, Іване, відповів 
Микола Ринденко. - У чому 
річ? 

Можливо, дуже помиnиюси. 
Не знаю. Прошу подивитиси. 
Ось на це. - Він поклав на 
стіл nапір з накресленим пnи· 
ном. 

Схоже на грубу карту, -
проронив :Микола. - Проте, що 
на ній зображено? 

*) Див. "Ми і Світ" чч. 43, 44, 
45, 46, 47, 48. 

Це ось - наше міжгір'я, 
- заговорив Лунь, показуючи 
пальцем. - Пробачте, не дуже 
вмію l'іресnити. Міжгір'и іде пів
колом, СЮДИ Й СЮДИ. З ЦЬОГО 
боку багато скель. Бачите, 
гадаю? З другого боку воно ро
бить ще два, ик це. Так, два 
коліна. І тут протікає струмок. 
Все це недалеко. Гадаю, кіло
метрів три від астропnаиа. 
Струмок впадає в море. Тут 
показано. Тільки воно дуже ве
лике, не вnізnо на рисунок. Іде 
за обрій, таке велике. 

Не nише Микола і Вадим, а 
навіть і и дивиnаси на рисунок 
з ваганиим. Це було майже як 
карта. Звідки Лунь міг взяти 
Fci дані? А він вів далі: 

- Ще не все про море, до
дам. До нього впадає не тіnь:ки 
струмок з міжгір'я. Оця річка 
та:кож. Широка, багато води. 
Міжгір'и іде пів:колом, річка та
:кож. Просто поруч. Багато ду
мав, чому так - міжгір'я і річ
ка поряд? Весь час думав. 

- І що ж, Іване? Що ви на-
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думали? Чому все це вас так 
зацікави11о? - спитав Микола. 

Дуже важливо, Миколо. 
Звісно, якщо не помиляюсь. Не 
знаю. Тут, у цьому кінці між
гір'я, на його початку, сказав 
уже багато скель. Як від 
землетрусу, скажімо. Висока 
стіна з скель. Ліворуч від неі 
- міжгір'.11. Праворуч - вели
ка річка. Думаю, річка раніше, 
дуже давно протікала вздовж 
нашого міжгір'.11. Потім ставс.11 
землетрус. Обвалилос.ІІ багато 
скель. Вони загородили дорогу 
річці, наче гребли. Тоді річка 
потекла іншим річищем, поруч. 
Отут. І прийшла знову до моря. 
Пробачте, дуже багато говорю ... 
- Лунь перевів дух. Справді, 
ніколи ще .11 не чула, щоб він 
сказав та:ку довгу промову! 

Він уже зібрався продовжv
Fати, але Микола, який слухав 
Івана дедалі уважніше, раптом 
подививс11 на нього широко від
критими очима і вигукнув: 

- Іване, це надзвичайно. Як
що все, що ви тут накреслили 

і розповіли нам, правильно ... 
Вважаю, та:к, Ми:коло, -

підтвердив Лунь, посміхаючись. 
- Тоді... тоді все дуже про

сто. Ми можемо полетіти з Ве
нернІ І навіть полетіти в новий 
термін І Іване, ви... ви... - Ми
ІІола не міг підшу11ати слів. 
А .11, все ще нічого не розу

міючи, дивилас.ІІ то на одного, 
то на другого. 

- Тоді, думаю, помилки не
має. Якщо в.и: та:к говорите, -
:акіичив Лунь, із задовол~НН.ІІМ 
беручись за люльку. 

- Та .11ка там помилка, ІванеІ 
- збуджено вигукнув Микола. 
- Вадиме, Галю, дивітьс.11. 

Він уз.11в олівець і знову схи
ливси над рисунком. 

- Очевидно, - говорив Рии-

данко, вказуючи олівцем, - до
сить усунути оцю перешкоду, 

вашу :кам'яну стіну, - він пе
рекреслив нагромадження скель, 

намальоване Лунем у горішній 
частині міжгір'я, - JІК вода з 
річки рине старим річищем. 
Вона наповнить міжгір'и і ви. 
несе з нього наш :корабель. 
Астроплан опинитьси в морі -
і ми зможемо вільно стартува
ти з поверхні води. Кращого 
і бажати не м;:>жна. 

Лунь мовчки :кивнув головою, 
мабуть, він вважав, що сказав 
уже все, тепер буде вирішува
ти Микола. 

...Того вечора ми довго не ля
гали спати. В астроплаиі точи
лиси безконечні розмови -
про що тільки не говорили ми, 
наелектризовані моііІливістю 
швидкого повернення на Зем
лю, ика раптово відкреслипаси 
перед нами! Звичьйио, и не мо
жу тут запнеати всього: але де 

npo що сказати необхідно. 

Насамперед мене цікавило, 
звідки Лунь міг довідатиси про 
річку, .11ка протікає поруч з на
шим міжгір'им, про завал із 
скель, що перетикає шлих річ
ці, про море, в .11:ке впадає річ
ка - одне слово, ик вік міг ка
креслити свою :карту? А ВИ.ІІ· 
вилося все дуже просто, за ста

рим прислів'.11м "немає лиха без 
добра". 
Все це Іван Лунь бачив зго

ри, під час свого вимушеного 
польоту, коли його несла в па
зурих гігантська бабка. Тоді вік 
просто nомітив своєрідні обри
си річки, міжгір'и і мори, але 
в нього ке було ні часу, ні: 
можливости обмірковувати і 
робити висновки. А наштовхну
ла його ка щасливу думку, JІК 
це не дивно, я сама, хоча й не 
підозрювала цього. От коли ми. 
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rоворили з ним про другий 

ЗС'l'роnлан, иІІий міг би приле
тіти за нами на Венеру, Лунь 
с11азав, що нас трудно було б 
:відшукати. І додав, що карти 
Венерн ще не сІІладені. Сказав
ши це, він раnтом змовк і за
мислився. Він згадав про свої 
сnостереження з nові тр я І 

Пам'.вть у Луни чудова. Мені 
здаєтьси, що він просто-та11и не 
може про щось забути. Іноді 
він нагадує нам про такі дріб
пиці, про які мені навіть вза
галі трудно згадати, хоча ба
~;нлн ми іх колись разом з ним. 
'ТільІІи я не звернула тоді на 
rrнx ні.вІІоі уваги, а він усе, рі
шуче все відзначає у своїй над
звичайній nам'иті. І на цей раз 
вийшло теж так. Лунь згадав 
про nанораму, яка відкривала
ск nеред його очима nід час 
польоту, і nочав обмірковува
ти: чому річка nротікає nopvч 
з міжгір'ям? І кінець 11інцем 
додумався до того, що течія 
цієї багатоводної річ11н може 
ДОПОМОГТИ нам ВИЗВОЛИТИ ас

'ТрОПЛаН із скелистого міжгір'и. 
Тепер мені ще більше хочетьси 
стати такою ж самою сnосте

режливою і кмітливою, як Іван. 
Але це не так легко ... 

І, нарешті, треба заnнеати де
що про інфрарадій і про те, як 
зрадів Вадим. 
Вже nізно вночі Лунь звернув 

увагу на характерне стукотім
ни, яке долинало з навігатор
еької рубки. Це працював авто
мат, шо заnисував радіограми 
з Землі. 

- Нова радіограмаІ 
С:кажу корот11о. Земли доnо

магала нам і в тому, що чи не 
найбіЛьше хвилювало Вадима. 
Українські вчені у відnовідь на 
наше nрохання nровели склад· 

ні теоретичні рахунки і сnові-

етили нзс, и11 знешкодити іи
Фрараді~ від космічного про
мІнии nІд час nерельоту з Ве
нерн на Землю. Виквлие:тьси, у 
нас в руках е: надійний захист 
від ІІОсмічного nроміння, а ми 
й не знали цього. Ультразоло
тоІ 

Воно ще краще, ніж свинець, 
затримує космічне nроміиии. 
Адже це - дуже важ11нй еле
мент, неnрониклнвий майже 

дли веккого nромінни, дли будь
У.КИХ електроч:астинок, навіть 
найшвидших. Що більше ми 
зможемо взити з собою ультра
золота, то більше візьмемо і 
інфрарадію. Он як виходить І 

Інфрарадій треба розмістити 
так, щоб його з усіх боків за
кривав суцільний шар ультра
золота, і тоді до нього не ді
станеться ніяке космічне nро
міння, ми можемо бути цілком 
сnокійні. 

Якби я була nисьменником, 
я, може статися, і оnисала б ра
дість Вадима, ІІоnи він nрочи
тав радіограму. Але я не вмію 
так nисати, та й не хочу бага
то говорити про це. Тим біль
ше, що Вадим міг би зрештою 
і сам давно збагнути, .вк мені 
доводиться ІІонфузитнсR через 
нього. Виходить так, що коли 
в нього я11а-иебудь радість, то 
nерше, що він робить, це ки
дае:тьсR цілувати. Можливо, .в 
й не сказала б йому нічого, .в 
розумію, як це буває, коли 
траnлRе:тьси щось дуже приємне 

і nрюсто не nам'ятаєш себе від 
радости. Але ие можна ж так 
nо-божевільному, немов він 
тільки й чекав нагоди 1.. RK 
тут не сконфузитисR (хай на
віть мені ц-е й nрие:мноІ), якщо 
Іван nісли однієї такоі вихват
ки Вадима раnтом говорить: 

- Інфрарадій - дуже добре. 
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Пакування ультразолотом 
теж добре. Роблю нове наукове 
відкриття, МнRоло. 

- Яке, Іване? - nосміхнувся 
Микола, немов наперед знаю
чи, в чому сnрава. 

- :Моє відRрнтти, скажу, -
інфраnоцілунок. Не жартую. Як 
тільки новини з інфрарадієм, 
Бадим радіє - цілує свою Га
nииочку. Підкреслю: чому не 
мене, не вас, а тільки іі? Чому 
так·~ Вnливає, гадаю, інфрара
дій. Поцілунок - його наслі
док. Наукова назва - інфрапо
цілунок. Запишіть моє відкрит
тя в журналі, nрошу шанобли
во. 

Звичайно, Микола розсміявся. 
Ну, а мені як? .. " 

*•* 
Дні nідготовки до зворотного 

льоту проходили з неймовірною 
::J.Івидкістю, - мабуть, тому, що 
з ранку і до nізньої ночі вони 
були заповнені напруженою як 
ніколи працею. МандрівннRи 
знали, що протигом короткого 

часу, який залишився, ім дове
деться не тільки виконати все, 
що входило в коло іх звичних 
обов'язків, але й визволити ас
троnлан з с11ель, які міцно три
мали його на дні міжгір'я. 
Стурбованість не покидала 

Миколу Ринденка. Він І!"СНО уяв
ляв собі труднощі, які стоили 
перед експедицією в зв'язку з 
новим, гранично стисненим ре

ченцем nриготувань до відльо
ту. Турбувала його і погода, 
яка помітно гіршала. Якщо пі
дійти до Венерн з земними мір· 
ками, то було дуже схоже на 
те, що наближався nеріод злив. 
Небо набухало вогкістю, nотем
нілі важкі хмари тяглися без
перервно чередою понад між
гір'ям і здавалося, ніби з 
КОЖНИМ днем ВОНИ НІІВИСВІОТЬ 

Еижче і нижче. Кілька разів 
nроходили невеличкі грози -
і в цьому також могла ховати
ся небезnека. 

Якщо п?чнутьси тривалі 
зливи, - ділився своїми побо
ІОваннями з товаришами Мико· 
ла, - то ми будемо замкнені 
в астроnлані. Тоді нічого буде 
і думати npo роботу біли греб
лі. А якщо до того ж nрирода 
Бенери нагородить нас ще й 
міц·нимн грозами, то станови
ще, боюся, ускладниться ЩІ3 
більше. Блискавки можуть бути 
для нас дуже небезпечними. А 
хіба ми знаємо, як реаrувати:!.<Іе 
на них зібраний нами інфрара
дій? Так чи інакше, добре, що 
ми майже справилися із заго
тівлею інфрарадію, сnасибі на
шому Івакові І 

Справді, Лунь доnоміг і тут 
своєю новою простою і дотеп
ною nропозицією. Важке уль
тразолото виквилоск дуже м'к
ким металом, його можна було 
не тільки кувати, а й легко роз
плющувати. Лунь установив бі
ля скелі електричний молоток, 
пристосувавши до нього широ

кий наконечник. Самородки 
ультразолота майже вмить роз

плющувалися nід частими вда
рами електричного молотка 

перетворювалися в тонкі млин
ці. Але, крім того, окремі такі 
млинці, складені кракми, nід 
ударамн молотка легко зрощу

валиск, створюючи досить вели

кі пласти. Такі пласти Лунь 
укріnлював уздовж стін скле
nу, куди зносили інфрарадій, 
розстилкв іх на підлозі, виклв
дував стелю. 

Ультразолота кімната, 
жартувала Галя Рижко. - За
бавно: звичайно золото ховають 
у сейфах, а ми навпаки, роби
мо сейф з нашого ультразоло-
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та І.. Іване, ви - великий ви
нахідииІІ. 
Перша ж вилазка у горішню 

частину міжгір'я nідтвердила 
всі передбачення. 

Вадим Сокіл провадив обмі
ри, ретельно записуючи всі да
ні. Гали Рижко старанко доnо
магала йому, хоча, правду ка

жучи, ій здавалися зайвими всі 
ці виміри глибини озера, висо
ти скалистоі греблі, широти 
міжгір'я - та хіба мало ще ін
ших nромірів робив геолог~ 
Гали задавала собі nитання: на
віщо все це~ Адже й так исио 
було, що варт забрати скалисту 
nерегорожу - і вода бурхли
вим кастримним потоком на

nовнить все міжгір'я до країв. 
Вода величезного дзеркального 
озера... .Як чудово було б вику
патиси, попливати, похлюпати

си в нійІ І, між іншим, ци мрія 
зовсім не така иездійсиеииа, 
и:кщо подумати. Якінебудь де
сить-n'атнадцить хвилин, потріб· 
ні дли :куnаини, можна провес
ти і без скафr.идра, нічого 
страшного в цьому немає ... 
Лунь помітив, ик Гали озир

нуласа і нерішуче поглинула 
на нього. Він хитро, наче розу
міючи, підморгнув ій: 

- Викупатиси схотіли, здо'!'R· 
дуюсь, та:к '? 

- Проте, ик ви довідалися'? 
Адже и нічого ще не сказала. 

- Не дуже трудно зрозуміти. 
І'\оли самому хочеться того ж 
самого, відверто відповів 
Лунь. 

Очі Галі загорілиси: 

- Значить, можна, Іване'? 
Іван Лунь заперечливо похи-

тав ГОЛОВОЮ: 

- Помічаю, ви забули мою 
розповідь? Про те озеро в лІсі 
і його мешканців'? 

Світ ч. 49 

Гала зіщулилася. Гадюки, див
ні огидні гади, пиивки... так, 
певна річ, ніхто не знає, акі 
істоти ховаються під зовнішньо 
такою привабливою дзер:квль
ною поверхнею цього озера. 

Яка шкода! .. 
Три глибокі свердловини зро

блені в величезних скелих, а:кі 
ивлили собою немовби основу 
високої греблі, були наслід:ком 
першої вилазки. 

Друга 11илазка відібрала знач
но більше часу, бо мандрівни
кам довелося нести з собою 
важкі металічні циліндри з ато
мітом, і через це ке раз спини
тиси no дорозі дла відпочии:ку. 
Але зовсім не від важкого ван
тажа і не від утоми була ке
звично мовчазна і задумлива 
Гали Риж:ко 1 і навіть ка запи
танна товаришів вона відпові
дала коротко і мливо, ій ке хо
тілося призкаватиси в тому, що 
вона иіак не може nозбавитися 
rид:кого відчуття страху, 
страху перед атомітом. Так, 
звичайно, 1и ніщо ке загрожу
вало, атоміт в металічному ци
ліндрі за іі спиною був мир
ним і спокійним. Гали твердо 
знала, що атоміт за нормальних 
умов може бути зірваний ТіЛЬ· 
ки електричною іскрою. Все це 
'!'а:к. Але ж у ньому схована 
така страшна, гігантська міць І 
І хто знає, всикі там випромі
нюванни інфрарадію або ще 
щось. Галі й самій було сором
но, що вона трохи боітьси, во
на старанно відгакяла від себе 
такі думки. Проте вони повер
талиса і поверталисJІ. І :кожно
го разу, коли ноги дівчини 
сковзалиси по :кам'янистому 
гладкому rрунті чи спотикали
си об виступаюче корінни де
рев, іі серце хололо, а потім 
nриходи!! нестарпний сором за 
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свою малодушність, и:ку могли 
помітити супутники ... 
Але ось подорож до греблі 

заюнчиласи. Циліндри з атомі
том стоили біли свердловини. 
Лунь і Вадим Сокіл закінчува
ли влаштуванни електропровод· 

ки. Гала, відлочиваючи, сиділа 
на березі озер3. і ліниво диви
nаси на його дзеркальну ПО· 

верхню, в и:кій, ик і раніше, від
бивалиси низь:кі хмари, що по
І!ільно пливли в небі. Обрамле
не високими смелистими схила· 

ми, и:кі надавали всій місцево
сті ди:коt·о і суворого характе
ру, озеро було напрочуд спо
:кійиим, ніщо не тривожило йо· 
ro рівну гладінь. 

Гали думала: невже і в цій 
мирній, безтурботній воді, під 
іі чистою світлою по~ерхнею, 
яку не тумакили иавtть най· 

менші жмури, - невже і тут 
існують які-небудь страшні тва
рини? Невже і ця дзер:кальна 
гладінь ховає під собою иеба
'<еиих драконів чи інших по-
1вор? .. 
Золотий метели:к пролетів бі

ля: дівчини, тріпочучи в повітрі 
широ:кими сорокатими крила

ми. Він по:кружлив над бере
гом, наче не иасмілюючись ка-

близитись до води. А потім 
есе ж таки полетів над нею, то 
підіймаючись вище, то опуска
ючись до самої поверхні озера. 
Метелик летів далі й далі, ста
ючи вже майже непомітним. 
Гали неуважно стежила за 

ним. І раптом дівчина здригну· 
лась і випросталаси. Ій здало
св, що там, дале:ко від берега, 
де пролітав ледве помітний 
звідси метелик, на поверхні во
ди щось спліснулоси. Що ц-е\ 

Розбриз:куючи воду, над ти
хою гладдю озера з'ивиласи ве
личезна плеската голова з дов

гим ротом поміж очима. Вона 
блискавично висунулася з во
ди, роззавила широку пащу, з 

я:коі вилетів тонкий, немов 
стріч:ка, звивистий изик, - і ме
тели:к зник. 

- ДивітьевІ - скри:кнула Га
ли. - ДивітьевІ 
За кіль:ка секунд обидва іі 

супутники були вже на греблі 
біли дівчини. Со11іл відстібував 
криш11у :кобури свого пістоле
та, - наука минулих пригод 

на Бенері не минупаси дли ньо
го даремно 1 в ру11ах Луни була 
його вірна автоматична rвнн
тівка. Педве чутно 11лацнув за-
псGіжник. (Далі буде) 

ДОВЖИНА ЖИТТЯ: 

Наукові досліди внІІвили, що поголос:ки про довговічність де
ЯІІИХ звірят були безосновиими. В звіркиному світі немає довго
вічних створінь. 

Ось деякі при11лади: хатии муха живе всього тільки 3. 4 мі
сиці, миша - біли 5 років, горобець 10-15 ро11ів, :кіт 15-20 років, 
11інь 25-50 ро:ків, лев 50-60 років, людина 58-70 ро11ів (пересічний 
ві11), слон 60-70 ро:ків, черепаха - 100 ро11ів. 

Натомість деякі дерева досягають nросто фантастичноrо віку, 
доходячи й до 5.000 ро11ів. 



СІМ ЧУДЕС ВИСТАВКИ В БРЮССЕЛІ 
Бельгійський король Бодуеи 

відкрив у Брюсселі першу уні
версальну виставку після вій
ин. Бере в ній активну участь 
21 держава, але відвідає іі 
впродовж цього року біли 35 
мільйонів людей, - з усіх кін
ців світу, з усіх рас і націо
нальностей. 

На виставці в Брюсселі пока
зано все найвище, найдоскона
ліше і найкраще, що досі осиг
нуло людство. Годі перелічити 
й відмітити все гідне уваги 
глидача. Отже зупинюємось тут 
тільки на сімох найзамітніruих 
речах, справжніх сімох чуде
сuх модерного світу. 

1. АтоміІом. Це основна 
атракція виставки в Брюсселі: 
будівnк у формі молекули ста
лі - побільшеної в 186 мількр
дів разів. Це твір бельгійських 
металургів за плином: інженера 
Вотеркейна, - справжній сим
вол модерної цивілізації і тех
ніки. Дев'ять великих куль, по 
18 метрів проміру кожна, що 
символізують дев'ять атомів 
крнсталю, віддалені одна від 
одноі по 29 метрів. Ціла будів
ли висока на 110 метрів і до
ступна дли відвідувачів. Серед
ньою колоною пробігає швид
ка вінда, що виносить на верх 
впродовж 25 секунд. У сполуч
них тубах (іх промір 3 метри) 
nриміщені рухомі сходи. П'ить 
нижчих куль містить у собі ви
ставку м:ирноrо застосуванни 

атомовоі енерrіі. Вищі - слу
жать ик вишки (бельведери). У 
найвищій, з икоі видно весь те
рен виставки, влаштований ре

сторан. Атоміюм може приня-

ти 500 відвідувачів на годину. 

2. Павільйон Фракції. - Тре
тій величиною (після ЗДА і Гол
лиидіі), з поверхнею 25.000 кв. 
метрів. Це будівnк век зі скла 
і етаnі, що іі завершує бетон
ний похилий машт, довгий на 

60 метрів. Твм представлені 
французькі світові рекорди в 
усіх ділянках техніки і знання. 
Увагу відвідувача притигає 
зокрема велика алюміньйова 
книга, в икrи записані твори 
цесятьох французьких вже сьо
годні померлих письменників 
/Бериано, :К:льодель, Колет, Елю
ар, Жід, Лябро, Ромен Роллин, 
і'Rіроду, Сен Екзупері, Валері), 
ними самими читані. Має там 
свій окремий павільйон і місто 
Париж. Представлене багатство 
французьких провінцій і коло
ній. 

3. Цівітас Деі, павільйон 
Ватикану. Над ним панує мо
дерна церковна вежа і хрест зі 
сталі. Внизу влаштована цер
~;ва на 2.500 м:ісц·ь, в икоі двох 
бІчних навах спеціяльна вистав· 
у,а представляє католицьку КОИ· 

цепцію людини, створеної Бо
гом. При самому вході зустрі
чається відвідувач з прекрас
ною різьбою Родена "Пансер" 
(задумана людина). Образи і 
скульптури - оригінали чи ко
пії з різних музеїв ілюструють 
католицьку науку про створен

ня світу, Божу присутність і по
ширення євангелія. Врешті про

стора композиціи представлис 
Христове Воскресення і Возне
сення. На rалеріих представле
на дія євангелія в головних ді-
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линиах людсьиоі аитивностн та 
і~то~іи Церивн. Є там оиремий 
ВІДДІЛ переслідуваних І{ерр,ов, 
між ними зображена таиож Гол
гота уираінсьиоі Церкви. 

4. Палац знании. - Тут 15 
держав спільно демонструють 
проrрес науки на чотирьох ви

ставках: "Атом", "Молекула", 
"Кристал' і "Жива клітина". 
Там побачите всі новіші від
критти в ділкиці фізн:ки, хіміі 
і біології. 

5. Міжнародна Мистецька rа
лерів. - Всі держави-учасники 
вислали до Брюсселі своі му
~ейні с:карби. Вели:кі мистці 
всіх епох розміщені там не по 
иаціональностим, а за мистець
І<ИМИ ш:колами. В дних 18 квіт
ни до 21 липни відбуваєтьси там 
вистав:ка "50 ро:ків модерного 
мистецтва", а в дних 8 серпни 
до 19 жавтни виставка "Людина 

мистецтво" дасть перегляд 
шедеврів малирства, скульпту
ри й архіте:ктури - від перед
історіі до наших днів. 

f. "Радісна :Бельrів". Це 
дільници розваги. Там ре:кои
ституовано бельгійсь:кі доми й 
вулиці, пряміщено 50 иабаретів, 
5 театрів, :каварні, а далі най
більшу сценічну залізницю Ев
ропи, поізд-мариво, ревиційний 
літаючий віз, ілюміновані фон
тани, велииу панарамну вули

цю, сінерама, подорож із Зем
лі на Місяць і т. д. 

7. Городи Гайзлв. - 40 ге:кта
рів терену приевиченого на від
починои і відпружении посеред 
Р.вітів. В сеиціі Конrо приміще
на тропічна рістни, привезена 
з Афри:ки. Є там і чотиросезон
ний город флимандсьиого зраз
на. Помі;к квітами відбувають
ск представлении, балети, :кон
церти. Модерний город, при
крашений плястниою, склом і 
фонтанами. Город троинд, ан
глійський город, оази дерев -
все це дає туристові відпочи
нок по мандрі.чці вулицями ви
ставки, що разом довгі на 140 
І<ілометрів. (-ий) 

СЛАВІ ПУНКТИ ЗЕМНО! ШКАРАЛУПИ 

Чому землетруси бувають завжди в тих самих околицих? 
Переиартковуючи історію, переконуємось, що наша планета мала 
завжди "слабі пунити". Це завжди на тих самих місцих бували 
жертви. 

В 1566 році, підчас землетрусу згинув один мільйон людей. 
У 1703 році Лпоніи зазнала землетрусу, що в ньому згинуло 
200.000 людей. Португаліи, Італік, Туреччина, Сан Франціско, Пів
денна Америиа - це ті назви, з ииими завжди зустрічаємоси 
в трагічні дні. 

Земли ще охолоджуєтьси і не осигнула ще епохи спокою. Зем
на шкаралупа щораз грубшає і стиснає розжарені м:аси і гази 
внутрі, тому вони шукають слабших місць, щоб прорватися на
зовні. Кожного року буває на землі 10.000 землетрусів, отже зем
ли трясеться пересічна майже кожної години. Більшість земле
трусів відбуваютьси на дні океанів і всього тільки 2% з них мож
на помітити без спеціяльних інструментів. Пересічна лиш 10 зем
летрусів річно спричинюють катастрофи. 



ВЕСНА В ЄГИПТІ 

У нас, унраїнських туристів, 
икі відвідали Єгипет, залиши
лись незабутні враження. Да
лений край став ближчим і зро
зумілішим, коли ми на власні 
очі побачили життя цієї старо
,['авньоі і разом з тим молодої 
:країни. 
Коли ми ступили на землю 

Ееличних пірамід і мовчазних 
сфінксів, згадалося, що десь тут 
майже півстоліття тому лікува
лась африканським сонцем на
ша незабутни Леси Українка. Це 
тут поетеса написала цикл пре

-красних віршів "Весна в Єгип
ті". В них вона бачила вільний 
Єгипет, що свобода прийде в 
долину Нілю, ин приходить жа
дана весна ... 
У багатолітній боротьбі єги

петський народ виборов своє 
визволення, свою весну. Краіна 
розвивається, багатіє. У колись 
глухому містечку Гелуані, де 
жила і лінувалась Леси Унраін
J"іа, вже вогненним струмном 

ллєтьси сталь першого металур

гійного заводу. Вогні Галуана 
символізують новий, вільний 
Єгипет, икий нині став части
ною нової держави - Об'єдна
ної Арабської Республіки. 
На парусних фелюгах ми по

верталиси з острова Слонів бі
ли Асуану на правий берег Ні
лю. Висою пальми з верхівка
ми, осяяними позолотою вечір
нього сонци, кидали на воду 

довгі тіні. Річна дихала прохо
лодою, трохи незвичною для 

нас, бо ще кілька годин тому 
температура повітри була по
над тридцитпять градусів жари. 
Це натrровесні ... 

Вечірня прогулянка по сно
нійному Нілю, де колись реві
ли кам'яні пороги, була дуже 
приємною. Біля щогли зручно 
вмостилиси місцеві музиканти. 
Під рабабу і барабан в.они спі
вали арабські мелодії. Ми всі 
приплеснували в такт музиці. 
Чарівна пісня лине над Нільом. 
З задоволенням допомогли б 
співцям... Шкода тільки ні 
слів, ні мелодіі не знаємо. 
Ось затихла рабаба, стихли 

співці. Музинант звертається 
до одного з туристів, запитує 
йоrо 1м'в. 

- Віктор. 
- О, Вінтор І - з особливим 

задоволенням промовляє старий 

посивілий араб і починає піс
ню. 

- Про що вони співають'? -
запитали ми нашого провідни
на {rіда), чуючи, як музиканти 
часто згадують слово Віктор. 

Це вони співають вам піс-
Р.:Ю. 

Л ні ж слова пісні'? 
... Славний Віктор, чудовий 

друже, - виводили щиро спів
ці, - якщо ти не одружений, 
обов'язково одружишся на гар
ній дівчині. Лнщо ти маєш п'я· 
теро дітей, не журиси, будеш 
мати ще стільки. Лнщо ти ща
сливий, бажаєv.о тобі ще біль
шого щастя. Щастя домівці тво
ій, славний Віктор, щастя землі 
твоїй. Тебе, Віктор, і землю 
твою, Унраіну далеку, славимо 
піснею ... 

- Спасибі вам, друзі наші, 
дякували ми, - за пісню, 

за слова привіту, за теплі сло
ва про нашу Батьківщину. 
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Вид з оази на єrипетсьхі піраміди 

До nоб!\ченни, - проща
лись з нами єгиптяни, промов

ляючи вивчені ними наші сло
ва. 

- Месалам, - відповідали ми 
їм по-арабсь11и. - До нових зу-
стрічей! Л. С. 

МІНЯЄТЬСЯ ФАВНА УКРАІНИ 

В УІІраїні провадиться робота по оновленню фавни. В урочищі 
"Холодна гора" .І'іримсьІІоі області створено єдиний у Радянському 
Союзі племінний розплідник фазанів. Птахів завезено сюди з Ру
мунії. За один рік іх поголів'я збільшилось до 2,5 тисячі. 

В багатьох областях Украіни успішно акліматизувались цінні 
хутрові звірі - уссурійський єнот, північноам9рИІІансьІІа ондатра, 
сибірська біл11а і білорусьІІі бобри. 

А11ліматизуєтьси цілий ряд !\Опитних тварин. Значно зросло 
поголів'я диких кіз. З Воронезь11ого заповідни11а в ХарІІівсьІІу і 
ЖнтомирсьІІу області завезено европейсьІІі олені, з "Ас11аніи-Нова" 

далеІІосхідні плимисті олені. Постійними меш11анцими лісів 
Чериігівсь11оі, Сумської, Житомирсь11оі областей: стали лосі. Іноді 
іх можна побачити і в примісь11их лісах Києва. 

В .І'іриму добре прижились ди11і барани - муфлони і сибір
СЬІІі 11озероги. У лісах Чериігівсь11оі, .І'іиівсьІІоі, Сумсь11оі та де
ИІІИХ інших обпастих почали зустрічатись ди11і 11абани. 
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НОВИНА ДЛЯ ЧИТАЧІВ "МИ І СВІТ"І 

ЦІННА НАРТИИд - ЗА 1 ДОЛЯРА! 
На проголошений нами конкурс у приєднанні нових nе

редnлатників дли журналу зголосились сотні наших Приите
лів. Поміж них ми обіцили вильосувати дві картини: карти
ну А. Сологуба вартости 50 дол. і картину 'М. Кричевського 
вартости 100 дол. Наперед відбулось льосуваиии картини 
Сологуба і щасливий льос впав, ик про це ми вже nовідом
лили, - на rr. Мврі10 Бульбову з Баффало (ЗДА). 

При другому льосуваині, що відбулось 25 березни, льос 
з ке.ртиною Миколи Кричевського вnав на панну ЛІОСІО Crrirr•· 
ни'Іенио з Нью-Йорку. 

Нем прикро, що інші наші Друзі розчарувались. Картн
ии коштовна річ, отже не можемо тек швидко зробити nо
дібний новий дарунок. А -все таки хочетьси і nоширити nо
між Читачів українські :мистецькі картини і допомогти :мист
ЦІМ. 

Отже :ми заплинували ось що: 

В можному числі журналу будемо по:міщувати купон. 
Хто хоче взити участь у льосуваині картини, хай nерешле 
нам вирізаний купон і 1 долира. Коли назбираєтьси у нас 
50 иупонів, вильосує:мо картину за 50 дол. Іншим разом 
nожде:мо на 100 купонів і вильосує:мо нартину за 100 дол. 

Редекціи "Ми і Світ" не цьому нічого не зароблити:ме 
- гроші призначені дли мистців, в ииих будемо вибирати 
найцінніші картини. Отже даючи долира, допомагаєте роз
воєві :мистецтва, а одночесно :маєте шансу бути одним із 
щасливців, що набуде картину. Ось перший иупон: 

КАРТИННА f АПЕРІЛ "МИ І СВІТ" 

Мій причинок до розвою рідного :мистецтва 

І:м'и і прізвище: 

Адреса: 

Підпис 



Чесnав Міщук 

УКРАїНЦІ 
Тасманіи - острів, який ле

жить на nівдень від Австралії, 
що від неі відділяє його Бас
ська nротока. Поверхня цього 
о::трова виносить 26.215 квад

ратних миль, икі замешкувало 
nід час останнього nepenнcv 
насалении в 1954 році - 308.783 
особи, в тому числі 319 укра
їнців (206 чоловіків і 113 жінок). 
Очевидно, що за останніх чо

тири роки населення Тасманії 
- одного зі стейтів Австралій
ського коммоивелту, - сильно 

зросло (найбільше за рахунок 
нових nоселенців з Голnиндії). 
Натомість чисельний стан укра
їнців sначно змалів, бо наші 
люди здабільша nереселюються 
до стейту Вікторія на :континен
ті, а ті, хто залишився, живуть 
розкинено no всьому острові. 
Зрозуміло, отже, що npo уr.ра
інц-ів та іх житти-бутти в Тас
манії є дуже мало відомостей 
F.авіть у пресі, яка nоявляється 
в Австралії ("Вільна Думка" -
Сідней та "Українець в Австра
лії" - Мелобурн). Треба сnоді
ватися, що наші люди, відnо
Бідальні за громадське життя 
в Тасманії, час-до-часу звітува
~имуть про свої досягнении чи 
невдачі всім українцим у дія
спорі, икі наnевно цікавляться 
своїми земликами в цій далекій 
:країні. 
Найбіл:,ше скуnчення украЇн· 

ців у Тасманії є в Гобарті, -
столиці стейту з 100.000 меш
r.анців, і Б Линсестоні. В Гобар
ті існує Українська Громада, 
~ка є єдиною репрезентаційною 

В ТАСМАНІї 
установою українців у Тасма
нії. Там існують дві украіие;ь:кі 
парафіі - УКЦ і УАПЦ, які 
бувають обслуговувані тільки 
двічі на рі:к, бо місцевих сви
щеників там немає. Вони nри
їжджають у Тасманію літаками 
або :кораблими зі стейту Вікто
рія, вірніше з іі столиці Мель
бурну, що є також і україн
ською столицею, бо там містить
ск наші централі, а nередусім 
СУОА, який в грудні минулого 
року відбув св1н УІ делеrат
сь:кий з'їзд, на икому обрано но
ві :керівні органи з інж. Б. Ше
метом у проводі. 

Управа Украінської Громади 
Тасманії nрацює жертвенна, 
влаштовує академії, віча, nере
водить збірки на різні наші ці
лі, інформує австралійців npo 
Украіну і іі народ, заложила 
українську бібліотеку, з 1956 
року nрацює там рідна субот
ня школа (учителька nані Мат
Еієнко), до и:коі ходить кілька
надцитера діточок і ика :кож
ного року при допомозі Бать
ківського :Комітету влаштовує 
ялинку для дітей (цього року 
заnисаних там понад 60 дітей!). 
Чисельний стан УГромади - 72 
членів, більшість з них активні. 

Ми горді за наших братів і 
сестер в Тасманії, бо вони і там 
nрацюють для Украіни. 

Скажіть, дорогі читачі, де то 
немає нині наших людей. В 
Антарктиці, - і там вони є в 
складі радянської та американ
ської експедицій\ 



ПОСИЛКИ В УКРАІНУ 
ЧЕРЕЗ "МИ 

Для вигоди наших Читачів, зокрема тих, кому далеко 
до внсилкових центрів, наше Видавництво nеребрало nред
ставництво 

УУіРАlНСЬ:К:ОІ ВИСИЛ:К:ОВОІ ФІРМИ 
"ЧУМАК і С-КА" В ЛОНДОНІ, АНfЛІЯ 

Ця фірма rарантує найнижчі ціни, солідний товар і до
ста-ву nосилки найдалі до одного місяця nісля волати гро
шей. Цю rарантію скріnлює ще авторитет нашого Видав
ництва, яке вnовні відповідає за надіслані Вами гроші. 

Посилка ч. 1 

3~ ярда дуже міцного ма
теріялу на вбрання, темного 
кольору, і 2~ ярда доброї 
підшнеки подв. ширини, 

3 ярди міцного матеріялу 
на плащ "мелтон" - грана
товий і три ярди подвійно 
грубої лідшивки на плащ, 

3 ярци папеліни на С'ороч
ку (біла або в кольорах), 

1 пr.ра 3овниних скарпе

ток, 

1 бритва - "Солінrен'', 
1 пара міr.:них юхтових чо

біт - "Сібутс", 
1 фунт мила до лраннк. 
Все разом - вага 20 фун

тів, ціна 65 доn. 

Посиnка ч. 2 

Кулон на убракнп, чис·rо
вовкииий, в різних нольорах, 
3 ~ крда, дуже міцний, 

l"іупон на плащ гранато
вий, 3 крди, 

Вовниний матерікл на су
конку, 3 ярди, 
Черевики чол. міцні, яій

сьнового тилу, 

Жіночі черевюш, високі з 
холивнами, 

Д"тячі міц·ні черевики, 
Жіночий светер, 
Чоловічий светер. 
Веа разом 20 фунтів, ціна 

91 дол. 

Посилиа ч. 3 

Кулон міцного матеріклу 
на жіночий або легний чоло
вічий костюм, 31 ярда, 
Купон Н!І чол. убрання, чи

стововняний твід, 3! ярда, 
Купон чистовоян. екслор

т~вого матеріялу в паски, 
34 ирда, 

Кулон ЧИСТОВОВНІІНОЇ ГУ· 
стої афrалінн, 3! ирда, 

І СВІТ" 

Як nриклад низьких цін nодаємо зразки nосилок, з яких 

Ваші рідні за розмірно дешеві гроші матимуть найбільшу 

користь. Вони базовані головно на англійських вовниних 

куnонах, які - як відомо - мають в СССР найбільшу ціну 

і які в Англії найдешевші. :Кожна з цих nосилок обрахована 

на дозволену найбільшу вагу - 20 фунті-в. Тут nодані ціни, 
в які вІшючені вже всі оnлати (за виїмком 2.50 дол. - більше 

nорто nри висилці до азійської частини СССР). 

Кулон міцного вови. мате
ріялу на плащ, 3 ярди, 

4 фунти мила до прання. 
Все разом 20 фунтів, ціна 

84 дол. 

Посилка ч. 4 

Кулон чистововниного ма
теріялу на чол. убрання в 
різи. нольорах, 3! ярда, 
Купон дуже теплого вови. 

матеріклу на плащ, 3 крди, 
10 метрів білого полотна, 
Чоловічі черевини військо-

вого тилу, 

Подвійний 
коц. 

чистововниний 

Вага 20 фунтів, ціна 80 дол. 

Посилиа ч. 5 

Кулон чистововииного ма
теріялу иа чол. вбрання, 3~ 
ярда, 

Купон дуже теплого вови. 
мат. на плащ, 3 крди, 

Подвійна італійсьна кала 
на ліжка, 

Подвійний дуw е теn;rий 

вовниний коц, 

2 фунти шніри на лідош
ви чи золі. 

Вага 20 фунтів, ціна 76 дол. 

Посилив ч. 6 

Чисто вовниний купон на 
убраннк, 3! ярда, 

Чисто вовняний, дуже теп
лий кулон на плащ, 3 ярди, 

Вовниний еветер з рукава
ми, 

10 фунтів твердоі шкіри 
на підошви. 

Разом 19 фунтів, ціна 71 
дол. 



ПЕРШІ СТОРІННИ НЕПИСАНОї ННИГИ 

Перед нами лежить ннига. На 
jj обкладинці написано: "Астро
біол'>rія", що· означає - наука 
про життя: в небесних просто
рах. Розкриємо цю незнайому 
книгу - і побачимо: лише пер
ші її ст::>рінии заповнені тек
стом та ілюстраціими, а решта 
- чисті. Вони терпляче ждуть 
ввторі11, я:кі заповнить поки що 
білі аркуші новими цікавими 
сnостереженними й висновками. 

Так, ас·,·робіологія - ще зов
сім молода наука. Прочитаймо 
ж їі перші сторінки, захоплю
юче цікаві і дли тих, хто на
віть у мріях своіх далекий від 
міжпланетних nодорожей, і для 
тих, хто вже реально бачить 
себе в космосі. 

Політ у космосІ Ще зовсім 
Rедавно це здавалося тільки 
сміливою фантазією. Але ж са
ме з неі народжується майбут
нє, яке іноді незримо, непоміт
но входить у наш сьогодніш
нtи день. Знамекними віхами 
цього майбутнього стали штуч
ні супутники Землі. Вони про
били вікІ'О в міжпланетні про
стори, набагато наблизивши іх 
nідкорении людиною. 

На другому супутнику над 
nоверхнею повітриного о:кеану, 

що оточує нашу планету, з ве

летенською швидкістю мчав 

перший "астронавт" - соба:ка. 

За його фізичним станом уваж

но стежили численні прилади, 

а радіохвилі несли ці "спосте
реження" не Землю. Ще довго 
фізіологи, біологи, лікарі ста-

ранно вивчатимуть і узагаль
нюватимуть одержані ВІдомо
сті, икі де-поможуть підготувати 
все необхідне дли споридженни 
ЛЮДИНИ ДО ПОЛЬОТУ В КОСМОС. 

Що ж особливо цікавить те
пер учених у цій галузі'? Саме 
про це розповідають сторінки 
:книги, що лежить перед нами ... 

Заrрожує перевантаженив 

Майже :кожен з вас у~ітку 
буває в таборі, будинку ВІДПО
чинку або санаторії. Післ.в: до
держанни певного режиму і по
силеного харчуванни протигом 

місици більшість повертається 
звідти додому з кількома кіло
грамами додаткової ваги. Цей 
приріст у два, три, а іноді й 
nільше кілограмів радує ваших 
лікарів, вихователів, рідних, 
друзів. Але чи знаєте ви, що 
за дуже короткий відрізок часу 
можна збільшити свою власну 
вагу в багато разів'? 

Згадайте, що таке сила ваги. 
Як і всика сила, вона ивлиє со
бою добуток маси на присІІо
ренни. У звичайних, земних 
умовах ці зміни прискорении 
незначні. Тому ми легко пере
nосимо 11ороткочасні переван
таженна, зв'в:зані із зменшен
ним або збільшенням приско
ренюr. Але при польотах на 
швид11існих літа11ах прискорен

ии досить тривалі і значні ве
личиною. Тут далеко не кожна 
людина безболісно переносить 
перевантаженни, иІІі при цьому 
rиникають. 
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А ик же тоді в ракеті? Штуч
ному сулутникові Землі перед 
тим, ІНІ винести його на орбіту, 
б"ло надано швидкости у 8.000 
метрів за секунду. Зважте на 
те, що наростала вона проти

том порівняно малого nромІж
ку часу. Отже, при цьому діІІ
ли величезні прискорення, а 
ик наслідок виникали дуже 
значні перевантаження. 

Ще раніш було встановлено, 
що перевантаження, икі може 
перенести живий організм, за
лежать не тільки від іх вели
чини, а й від неприму і три
валости діі. 

Уивіть собі людину, ика стоіть 
у кабіні ракети, що злітає вер
тикально вгору. Дія прискорен
ня приведе до того, що кров з 

голови відрине в нижню час
тину тулуба. Серце не зможе 
перебороти кров'яний тиск у 
судинах, отже, воно будf- не
спроможне іі лерегаюtти. Не
минуче виникне недостатність 
RрОВОЛОСТtІЧаНИЯ МОЗКу. Це ПрИ• 
Ееде до лорушенни зору, функ
цій центральної нервової систе
ми і навіть до нелритомиости. 

У такому положенні на лю
дину в кабіні можуть також ді
яти Л'!Іревантаженни, спрямова

ні в протилежний бік. Якщо 
ракета почне гальмувати рух, 

то кров нідрине до :rолови. Ta
J-.i прискорення дуwе небезпеч
ні. Спочатку вони викликают., 
червону лелену на очах, а ло

тім - крововилив у мозок і 

часто - смерть. 

Значно легше переноситься 
прискорення, що діютr. не 
вздовж тіла людини, а в лер
геидиІІальному напрямі, коли 
вона лежить. У цьому разі від
лив крови буде лорівнино не
великим, а серцю значно лег-

ше забезпечувати нормальне 
nостачання крові всьому орга
нізмові. 

Досліди показали, що комахи 
птахи переносить переванта

жении легко. На спеціяльиих 
приладах - центрифугах такі 
експерименти проводилиси та-

1\ОЖ з мавпами і людьми. Ви
вченнн впливу перевантажень 

за допомогою ракетних візків, 
икі дають змогу штучно ство
рювати перевантажеиии у сто 

разів лід час розгону і в 5.000 
разів при гальмуванні, показа
ло, :цо людина добре витримує 
~5-разове перевантаження про
тигом 0,2 се,.унди. 

Багато цінних висновків зро
били дослідники, вивчаючи за
тижні стрибки парашутистів. 
Починаючи з 1951 року вчені 
провадить ч:;,:слеині експеримен
тальні польоти собак у висот
ІJИХ ракетах. 

У дея11их випадках собаки, 
одиrиеиі у висотні скафандри, 
розміщувалнск в особливих віз
ках. На висоті 100 кілометрів 
вони викидалиси. Візок вільно 
nадав, поки його на певній ви
соті не '"підхоллював" парашут, 
що автоматично розкривавси. 

Під час вільного падінни спе
ціяльиі прилади фіJ<;сували фі
зіологічну дію перевантажень. 

Виникає цілком природне за
nитанюr: чи можемо ми якось 

боротиси з переваитзжеиюrм? 
Адже мало вивчити шкідливу 
дію ивища - треба знайти за
соби захисту. 

Биивлиєтьси, вже тепер наука 
не така безсила. Конструктори 
у співдружності з фізіологами 
створили спеціильні протилере
вантажні костюми. Вони зроб
лені з цупкого й міцного мате
ріилу, икий облягає тіло. В міс-
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цях можливого скупчеиии кро

ЕИ вмонтовано гумові :камери. 
Коли виникає загрозливе пере

FантАженн~ в них автоматично 

nоде.єтьси стиснене повітри. Роз· 
дута :камера стискує м'икі тка
нини живота, ніг. запобігаючи 
надмірному скупченню :крови. 

У світі невагомости 

Майбутнім астронавтам дове
деться відчути на собі не тіль
у,и значне збільшении ваги, а 
й <racт!'louy навіть повну втра
ту >ї. 
Ми звннли до того, що наше 

~іло має певну вагу, і в усіх 
наших рухах підсвідомо вра
ловуємо іі. Природно, при рап
товому настанні невагомости 
порушуєтьси звичайна :коорди

наці!( рухів, шо і є причиною 

багатьох курйозних ситуацій, 
описаних у науІІово-фантRстич
ній літературі. Справді, щоб 
під~<ІІти, наприклад, руку, по
трібне оrевне зусилли м'язів, 
><:ке вироблиєтьси протигом усьо
го нашого житти. У світі нева
І·омости це зусилля значно 

:!меншується і, навпаки, важче, 
ніж звичайно, опустити руку, 

бо вона не має ваги, и11а в нор
мальних умовах сприиє цьому 

pyxoRi. 
В чому причина часткової і 

навіть повної втрати ваги при 
J<осмічних польотах? 

На Землі на наше тіло діють 
в основному дві взаємнопроти
лежні сили: сила ткжіннк і від
центрова сила. Чим вище ми 
nіднімаємось, тим меншою бу
де перша з них і тим більшою 
друга. Якби нам вдалоси збу
дувати башту заввишки в nро
мінь земної :кулі, ми стали б 
легшими в чотири рази. 

Але збільшити відцентрову 
силу можна rа11ож nрис:корив-

Світ ч:. 49 

ши обертаини. Фантастична 
башта, про Иl'ІУ говорилоси ви
ще, оберталас!( б з тією ж 
швидкістю, що й Земля. А 
штучні супутинки Землі, ик ві
домо, обертаютЬСJ( значно швид
ше. Саме тому відцентрова си-
ла, що діє на 
силу тяжіник 
потрапляють у 

сти. 

них, 11омпенсує 

штучні планети 
світ невагомо-

Але <rи зможе людина жити 
в ньому? Адже протигом бага-
1ЬОХ cropi<r іі організм присто
сувався до діі ваги. На це за
nитаиик вчені шукають вичерп
ної відnовіді. 
Наш організм має спеціяльну 

rрупу органів, я:кі •rутливо ре
аrують на механічні подразнен
ня. Ух нRзивають механорецеп
~·орами. Положення людського 
тіла, його рівновага, зміна 
швидІюсти - все це :контролю

ється так званим вестибулярним 
r.паратом, розташованим у вну

трішньому вусі. 

Лежачи, стоячи, сидкчи, йцу
-.;и - ЗRRЖДИ знає людина, де 

верх, а де низ. У цьому ій до
помагають механорецептори, 

я:кі реаrують не неnрим діі ве
ги. Але у світі невегомости 
вони стануть "безробітними", 
і орієитуввтиск в просторі до
помагатимуть тільки очі. 

Досліди, однак, nоказують, 
що :координація рухів у тварин 
і людей в умовах невагомости 
порівнкно швидно почина~ ·,~ід

повлюват..:ся. Це nідтверджує 
<оудову здатність нервової си
стеми nрястосовуватиск до но

вих умов. Невагомість вnливає 
на дихання, кровообіг, темnе
ретуру тіла те інші фун:rщіі 
організму. 

Я:к і nеревантажеинн, вnлиn 
неваго.\1ости вивчається: нв до

r.'Лідн~<х тваринах. Наnрикл<tд, 
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у мількох білих мишей зруйну
вали вестибулярний апзрат. Пі
сля цього вони втратили здат

ність орієнтуватиса в просторі 
і зберігати нормальне лоложен· 
на. Але через деккий час орієн
тація у них відновиласи за ра
хунон зору. Тоді цих тварин 
разом з нормальними (нон
-:-рольннмн) мишамн вмістили 
у спеціяльні камери на ранеті. 
На ній було встановлено кіно
еларат. :Коли ракета, підняв
шись на велину висоту, стала 

падати, ніноапарат почав фін
сувати на плівці поведінІ<у ми
шей під час польо1·у. Цікаво, 
що тварини із зруйнованим ве
стибулqриим апаратом почува
ли себе нраще, ніж нормальні. 
Отже, r~опередF:я пристосова
ність полегшує організмові пе
ребування у світі невагомости. 

Під час дослідних польотів 
мавп вдалося записати частоту 

дихання, виміряти нров'иний 

тисн у венах і артеріях, зни
,-и елентрокардіограми. Одер
жані відомості свідчать, що, 
хоч тиск крові в умовах нева
гомости дещо знижується, це 

не винлинає помітних nору
шень діяльности серця. 

Однечесно людсьна цумна 
nрацює над тим, ин створити 

на ноемічних нораблях штучну 
вагу. Вюrвляється, це реальна 
справа. Треба лише примусити 
І<абіну з пасажирами з певною 
швидніст1о обертатисв навноло 
своєі осі. Відцентрова сила, ика 
при цьому виии:кне, створить 

відчуття: ваги. Майбутнім астро
навтам нічого боатиси запамо
рочень, бо при рівномірному 
обертанні іх не буде. В прин
циnі створении штучноі ваги 
можливе танож за рахунон лі
нійного nр:искоренни. 

У "nромеквх смерти" 

Не було б життя: на нашій 
планеті без Сонця. Воно несе 
нам тепло і світло. Але в со
нячному промінні є ультрафіо
летові і рентrенівсьні промені. 
Бонн згубно впливають на все 
живе. 

До нас, жителів Землі, дохо
дить лише незначна частина 

цих смертоносних nроменів, бо 

ми живемо на дні величезного 
повітриного онеану. Багетоніло
метрова товща атмосфери ве
г.икою мірою вбирає ультрафіо
летову і рентrенівсьну радів:ціі. 
Тому до нас вони доходить 
значно ослабленими. 
Але в ноемічних nросторах 

згубне проміння діє на повну 
силу. Як же захистити від ньо
го астронавтів? 

Сучасна техніна вже повні
стю nідготовлена до цього. Ви
ивлs:єтьси, ультрафіолетове nро
міння вбирається: багатьма ві
домими нам матеріялами, і се
ред них таним поширеним, як 

снло. Дещо снладнішою є проб
лема :.ахисту від рентrеиівсьноі 
радіиціі. Але тут нам повинен 
допомогти чималий досвід: 
адже досить значна група 

представнянів різних професій 

має щодня справу з рентrенів· 
ським промінним. Треба споді
ватися:, що нонструнтори захис 

ного одагу для астронавтів без 
особливих труднощів розв'и. 
жуть це литанни успішно. 
Значно складнішою є проб

лема захисту від зливи ноеміч
них частинон, иних дуже бага-
70 у міжпланетних nросторах 
Але де народжуються: ці ча

стинни::> Що вони собою ивля:
ють? На ці запитання: нау на 
:намагається дати відпоьіді. 
Так, про природу ноемічних 
nроменів відомо, що це ядра 
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різ:а:их ХLІ.ІІlЧНИХ елементів, зде
біn ьшого вдра водню. Бони ру
хеюtьсв з величезною швицкі
с~ю. що иаближаєтьси до шв>Ід
т.ос~н світла. У нижніх шарах 
а:rмосферн цих частинок дуже 
мв:л:о, але чим вище, тим іх 
біnьше. В.ввжаю·rь, що за межа
мн атмосфери крізь квадратний 
СІІНТИМЕ"ТР кожні дві секунди 
nроходить по одній частинці. 

Маючи велику енерrію, ці 
частинни, потраплвючи в тка

нни:и організмів, руйнують жи
ві клі:rиики, винликають захво
рюІІания. 

Біоnогічна дік космічного 
nроміння в останні роки інтен
сивно вивчається. З цією ме1·ою 
різних тварин піднімали на ви
r:о~v кількох деситків ніломет
рів. Тут іх тримали до ЗО го
дин. Дальші дослідІ'І"ении пС>ка
звхи, що у nіддослідних тварин 
виввnалисJІ ознаки променевої 
ХІІОрОбИ. 

Штучні супутники збагатить 
нв.ші відомості про інтенсив
и]сть космічних nроменів. Але 
водночас треба з'исувати, скіль
ки ударів частинок може без
болісно витримати наш орга
ніsм. Адже одно вдро навіть 
rв.них важких хімічних елемен
тів, як цинк або залізо, може 
зруйнувати лише lS.OOC нлітин. 
Порівняно з іх загальним чи
слом це мізерна кількість. 

Белине значенни має й те, 
~<уд:и саме потраплвть космічні 
•нІс~:инки. Зрозуміло, що, по
~рапивши на життєво важливі 
"!~ани ни серця, нервових цен

:rрів, мозку, вони можуть при
звести до загрозливих пору

шень нормальних фуннцій. Ду
же важливо танож знати, через 

Уки:й час післи ~ого, вк косміч
JІЇ частинкР. потрапили в орга
пізм:, В:ИИВЛИЄТЬСІІ ЇХ згубна діІІ. 

А порвд з вивченикм інтен
снвносrи космічних nроменів, 
:;'всуваинвм місцн іх "наро: 
дженни", біологічної д11, вчею 
працюють над проблемою за
хисту від них. Уже існує чи
мало проектів, але вони nоки 
що недосить досконалі. 

Лю.цина в космосі 

Ще дуже бідні наші розвіду
Бальні дані про нескінчені кос
мічні простори, але навіть те, 
що ми знаємо, ставить перед 

організаторамн перших між
планетних експедицій досить 
складні завданни. 

Людину, що полетить у кос
мос, слід забезпечити повітрим 
необхідноrо складу. !і треба 
вберегти від незвичного холо
ду в тіні і згубної спеки в nід
соничиїй стороні. Отже, на ко
смічно:-4у нораблі треба ш·rучно 
створити звичні дли людини 
нліматичні умови такі, кк 
на Землі. Тут повинен бути і 
свій обмін: кисень має nопов
нюватись, а вуглекислота вби
J:атиси. 

Ве11Ику ролю у житті зЕ-мних 
тварин і людей відіграє також 
тиск повітрJІ. Якщо він недо· 
статній, то навіть в атмосфері 
чистого ннсню забезпечити нор
иальне диханни немоІ"іливо. 

Проте значення тиску цим не 
обмежуєтьси. При його ЗFачно
му зниженні з т~анин і крови 
nочинають виділитися розчине
ні в них гази, що може nри
звести до серйозних порушень 

нормальних фізіологічних фун
кцій і навіть до смерти. 

Ізольована герметична набіна 
з нормальним барометричним 
тиском усередині, дасть змогv 
уникнути цієї небезnеІІН. 
А що коли одну з стінок ка-

5іни проб'є осколок метеорита\' 
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Тоді необхідний земний мікро
Jшімат буде забезпечений лег
ким і зручним костюмом, вкий 
не повинен обмежувати рухів. 

Чимало труднощів ще дове

детьси перебороти, чимало про

блем розв'изати перед тнм, ик 

перші астронавти вирушать у 
незвичайну подорож. Але лю
,lіИНУ не зупинить ні труднощі, 
ні окремі невдачі. Тепер усе 
більше і більше тих, хто не 
сумнівастьси, що і ця: смілива 
мрія: незабаром стане дійсні-
-=~·ю. М.С. 

ЗВІДОМЛЕННЯ З "ЕКСПЛОРАТОРА" 

Вже від довшого часу кружлис довкола Землі американський 
супутник "Експлоратор І" (вміжчасі випущено ще два американ
ські супутники, але даних про них досі не опубліковано). Що 115 
хвилин він закреслює в надземному просторі великий круг -
еліпсу, в найдальшому пункті віддалюючись від Землі на 2.553 
кілометри, а в найближчому спускаючись на 352 кілометри. 

Інструменти, що ними він вивінуваний, передають потрІнНІ 
відомості: температуру назовні і внутрі супутника, діиинн мікро
метеоритів і дані про космічне проміння. 

Дікнии метеоритів записується подвійним способом: апарат ре
еструс всі вібрації супутника, а крім цього назовні його примі
щено 12 густих решіток. Коли в них потрапить частинка розміром 
більша як на одну п'итьтисичну міліметра, то зараз сіточка про
ривастьси. Температуру міряють чотири термометри, з иких два 
уміщені внутрі, а два назовні супутника. Космічне промінни за
писує лічильник Гайrера, що видає сигнал за кожним разом, коли 
попало в иього 36 променів. 

"Експлоратор І" встиг уже передати нам деикі дуже цінні й 
досі невідомі інформації. Внивлистьси, що інтенсивність космічно
го промінив в найвищому пункті орбіти є в 12 разів більшою, 
ик на поверхні Землі. Це дуже приємна відомість для майбутніх 
міжпланетних подорожних, бо досі вчені думали, що там космічне 
промінни багато сильніше. 

Також бомбардуванни метеоритами багато менше, ик сподіва
лиси. На десять решіток, досі прорвано всього тільки три і то ще 
невідомо, чи вони не пошкоджені були при випуску сателіта. 

Температура внутрі супутника, в наслідок охоронних верств 
алюмінію, не зазнає великих змін - вагастьси всього тільки по
між 10 і 30 ст. Цельзіи. Натомість назовні, коли супутник пере
бувас в тіні Землі, є мінус 135 ст. Ц., а коли находиться в со
няшному промінні - термометри записують жару 336 ст. Ц. 

Прнспішенни чи сповільнении льоту супутника дають ще ін· 
формації про густоту газів та багато інших вже більш спеціяль· 
них відомостей . 

... за розрахунками вчених, у нашій Галактиці є 120 мільнрдів 

зірок. Але у Всесвіті безліч галактик, отже, і безліч зірок. 



3 історіі мистецтва 

ХРИСТИЯНСЬЮ ОБРАЗИ 

Найбільш відомим в історіі 
іменем є ім'я Христа, а однак 
ніхто не знає, ак віи вкгnадав 
насnравді. Портретів зроблено 
:йому більше, чим будь-кому в 
світі, але всі вони уавні. :Ко
ли б ми nосідали сnравжній 
nортрет Христа, - це була б 
:иапевно найдорожча картина 

ха землі. Найдавніші портрети 
]суса бути намальовані в бага
то років по його смерті. Іх зро
били мистці, акі його ніколи 
хе бачили, отже мусіли малю
вати виключно з своєї фанта

зії. 

Найбільшим містом світу за 
часів Христа був Рим в Італії 
і вже дуже швидко було в Ри
мі куди більше христиаи, ак в 
~>раїні, з якої Христос походив. 
Перші христиани творили тай
ні громади. Вони мусіли скри
ватиси, бо влада уважала іх не
безпечними дnа держави, іх 
тортурували і засуджували на 
смерть під найменшим претек
стом. 

Отже римські христиини схо
д:илися Б підземних приміщен
НJ[Х і там відбували свої бого
служення. Там та:кож хороиено 
мертвих у нішах, вижолобле
них Б стіні. Ці вогкі й темні 
печери, освітлені тільки малн
'-!Н блимаючими лампочками, 
називалися :катакомбами. Хри
стияни розмальовували стелю і 
стіни :катаиомб. Один з та:ких 
малюн:ків зображував Христа в 
лос1·вті доброго nастнри, з иг
кятком ка раменах. А звідки ж, 

Ііа вашу думку, вз.али вони об
личч.а дn:І , nостаті Христа? Це 
було просто обличча одиого з 
грецьких божків І 
Поміж сюжетами тих перших 

мальо&ил зустрічаємо, наnри
клад, Даниїла в печері львів, 
Йону з китом і грец-ь:кого бож
ка Орфеи, що своєю чарівною 
музикою усм:ирює дикі звірита. 
Але біньшість малt.овил в ка

такомбах - це не були справ
жні картини. Це були радше 
декорації, .акі мали дл.а хри
сти.ан сим:волі"Іне значени.а. І 
та:к, вони малювали голуба, 
щоб зобразити Сватого Духа. 
Малювали когута, я:кий співав 
тоді, коли Петро відрі:кавс.а 
Христа. Малювали а:кір, - ба
жаючи висловити тим:, що віра 
є наче .акір, .акий тримає, щоб 
хвилі не схопили корабель та 
не розбили об скалисті береги. 
Малювали рибу, бо дві перші 
букви . гр~ць:кого слова "риба" 
були ІНІЦІалами Ісуса Христа. 
Малювали виноград, бо Ісус 
сказав· "Я винна лоза". 
Приблизно в триста ро:ків по 

смерті Христа римський імпе
ратор :Конст.антин сам приняв 
християнство. Отже тоді впер
ше християнські громади не 
мали чого боятися, вийшли з 
катакомб та почали прилюдно 
славити Бога. Вони побудували 
церкви і в:крили іх стіни ма
льовилами і мозаі:ками. З того 
часу, більш яи тисячу ро:ків, во
ни не малювали нічого іншого, 
яи тільии сцени зі Сватого 
Письма. 
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"Христос-у•итель", одна з 
старших міиі.JІтJОрок, що 

краwує текст ствровиииоі 

rослуІКе6иоі кииrи 

иай-

при

бо-

Грени малювали майже ви
нлючио свої персонажі голими, 
бо вони уважали людсьне тіло 
чимсь найнращим у світі і не 
хотіли його занривати. Христи-

янсьні малярі уважали, що це 
не годитьсІІ і звиривали всі ті
па одежею, тан що непонритими 

залишалнсІІ тільни голови, ру
І<Н і стопи. Вони докладзли 
Есіх старань, щоб постаті мали 
вираз глибоний і святий. 

Образи були часто мальовані 
на золотому тлі. ДРІІОли, замість 
малюванни, вони нористува

лись мозаіною. Малюнки на 
стінах затиралиси, а мозаїка 
залишалася тривалою. Зокрема 
мозаїкою вкривано долівки, бо 
тільки вони витримували без
упинне топтання ногами. 

Але найнращнми малюнками, 
ІІКі залишились з перших вінів 
христянства, є маленькі, пре
цнзні ілюстрації, що залишили
ся на рукописах Святого Пись
ма і евитих книг. Денні з них 
не більші, ин поштова марка. 
Робили іх головно монахи, по
божні люди, що присвячували 
своє життя службі Богові і Цер
нві. Всі жниги тоді писано ру
ками (ц-е називаємо манускрип
тами), бо друну люди ще не 
знали. 

На жаль, не багато нам зали
шиnоси тих старовинних мінІІ· 
тюрних малюннів, що були ку
ди нращими, ин тодішні велн-
иі образи на стінах. (мг) 

ПТИЧИИ - ПРОВІДНИКИ ДО ДИКОГО МЕДУ 

Відомий знавець життя птиць - орнітолог Герберт Фрідман 
опублінуввв тепер ннижку про незвичайно інтересну птичну, що 
її звуть провідиином до меду (гоні rайд}. 

Ци птици, не більша за горобця, перелітає з галузни на гапуз
ку і шунає диного меду. Знайшовши його, вертається назад і жде 
на икусь людину. Коли ж її побачить, зчиняє крик і знову пере
сІІакує з дерева на дерево, щораз наближаючись до віднритого 
скарбу. Тубильці в підбігунових онолицях Африни й Амернии 
добре знають цю птицю і радо нористуютьс.в: іі вІІазівками. 

1'\оли людина вибирає мед, то птична спонійно сидить збону 
і жде на свою заслужену нагороду - розкинуту по землі вощину 
З ОсТаНІІаМИ меду. 



Jtn а иааrих 'ІИТВ'ІОК 

ШКІРА НАВЕСНІ 

Fil'l надходить весна, иожиий 
д~мвє про обнову. Природа 
sд.п:аєтьс.и в зовсім нові шати, 
наші одяги стають .исиішими, 
біnнмо хати й паркани, миємо 
шнбхи у вікнах. 

Жі:и:ки стараютьс.и як най
швидше забути зиму. Разом з 
ясним проміникм сонця думки 
сrають пегшими. Гоnови при
бираютьси заквітчаними соло
:и'иннми капелюхами. Весна в 
серці і назовні. 

Ane не можна вповні втіша-
П!С.>! 

F.І.<ЩО 

сонцем, теплом 

ми призабули 
і весною, 
про най-

важливіше, - про весн.ине від
сві,.,.енни та відчищення нашої 
ш:І'ііри. По довгій зимі наша 
ш:І'ііра виснажена, висуwена, ci
ps, із занечищеними порами. 
::Соnод, вітер, бруд, а особливо 
саджа із коминів, не додають 
nринади й краси нашій шкірі. 

Першим кроком для відсві
жеянв і поліпшення стану шиі
ри є rрунтовне внчищенн.и по

РLВ 1 nоверхні. Слід нам зрозу
міти, що саме тільки звичайне 
щ оден ие nлекd!'!НЯ Ре внст~.чае. 

ЗоІ'Ірема мешканці міст повинні 
~нати, що зимове небо, сповне
JІе д~>му і пороху, щоденно на
:1>11 вдає на наше лице щораз но

:І!:У верству бруду. Таиож шмін· 
J>a чи руж, недастаточно зми

вані, залишають своі останки 
в порах. 

І так то ми хочемо зустріча•rи 
весну? 

Ні. Цьому слід зарадити і то 
неrайно. Звичайно, що найкра-

ще цю весняну обнову переве
де вам спеціяліст - иосметич
ьа. Бо крім забитих парів, у нас 
nапевно назбиралоск таиож чи
мало вугрів та "мільюм" - бі
леньких крупои на лиці, акі 
ледве чи нас прикрашують. Та
І'ОЖ прищі засіваються в цю 
пору куди густіше. Вигляд та
кого лиця ніик не принадний. 

Нам треба ще й навесні при
готовити своє лице до пекучо

r·о літнього сонця. В декого з 
першим весняним промінним 
з'являються таиож на лиці пл.и
м:н й весиянки Багатство уль
трафіолетних лучів іх особли11о 
nідкреслює. І як цьому заради
ти, щоб і на сонечку погрітися, 
в городчику попрацювати, а о.ц

н.очасно вигл.идатн "на людей". 

Відчищувальний забіг ("тріт
мент") весь наставлений на те, 
щоб відевіжити лице, вичисти
ти шкіру. Наnеред збирається 
шмінку з обличчи, оліели вими
вастьси й вищітковуєтьси шкіру 
сnеціильним к9емом і щіткою, 
оліели (залежно від роду шкі
ри) робитьси сnеціальне нагрІ
вання забруджених місць - но
са, бороди тощо. Тоді змива
ється шкіру сnеціальними вода
ми. Зчерги екстрагується зане
чищенни і знову покривається 
лице сnеціяльними водами. 

Дальшим засобом є масаж, 
що також відчищує шкіру. Ін
коли це тільки глибокий масаж. 
бокий з легким. Він сnричинює 
а інколи комб:новаинй - глн-
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швидкий обіг крови, ика від
живлює шкіру і забирає з неі 
всі нечисті залишки. Поверхне
ЕНЙ масаж спричинює швидше 

злущенни нашкірка і залишків 
nовищених клітин nершої вер
стви шкіри. 
Вібраційна машин& діє на всю 

шкіру, а зокрема ще й на кін
чики нервів, даючи організмо
ві відnоуженни. Післи цього 
стосуєтьси маску, - що іх є 
багато родів дли кожної шкіри 
і nотреби, ика чистить, вибілює 

тощо. Зчергн nриходить світли
на тераnіи, від икоі nри доnо
мозі лимn шкіра вигоюєтьси, 
кращає. Врешті nульверизац-ій
на ламnа замикає nори, і оста
точно відсвіжу.; лице. 
Післи такого "трітменту" від

чуваєтьси, що справді наше ли
це ідеально чисте, ик nрозора 
Ееснина роса. Тепер ми може
мо вnовні користати з веснино
то сонц11, разом з непорочно 

чистими ліле.qми зустрічати 
весну. О. 11:. 

НЕ ЛЕГКО ОДРУЖИТИСЯ ПРИНЦЕСІ 

Недавни зустріч nринцеси 
Марrарети з каnітаном Тавн
зендом, знову звернула увагу 

світової nреси на іі інтимне 
житти. 

:Княжна Марrарета гарна, мо
nода, nовна чару. Вбираєтьси 
дуже добре, незвичайно бистра, 
має велике nочутти гумору. 

Любить товариство чоловіків і 
залюбки слухає комnліментів. 

Тому десить років, ик 18-літ
ню дівчину, іі вnроваджено у 
велиний світ Лондону. З того 
часу чимБло хлоnців захоnлю
валось іі :красою, зітхало 
врешті розчаровано шукало со

бі ближчих зірок. Бо ж не лег
ко воно бути хлопцем nринце
си Марrарети невільниці 
двірської етикети. 

Захоче, наnриклад, хтось ви
братись з :книжною до театру. 
Цього передусім він ніик не 
може сказати Марrареті, бо це 
ЕОНа запрошує ХЛОПЦІ! ДО Те

атру. Того дни цей кавалір ді
стає телефон від двірської 
уридничRи, в икому його nові
домлиєтьси, що книжна заnро

шує його на ~автра до театру 

і на nерекуску, "маючи надію, 

що він не відмовить". Звичай
но, що не відмовить, - навіть 
акщо миліше було б йому nро
вести вечір з кимсь іншим і 
икщо вже домовивек зустрі
тись. В означеНlи годині він 
дзвонить до бічних дверей :Кла
ренс Гавзу - невеликого біло
го будинку, офіційної резиден
ції королевої, королевоі-матері 

книжни Марrарети. Пьокай 
вnроваджує гости до середини, 

саджає до вінди і завозить nро
сто в крило, де мешкає Мар-rа
рета. Там у ждальні він застає 
бодай двоє інших осіб, бо книж
ні не можна ніколи зустрітися 
~ мужчиною сам-на-сам. По 
якомусь часі виходить Марrа
рета, а оліели служба прино
сить nерекуску. І хоч книжна 
є госnодинею, то іі обслугову
ють першу. Гості не можуть 
сісти, nоки не сяде книжна, не 
можуть заnалити цигарки, по

ки вона не сигне за своїми 

улюбленими "американцими", 

ь:е можуть відізватиси, поки во

на не nочне розмову на икусь 

тему, врешті не можуть встати, 

поки вона не встане і не ска

же, що час уже йти до театру. 
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До театру ідуть звичайно ве
ли:ким чорним Ролс Ройсом. 
Додат:ковнм nасажерам є nри
бічний дете:ктив nринцеси. В 
театрі дете:ктнв сидить зараз 
біли іі :крісла, в льо:калі - nри 
бічнім столи:ку. В льо:калі дал1 
~обов'изує :книжну ети:кета і ні
хто не сміє іі nоnросити тан
цювати, хіба що сама вона за
nроnонує. Щойно танцюючи, 
nід nостійним сnостерегливим 
оком дете:ктива, може молодий 
чоловік шеnнути Rнижні на ву
хо иRесь nриємне слівце. Часу 
не багато, nравда? 
Оnісли молоді люди відпро-

Світ ч. 49 

ваджують nринцвсу до .Клереис 
Гавзу, бажають "доброї ночі" 
і вертаютьси додому. 
ЯRщо б навіть nощастнпо :ко

мусь сказати ій "люблю" і nо
чути те саме від неі, то ще да
леRо ім абидвоїм до nодружІІіІ!. 
На це треба nисьмеиного до
зволу :королеви, а :королева ра

ніше мусїла б узгіднити сnра
ву з nрем'єр-міністром і nри
масом Англії. Л:к це все важ:ко, 
про те пере:конавси нещасний 

Пітер Тавнзенд, и:кий і досі не 
втрачає надії, nише ·марrареті 
листи і nрисилає :квіти. 

(то тоІ 

ТЕНІС ПІД ЗЕМЛЕЮ 

Любителі теніса зви:кли спостерігати поєдин:ки тенісистів на 
:від:критнх :кортах або у велиRих сnортивних залих. А от під зем
лею... Такого ще не доводилось бачити. 

Проте у nольсьRих тенісистів останнім часом все більшої по
пулирности набуває тенісний :корт "Варшава", який споруджено 
:в місті ВеличРіа на глибині 121 метр під землею. Це місто здавна 
СЛаВИТЬСJ! найстаріШИМИ В Европі СОЛИНИМИ FіОПВЛЬИЯМИ. В ОДНій 
з шахт і збудовано тенісний корт, про икий іде мова . 

... Кілька сотень східців ведуть вас у глибоRе nідземелля. Ви 
сnускаєтесь звивистими Rоридорами між солиними стінами, на 
F.ких руRами чудових майстрів, шахтарів-художників відтворені 
різні сцени, вирізьблені гноми тощо. Перед вашими очима nо
стають солииі иевеличRі підземні озера. Все це нагадує RаЗRову 
подорож. І от nеред вами відRриваютьси білі ворота. ВключаєтьсJІ 
світло, иRе вмить осиює величезну залю. Тут усе з білої солі -
стіни, стеля, бальRои - і лише nідлога червона. Це і є тенісний 
хорт "Варшава". Розміри площі 54х18 метрів, висота - 10 метрів. 
Темnература повітри тут nостійна - 14 градусів. І хоч над усією 
цією сnорудою нависає величезна соляна брила в Rілька десятків 
поверхів, зміна атмосферного тиску не відчувається. 

На місці теперішнього текісиого Rорту до 1918 poRy видобу
вали сіль. Потім ці гарні nідземні залі, коридори і озера привер
нули увагу любителів розваr і романтиRи. ГлибоRо nід землею, 
у величезній залі, nочали влаштовувати пишні балі. Згодом від
дано її сnортсменам RраківсьRого товарнетва ".Колєиж", 11кі побуду
вали тут корт. 
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ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЧИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

УКРАїНСЬКОГО СПОРТУ? 

У зв'язку з масовим прнплн
ЕОМ украінської еміrраціі до 
краін нового поселення - ук
раїнський спорт опинився пе
ред новими завданнями. Одним 
із найьажливіших питань його 
дальшого розвитму стала орга

нізаційна структура. Лк орга
нізуве:rись, щоб усnішно nро
довжувати наші сnортові тра
диціЇ, не затратнаши nри цьо
му свого національного облнч
't.!я? 

Після дискусії на сторінках 
умраінськоі nреси, ми вибрали 
::тару дорогу ·r. зв. Р. Ф. К. -
івських часів, значить - вирі
шили централізуватись. Лк пер
ший мрок, створено обласні со
юзи т. зв. СУАСТ-у, що іх опі
сля nідnорядкоано одній Укра
інсьюн Сnортовій Централі А
мерики й Канади {УСЦАК). 

Дворічна nрамтика, одначе, 
виявила, що з огляду на вели

кі простори й фінансові труд
нощі такий підхід до справи 
є неправильний та нереальний. 

На доказ можна було б навести 
uілу низку невдачних сnорто
вих імпрез. 

На думку автора цих рядків, 
найкращим виходом із ситуації 
серед існуючих обставин бу
ла б децентралізація. На місце 
обласних союзів {СУАСТ-ів) 
слід було б створити льокальні 
nредставництва а осередках 

більших скуnчень, що іх зав-

данням було б організувати, 
контролювати та керувати ук

раїнським сnортоним життям 
тих осередків, при чому особ
ливу ува1·у Тр9ба б nрИСВІІТИТИ 
виховюй ділянці. Замість не
рентовних всеукраїнських чем
піонатів чи обласних турнірів, 
- вказаним було б шукати від
повідних льокальних зв'изків із 
чужинецьким світом. Цією до
рогою ми не тільки застуnи
ли б розмірно слабу україн
ську компетицію сильною, 
але й оминули б коштовних 
витрат nодорожуванни, икі на 
довшу мету могли б сnричини
ти nовну руїну наших сnорто
вих клюбів. Звичайно, що в 
кожному виnадку ми вистуnа

ли б ІІК окрема, зорганізована 
українська груnа. 

УСЦАК перестав би автома
тично існувати. Його nерсо
нальний склад {із усіма титу
лами) можна було б використа· 
ти дли інших цілей, кк наnр. в 
Екзильному Олімnійському Ко
мітеті, якого завданним було б 
вести плинову nолітику виключ
но на зовнішньому відтинку. 

Завданним цієї статті є заста
вити нашу nублічну оnінію на· 
nеред призадуматись над важ

ливою nроблемою, що від іі 
розв'язкУ. на нашу думку, за
лежатиме дальша доли у~раін
ського спорту на еміrраціі. 

Роман Dvблнницн 



ОБЕРЕЖНО 3 КАВОЮ! 
Як відомо, американці n'ють 

дуже багато кави, не тільки ик 
поживу, але й дла розваги, nо

дібно ик курці курать тютюн. 
f'\ожна передишка дла амери
канців є зв'язана з литтим ка
ви, головно під час праці. 
Цей звичай спонтанно переки

дається на всіх новоприбулих 
евролейдів та nочинає закорі
нюватись і серед українських 
nоселенців. Тим часом кава мо
же шкодити евролейц·ям. 

Існує теорія, що для людини 
є найкраща та nожива, ика с 

продуктом географічної смуги, 
де людина народилась і зро
стає. Отже для американців, а 
головно дла людей з Південної 
Америки, кава є природною ло
живою, природним асимілятом. 
Ціла таємница nрироди прихо
вується в тому, що природа у 

своіх геограсЬі·-1них смугах мо
ІІ'.е пристосувати й nов'язати 
органічні клітини рослинного 
й тваринного nоходження. 

f'\ава - це наркотик, що має 
у своєму складі "кофеїну", а 
крім того недзвно викрито, що 
деякі сорти кави мають елолу
ки "діджіталіс", які є тотальни
ми отруамн серци. f'\оли біла 
людина вип'є каву, то вже за 
30-45 мін. кофеіна та елолука 
діджіталіс nродістаються до 
серци та його ослаблюють. f'\о
феіна стимулює, а діджітал па
ралізує, а це нищить серце, ко
ли хто випиває 3, або більше, 
горняток кави денно. Пиття 
більшої кількости кави може 

мати такі наслідки, що людина 
дістає "серцеві сnазми", утруд
нює собі віддих, і дуже ча.;:то 
трагічно вмирає. 
Знаючи добре фармакологію 

кави, німці уживали до неі до
міш:ки, т. зв. "цикорії", що є 
овочевим продуктом, та має у 

собі елолуки фурфуралу, які 
унешкідливлюють, хоч частин
но, кофеїну та діджіталіс. 

f'\рім шкідливого впливу кави 
на серце, кофеіна має шкідли
вий вплив і на мозок, бо по
більшує його кровоносні суди
ьи та nаралізує лереферійннй 
змнсловнй і орієнтаційний 
нерв, не лереходово, ик горіл
ка, але тривало. Наслідком то
го людина втрачає пам'ять, 
орієнтацію, робиться нервова, 
тратить сnокій, не може спати 
і т. д. 

nеред іспитами та 
nеред змаганнями 

Студенти 
сnортовці 
nовинні обов'язково уникати 
кави. 

А тепер ще про те, ак діє 
кава на людей з'акліматизова
них у смугах, де кава росте. 

Смуги, де росте кава, є тро
nічні, або лідтролічні. Пюдина, 
яка в тих смугах родитьси і 
виростає, має темнішу шкіру, 
яка є продуктом густоі й груб

шої тканини клітин - і це за
хищає тропічну людину nеред 
ьадмірним випаровуваннам. 
Це саме дієтьса і з білою лю

диною, коли вона облалюєтьсІІ. 
Густіша і грубша тканина 

тролічної людини робить іі від-
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порною на різні страви. Дифу
зія у іх шлун.ках не проходить 
та.к cRopo, и.к у нас, а тим са

мим отрута не дістаєтьси до іх
нього моз.ку та серця. 

Через нижчу дифузію Rольо
рове населення має також слаб
шу цирRулицію крови та слаб-

Сторінки фіпателіста 

ший метаболізм, тому не є від
nорне на холод. 

На мою думку, .каву не слід 
виRидати з нашої дієти, але 
nитт11 .кави треба обмежувати 
ма.ксимально до одного горнит

.ка денно, і то в ранішніх го
динах дни. 

ПОШТА В ТАБОРАХ ВОЄННОПОЛОНЕНИХ 

Один лондонсьRий філател. 
журнал оnублі.кував списон ні
мець.ких таборів дл!! воєнно-по
понених з часів другої світової 
ВіЙНИ, - мабуть, ВИКЛЮЧНО ДЛЯ 
орієнтації філателістів західньо
го світу, які збирають .коверти, 
листівми і листи таборових 
по шт. 

Цей списон зладили німецькі 
філателісти, а доповнили його 
англійці (для бритійських по

лонених та загалом усього 

коммонвелту). Табори поділено 
на та.кі групи: а) група '"шта
ляr"-ів, 79 таборів, б) група 
'офлиr"-ів, 46 таборів, в) група 
Fарних таборів для полоР-ених, 
що намагалиси вте.кти або від
ІV!овилися фізично nрацювати, 
.;, табори, г) о:кремі робітничі 
'"батальйони", 14 таборів, r) та
бори для інтернованих цивілів, 
4 табори, д/ лікарні для поло
Бених, 15 таборів, е) табори для 
літунів -- нестаршин, 3 табори. 

В другій групі, т. зв. '"оф
лиr"-ів. (табір ч. 4 в 1'\еніrштай
Rі) були приміщені альантські 
полонені генерали. В списку 
немає .концтаборів і таборів для 
nолонених з інших армій. 
Переглядаючи цей список, ми 

знайшли тільни один "штвляr" 
ч. 235, Фельдпост (польова nош
та) ч. 08499, я.кий був приміще-

ний на у:краінській території, 
- в Раві Русьній біли Львова. 
Листи з того табору зарахову
ємо, отже, до у.країніки. 
На жаль, немає списка чис

ленних німецьких і совєтсь:ких 
таборів воєннополонених, де 
перебували і вимире>.ли полоне
ні украЇнці З СОВЄТСЬRИХ. Ні
МеЦЬ.КИХ і ПОЛЬСЬКНХ армій. 

с. rела 

ТРИВИМІРНІ АБО ПРОСТІРНІ 
МАРКИ 

Італііісь:ка пошта перша ви
пустила на nочат.ку цього року 

тривимірні - простірні мар:ки. 
Їх випус.к був пов'язаний з бу
довою заводу стереоскопів. при 
допомозі и:ких мар:ки набира
ють випуклости і лерспеRтив

ности. 

Марr~и дли закордонної пош
ти, за 60 лір, були друковані 
синьою фарбою, а дли внутрІш
нього обороту, за 35 лір, черво
nою. Третій .колір - зелений, 
впроваджено на обидвох мар
t.ах, щоб при його допомозі ді
стати простірність марок Але 
т. зв. "друкарсь.кий чортик" по
мішав фарби і сім аркушів ви
дру.ковано червоною і синьою 
фарбами. При інспекції маро.к 
виявилося, що це дає дивний 
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ефект, коли закриєш одне око, 
то ба-чиш марку дли закордон
ного обороту, а коли закриєш 
друге - то перед тобою марка 
для вІ-'утрішнього обороту. Ща-
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сти, що на марці є ще цифри, 
бо інакше закордонний відбо
рець мусів би ще доплачувати 
до цього найновішого винаходу 
у філателії. с. r. 

ТУНЕЛІ ПОПІД ПАНАМУ 

Інженери запроnонували nобудувати nопід територію Панами 
два тунелі, икі сполучували б Атлинтійський океан з Тихим і 
застулили б ролю Панамського каналу, икий може надто легко 
впасти жертвою повітриної атаки. 

Тунелем була б nущена вода, а побіч ішов би залізничний 
шлях, що ним проїздили б льокомотиви, икі тигиули б кораблі. 

ВИТРИВАЛІСТЬ НА ГОЛОД 

Без їжі неможливо жити, але без неі кожне створінни може 
все таки деикий коротший чи довший час витримати. Людина є 
д!lлеко не найвитриваліша: пересічно вона витримує без їжі (п'ю
чи воду) 50-60 днів (факіри доходить і до сто днів). Собака може 
витримати без іди 103 дні, риба-лосось 105 днів, рекін - 112 днів, 
жаба - 365 днів, вуж-пітон 700 днів, крокодиль - 740 днів, а де
які роди хрущиків - 1200 днів. 

ВІЙНА ПРОПАСНИЦІ 

Пропа..:ници - це всеевітни изва, про ику ми, що виросли в 
уміркован-ому кліматі, просто не маємо уиви. Не один з вас зди
вуєтьси, коли скажемо, що в світі є під телерішию пору біли 
300 мільйонів людей хворих на цю недугу. 

Медицина зробила вже великий поступ в поборюванні про
пасниці. Найбільший успіх осигнула Греціи, де число хворих змен
шилося з двох мільйонів. до 40.000. 

ОВІД В КОРОБЦІ .ВІД СІРНИКІВ 

В СССР почали продукцію поживи в лілюлих дли nрогульков
ців і альпіністів. Повний обід поміщуєтьси в коробочці від сір
нимів. Він смладаєтьси з: висушеного в низькій температурі м'иса, 
що його досить розвести водою, а також із моицентратів із иєць, 
городини, кави, цукру, молока. Є там і мінеральний порошо:к, 
що ним можна мінералізувати воду із снігу, щоб не потребувати 
нести з собою важких посудин. 

КОМАХИ ПЕРЕЖИВУТЬ 

Знавці життя комах - ентимолоrи кажуть, що на випадок 
втомової :катастрофи, коли вигинуть люди, комахи залишатьси жи
вими. 

Досліди виивляють, що момаха може перенести в сотеро біль
шу мількість радіяціі від тієї, яка є вбивчою дли людини і для 
звіркт. 



С У Ч А С Н Е 

УКРАІНА 

л.отерЇJІ • УкраІні. - Урид 
лідсовєтської Украіни влашту
Еав льотерію иа загальну суму 
300 мільйонів карбованців, в 
JІкій ті, що куллать білети ло 
5 карбованців, можуть виграти 
різні суми грошей або різні 
речі такі, и:к автомашини, мо
тоциклі, ровери, радіоаларати, 
фотоапарати, годиииики, маши
ни до шитти, одиги і т. д. 

Загальна сума, аку урид при
значив на виграні гроші чи ре
чі, виносить 120 мільйонів кар
бованців, так, що коли будуть 
продані усі білети на суму 300 
мільйоніІІ карбованців, то уряд 

заробить на тому 180 мільйо
нів, значить зрсбить на 
теріі не злий інтерес, 
ши навіть всі кошти 
страціі. 

тій ЛЬО· 
покрив

адміні-

Депутати 3 Украіни у Верхов
ному Совсті СССР. - Під час 
:недавніх виборів до Верховно
го Совєту СССР вибрано в Ук
раіні 125 депутатів і крім того 
25 депутатів до Совєту Націо
нальностей. Мі>к вибраними до 
Верховного Совєту зустрічаємо 
такі більш відомі прізвища: Ми
ІІОЛа Бажан, поет й голова Спіл
ки Письменників Украіни, Пео
нід Корнієць, міністр хлібопро
дуктів СССР, Алєксєй Румян
цев, головний редактор москов-

Заrаn•нні: акд на Снневідсько Внжнє (тепер воно звет•си -
Сниевидне Верхнє), Зах. Україна. 
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Нова дерев'киа церква в Сиие

відс•иу Вижнім (фото :J 1938 р.) 

ського журналу ''.Комуніст", 
MapJ<o Співак, міністер сІЛь
ського господарства У1<раїнськоі 
ССР, rенерал .Кузьма Гребен
F.НІІ, письменница Ванда Васі
лєвска, Іван Сенін, голова Держ
плану УССР, Олексій .1'\нрнчен
ко, теперішній секретар JІОМУ· 
ністичної партії СССР, Олек
сандер 1'\орнійчун, письменник, 
Ми11ола Подrорннй, перший се
ІІретар цен1·ральноrо ІІамітету 
комуністичної партії Унраїни, 
Володимир Мацкевич, міністер 
сшьськог" господарства СССР, 
що два роки тому побував в 
Канаді і ЗДА, Петро .Козланюк, 
письменник, Семен Стефаник, 
l'ОЛОВа ЛЬВіВСЬКОГО ВИІІОИКОМу, 
Трохим Лисенно, відомий аrро
ном і член анадемії СССР. 
Оленсандер Палладін, прези-
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дент Академії Наун УССР, мар
шал Іван .1'\онев, Михайло Гре
чуха, перший заступнин голови 

ради • міністрів УССР, маршал 
Семен Будьонний і маршал Ва
силій Чуйнов. 

Баrаті джерела нафти nід 
Харковом. - На віддалі всього 
тільки 47 миль від Харкова, -
як повідомлає совєтсьне аrент
ство ТАСС, - віднрито багаті 
джерела нафти. Енсnерти дума
ють, ЩО нафта наХОДИТЬСJІ 
снрізь поміж Дніпром Дон
цем. 

Ве'Іір в Охтирці Остаnові 
Вишні. В Охтирці відбувса 
вечір, приевичений Остапові 
Вишні з участю дружини 
письменника 1 його сестри .!'\. 
Доценна та письменнинів В. 
Минка і Д. Білоуса. Хоч Остап 
Вишня народився не в Охтирці, 
а в сусідній з нею Груні, проте 
охтирчаи він називав своїми 
земляками. 

Концерт Буиарестс•коі філар
монії в Кисві. - В .Києві го
стювала філармонія з Букареш
іу, що виконала твори І. Брам
са, Р. Штравса, Дж. Енесну та 
ін. 

Перший в СССР nанорамииі: 
кінотеатр в Иисві - В :.Києві 
сбладнано перший в СССР па
норамний кіно-театр на 540 
місць. 

Вистуnи італІис•коrо дири
rеита. - Тепло зустріли ииаии 
г.иступи італійського дириrен
та Карльо Цею~і. Під його ке
рівництвом державна симфоніч
Ба оркестра виконала симфо
нічні твори Бетговена, Моцар
та, Шумана, Гайдна. З особли
вим інтересом слухали ииани 
увертюри до опер "Сицілійська 
вечірня" Верді і "Шовкові схо
ди" Россіні. 
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ПреміІІ nоіз~ка по Польщі. 
- Польсьме радіо влаштувало 
кенмуре дпя слухачів, що по 
уривму музичного твору мали 

відгадати його назву і автора. 
Першу nремію - двотижневу 
поїздку по Польщі, присуджено 
картографові київського иауио
во-дослідного інституту земле
робства Антоніні МихАйловій. 

Вис:тавкn Литвиненка в Кат· 
1.асі. - В :Каунасі (Литва) від
булася внстав:ка робіт відомого 
умраінсьІІого мистця В. Литви
ненка. В трьох зал11х е:ксnону
валося nонад 300 його творів. 

Ювілей Маріі Прнrари. - В 
:Києві влаштовано ювілейний 
вечір, nіJИСВІІЧеНИЙ 50-ріЧЧЮ З 
дня народжанни і 30-річчю лі
терRтурно; ді11льности відомої 
дитячої nисьменниці і переила
дача - Марії Пригари. Одно
часно влаштовано виставку її 
творів. 

25 роиів з дИІІ смерти М. Са
довського. - Минуло 25 років 
з дни смерти велиного ді'Іча 
українсьмого театру, таланови
-,·ого актора і режисера Миколи 
Садов-::ького (справжнс його 
rтрізвище Тобілевич). Післ11 
перейняття в Украіні влади 
большевимами, М. Садовсь:кий 
виїхав з театром на західно
українсьмі землі. В 1926 році, 
ь добу НЕП-у, повернувся до 
:Києва і там перед смертю nе
режив Щf' найтрагічніші роки 
жахлнвого голоду. Помер 77-
літиім старцем в 1933 році. 

СССР 

Конкурс на форму nам'ІІтии
ка. - Совєтсь:кий уряд nрого
лосив кон11урс на форму пам'ІІт
рика в \1оскві, що ним хочуть 
Рідзначита виnуск пЕ>ршого 
земного r.уnутникD. 

НА ШЛЯХУ ЖИТТЯ 

Воr~аи Варвіис:ькніі, 79, нол. 
гімн. вчитель, довгорічний ди
рентор Митроn. Архіву у Льво
ві, дирентор Науи. Бібліотеии 
Львівсьноr·о Держ. УнівЕ>рсите
ту, відомий істории, - помер 
у Львові, 8 лютого ц. р. 

Володимир Лотоцький, 75, ви
значний журналіст і науковець, 
рР.даитор і співробітнии бага
тьох видань в Унраїні і на емі
rрації, - помер 17 березнк ц. р. 

Королева на совєтських теле
візійних екріtках. - СССР за
гросив бабуню бельгійсьиого 
иороли, Єлисавету, взяти уqасть 
у ювілею російсьного номпази
тора Чайновсьиого. Після свита 
королеву обвожено по СССР та 
врешті поиазано в совєтсьиій 
телеві.!іі, де вона не з~аходила 
слів признання сов. режимові 
і подями за гостинність "яка 
nерейшла всі іі сnодіванни". З 
~дичност~ вон~ запроnонувала 

створення б~льгійсько- совєт
сьиого товариства nриязні, в 
иного nроводі напевно й сама 
вона стане. Значить, О!!:'"І·'ІТИЛо
сІІ видати трохи рублів на її 
nрийомІ 

Склад урвду СССР. - Тf!nе
рішній урид ВИГЛІ!Дає таи: Го
ЛОВІ'. Ради Міністрів - Мииита 
Хрущов, перші заступники 
Фрол Козлов і Атанас :МіІІоин, 
застуnниl'<и - Олексій Косигін, 
ОлеRсандр Засидьио, голова 
держ. пляну СССР Йосиф Кузь
мін і Дмитро Устінов, міністер 
зовн. торгівлі - Іван Кабанов, 
міністр внутр. сnрав - Мино
Л<'. Дудоров, мін. вищої о~віти 
- В11чеслав Єлютін, мін. геоло
гії й охорони надр Петро 
Антроnов, мін. охорони здоро
в'ІІ - МаріІІ :Ковриrіна, мін. за-
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11орд. справ - Андрій Громико, 
мін. культурн - Микола Ми
хайлов, мін. морського флоту 
- Біктgр Бакаєв, мін. оборони 

Родіон Малиновський, мін. 
шлахів Борис Бещев, мін. 
зв'вз11у - Микола Псvрцев, мін. 
сільсь11ого госnодарства - Во
лод. Мацкевич, мін. середнього 
машинобудуванни Юхим 
Славський, мін. торгівлі - Дми· 
тро Павлов, мін. транспортиого 
будівнлцтва - Євген nоwевин· 
ьов, мін. фінансів Арсен 
Звєрєв, :мін. хімічної промнсло· 
востн Сергій Тихомиров, 
мін. хлібопродуктів - Леонід 
І'іорнієць, мін. електростанЦ1и 
- Олексій Павлєико, заступни· 
ІІИ голови держплану - Василь 
Зьтов, Ми:кола Строкін і .1,.1и. 
хайло Хрунічев, начальники 
гідділу держплану - Григорій 
Хламов, Ол. ІшкоJ!І, Юхим Но
Fосьолов, голова 11омісіі рад. 
1·онтролю Георгій Єнютін, 
;:оолоgа дР.рж. комітету і заро6. 
платень - Ол. Волков, голова 
держ. наук.-технічного коміте
ту - Юрій Максарьов, голови 
держ. комітету Петро Де· 
ментльєв, Костянтин Руднєв, 
Валерій .Кал:миков, Борис Буто
ма, Вол. Кучеренко й Семен 
Скачхов, голова :комітету держ. 
безпе:ки - Іван Сєров, голова 
правління держ. бвн:ку - Ми
иола Булrаиін, начальник центр. 
статистичного управління 
Бол. Старовський 1 до складу Ра
ди Міністрів СССР входять тв
кож голови Ради Міністрів усіх 
союзник республік :від YPCF
Нихкфор Кальченко). 

КАНАДА 

Ще олии міиістер-украіиець. 
- Дост. прем'єр-міністер Онте· 
рія Фрост покликав до свого 
уряду, в хара11тері міністра без 

теки, відомого украінського 
громадського діича, адвоката і 
посла до провінційного сойму, 
п. д-ра Івана Яремка. Батьки 
МІНІСтра Яремка приїхали до 
.І'іаиади з Украіни в 1912 році. 
Сам він народився в 1918 році 
вже в новій батьківщині. 
Отже під цю пору маємо в .І'іа· 
наді одного міністра федераль
ного уриду (Дост. М. Старчев
ського), трьох міністрів про
вінційних урадів (в Онтаріо, 
:Манітобі й Саскечевані), ші
стьох послів до федерального 
парламенту і біли двадцять по
слів до провінційних парла
ментів. 

Подика від мін. М. Стар .. ев
ськоrо. - Післи виборів, що в 
них здобула велику перемогу 
проrресивно-ІІоисервативна ПІІр· 

тіи прем'єра Діфеибейкера, ре
дакц·іи "Ми і Світ" переслала 
rратуляційного листа на руки 
нашого міністра, Дост. Михайла 
Стара-Старчевського. Дост. Мі· 
Бістер відповів нам листом, що 
в ньому висловив подяку Ре
даІІціі і Читачам "Ми і Світ" 
за підтримку, RKY ми дали ЙО· 
му особисто і урадовій партії. 
Уряд має тепер можливість 
здійснити всю свою програму. 
Маючи в урядовій партії шість 
мандатів (в тому числі одни 
міністерський пост), також ук
раїнська парпиментарна група 
могтиме добитися великих ус
піхів для українсь11оі справи. 

Успішно вилробуІіаио прото· 
тип літака з дВІЧІ більшою 
швндкістю від голосу. - В То
ронті, над е.lрс>Дромом Малтон, 
Еперше піднісся у повітря но
вий тип квнадійсь11ого літака 
"Арро9 ФЦ 105", випродукува
ний К':>мпаиією Ааро. Прототип 
11ЬОІ'О моделю коштував 200,000.· 
ООО долпрів. Нова ме.шин'І, під· 
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нісшись на висоту 60.000 стіn, 
спроможна nітати з швидкістю 
nонад 1200 миль на годину. Ва
жить вона 30 тонн. Пробний 
літ виконав Ян Жураковський, 
nілот nольського nоходження. 

Подружий вік. Недавно 
!'.ОМісія оборони nрав жінки при 
Об'єднаних Націих вирІшила 
звернутися: з апелем до держав

членів, щоб заборонити одру
жуватись ДІвчатам віком ниж
че 16 років. Ріанада стрималася 
І!ід голосуваини, бо тут ци спра
ва належить до иомпетенціі 
nровінційних уридів і тому іс
нують різні закони: В провін
ціях Нью Брунсвік і острів 
Принца Едварда немає обме
ІІ<еннн віку, в Новій Землі, Кве
беку і Юконі дівчина мусить 
мати тільии 12 років. 

Передвиборча кампакіи вий
шла на здоров'в. - За час пе
редвиборчої иамrтеніі, що три
вала 31 день, прем'єр Діфенбей
кер виголосив 102 промови та 

~роби13 21.000 миль дороги. Hf! 
зважаючи на це, він прибув 
7 фунтів на вазі. 

По111ежі. - Статистика асеиу
раційних товариств вюtвляє, що 

річно зrариє в Рівнаді 50.000 до
мів. Вогонь спричинює кожно
го роиу біли 21 мільйона доли
рів матеріальної ШJ<оди. Одно
часно гине в пожежах пон11д 

~ОО осіб, в цьому половина ді
тей. Май1ке 50% пожеж у меш
кальних домах спричинюють 

необережні курці. 

АНГЛІЯ 

Сиок :s висоти 56.000 стіп. 
Два ангnійсьІІі літуни, Сейліс 
і Пов, були nримушені виско
чити 3 пошкодженого літака 
на висоті 56.000 стіп. Досі ре
JІорд висоти скоку мав сов'єт-

с-ький парашутист Ні11ітін (49.000 
стіп). Обидва англійські літуни 
летіли 46.000 стіп майже в сво
бідному льоті, що його сповіnь
юоваnи nегио тільF.и маnі ла
рашутиии, прииріпnеиі до лро
єкційних сиджеиь. Оліслп си
дження автоматично відпаnн 
і літуни відІІ~илн на висоті 
10.000 стіл сво1 парашути. Це 
було вже настільки низько, що 
можна було віддихати ловітрим. 

ФРАНЦІЯ 

170 рефлекторів освітnJОвати
муть веІІІу Аі:фпв. - На весь 
світ славну паризьку вежу Ай· 
фли з 1 червня освітлювати
муть аж 170 рефлекторів іпо 
3000 ватів иожний). Дуже важ
ко бупо знайти відповідний рід 
освітлення, щоб зробив видною 
всю залізну структуру вежі. 
Випробовувано також иольоро
ве освітлення, але найефектов
нішим є таки біле світло. Від 
1937 року досі вежа не була 
ілюмінована. 

НІМЕЧЧИНА 

Ііоєві "педаrоrи" 1 "справед
ливі судді". - Перед судом в 
Оффенбурrу (Німеччина) від
буnаси розnрава nроти тамош
нього 51-річного Людвіrа Зінда 
- професора Ліцею, який ска
зав перед учиими, що замало 

ще жидів згинуло та що іх тре
ба усіх змести з nици землі. 
В час1 розправи Зінд весь час 
виголошував антисемітські те
орії Третього РаІіху і з свого 
говоренюІ заперечив тільки, що 
він не розказував про те, як то 
одного тіnьии див сам убив 200 
жидів, а лиш - як то він забив 
стільки ж "росіян". І'іоли б це 
було стосувалоси жидів, Зінда 
були б поставили ще під суд 
присиглих, натомість за "ро-
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сіни" (так називають німці та
кож українців) ніхто не вста
вився, - З НИМИ, МОВЛЯВ, була 
війна! Зінда засудили тільки 
на один рік тюрми. - Незаба
ром мають судити такого ж пе

дагога в Ганновері, який висло
вив в школі жаль, що не внтру
~яо газом усіх жидів. 

ЕСПАНІЯ 

Віднова монархії? Пані 
І'..армен Франко, дружУ-на дик
татора, і міністер закордонних 
справ Фернандо :К:астеллн no· 
Еернулисн недавно з кількаден
:Іого nобуту в Лісбоні і Мадей
рі, де вони зустріли князя Бар
сельони, Дон Хуана, nретенден
та до еспаись:кого трону. Ріа
жуть, що nід час тієї зустрічі 
nані Франко nри:клн:кала nеред 
Дон Хуаном і титулувала його 
"Ваш Маєств.те" (титул короля). 
Еміжчасі міністер :К:астеллн об
говорював різні сnрави з до
радии:ками :князя. 

ІТАЛІЯ 

Процес nроти вбивників Ду
че? - Дуже можливо, що неза
б"Іром почнеться судове слід
ство і процес nроти вбивни:ків 
Беніта Муссоліні, йогG лtобки 
h.лнреттн Пета'Ічі, іі брата Ма
ріо Петаччі і ще одного фаши
ста. Наказ вбивникам дав nрав
доподібно Люідж: Льояrо. :>а
с'!·упиик генер'lльного секрета

ря італійської комnартії, а ви
ІІонав вбивство теnерішній ко
муністичний посол Вальтер· Ав
;rізіо. :К:вжуть, що вонІ'.: будуть 
потягнені до судової відnові
дальности за рабунок, вбивство 
і збезчещення трупів (тіла Мус
соліні і f"ілнреттн Петвччі rrові
шено догори ногами на Півц
цалє Пьоретто в Мілині. 

Розстуnиласа землн. - В міс
цевості Тревіко (Півд. Італіи) 
розступиласв, в наслідок земле
'І'русу, земли, створивши nрірву 
на 800 метрів довгу і 400 :мет
рів широ:ку. Провалилось у зем
лю шість фарм, але люди 
встигли ще вте:кти. 

ПОЛЬЩА 

Повінь. - Чотири ріки: Вис
ла, Буг, Нарев і Півєц вистуnи
ли з берегів та затопили біля 
150 сіл. Це найбільша повінь за 
останніх 20 ро:ків. 

Вакації длн дітей із-закордо
ну. - Біли 700 nольських дітей 
з-за:кордоnу відбуватю.tуть в 
цьому році літні ферії в Поль
щі. Приідуть діти з Франції, 
Англії, Бельгії, Даніі, Німеччи
ни, Швеції й Угорщини. Ім 
влаштують векаційні оселі над 
Балтійським морем, над Внелою 
та в горах. 

УГОРЩИНА 

"Зііішли на nен". Одна з 
:мадярських газет повідомлиє, 
що на Угорщині виробляють 
Lзуттн "най:кращоі икости" зі 
шкіри бездомних собак, що іх 
виловлюють гицлі. 

НАУИА І ТЕХНІНА 

Тунель nід Пк Манwем. 
Французькі й англійсь:кі інже
нери почали n>ке nросліджува
ти терен nід Пи Маншем, щоб 
побудувати тунет.ь, який сухо
путнім шлвхом сполучатиме 
Англію з Францією. Його будо
ва :коштуватиме 700 мільйонів 
долнрів. Тунелем nроходити
муть: подвійні залізничі рей:ки, 
дві автостради, електричні каб
лі і нафтопроводи. - Рівночас-
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но опрацьовують уже плин двох 

інших тунелів - попід Альпи 
і попід Босфор. По зреалізо
І!анню ц·их проєктів можна бу
де їхати залізницею просто з 
Лондону до Калькути. Є також 
плин построїти тунель в районі 
rібральтару, який сполучав би 
Европу з Азією. 

Позаатмосферний літак. - В 
ЗДА сконструйовано модель лі
така 'Х-15'', що перший могти
ме підлетіти поза межі нашої 
атмосфери. Пр~бний літ відбу
деться аж за рік. На пе11ну ви
соту підиесе його бомбарду
вальник "В-52". 

ПодороІК поnід воду. - Одни 
з відомих американських спе· 
цінлістів у справах судноплав
ства, віцеадмірал Ч. Б. Момзен, 
заявив, ще в найбл:ижчих деся
тиріччях люди nодорожувати
муть не по nоверхні води, а 
попід воду. В1Ке незабаром по· 
чнетьсв. будова підІ!одних :ко
раблів, и:кі могтимуть перево
зити по 1.000 людей. Подоро~ 
:to поверхні є невигідна, вітри 
і хвилі не дають можливости 
розвину-rи повної швидкости. 
Натомість nід водою можна бу
де осягнути швидкість 300 миль 
на годину і дорога з Америки 
до Европи триватиме націлих 
два дні. 

Ду111е великі nлими на сонці. 
- Директор обсерваторії Уні
верситету Кольорадо, В. О. Ро
бертс, звивив, що на сонці поя
вилиси з останньому часі дуже 
сильні плими, мабуть найбіль
ші від часу, .коли вперше від· 
крив іх rалілей (1612). Дивним· 
дивом, вони цим разом не ма

ють жодного впливу на радіо
передачі. 

Повні мас - спектрометр. 
Англійські 11чені разом з інже-

нерамн створили новий мвс

спектрометр, який може вико

нувати хімічний вивліз проти
гом однієї десятитисичної част
ки секунди. Прилад ЗаСИОІІаИИЙ 
на принципі моментального 
розпізианни хІмІчної природи 
речовин (газів, рідин, твердих 
тіл) шлихом визначення іх від· 
ноеної молекулирноі ваги. 

Основною частиною цього 
приладу є "іонна гармата" -
металева векуумив трубка, де 
іонізовані молекули досліджу
ваних речовин передаютьси, не

мов радарні сигнали, з одного 
кінц·и в другий. При цьому ви
мірюють іх швидкість або час 
nольоту, внаслідок чого відпо
ьідний спектр довжини хвиль 
:;ображується на екрані осцило
скопа. 

Новий мас-спектрометр дає 
змогу аналізувати молекули ба
гатьох проміжних продуктів 
раптових хімічних реакцій, що 
мають місце, наприклад, під 
час вибуху. Т<Ікий аналіз знач· 
но розширює можливості кару
ванни реакціими. Він знайде 
широке застосуванни також у 

виробництві сплавів, фармацев
тичних засобів тощо. 

rіrантсьиий радіотелескоп. -
Відповідно до програми третьо
ІО Міжнародиого геофізичного 
року в Англії, ик і в інших кра
їнах світу, проводиться широкі 
астрономічні досліджеини. З 
цією метою там недавно ввели 
в дію гігантський радіотелескоп 
дікметром 76 метрів. Призначе
ний дли вивчании природних 

радіосигналів, що йдуть з все
світу, цей прилад дає вченим 
змогу "вислуховувати" косміч
ні подіі, икі відбувалися міль
йони років тому. З його допо
могою можна проникнути в 
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космос на відстань 1000 мільйо
нів світлових років. Такі мас
штаби недосвжкі теперішнім 
нанnотужиішкм оптичним теnе
сІІолам. 

За дві годник новий радіо
теnескоn дає стільки даних, вкі 
з доnомогою найдосконаліших 
йоrо nоnередників можна буnо 
зібрати nротвrом цілого місицв. 
В дію його nриводить, натнеку
ючи сnеціильку кноnку. Всі об
чнсленюr в ньому роблять елек
тронні лічильні машини. 

Спочатку радіотелескоn був 
розрахований на вивченнв ке

відомих ділинок неба шляхом 
nриймання слаб11их радіосигна
лів, що йдуть від зіро11, Сонци 
і далеких галактик. Проте в 
ході досліджень за nрограмою 
MfP вік буде та11ож посиnати 
радіоімnульси на nланети і Мі
саць та nриймати сигнали, які 
"відскакуватимуть" від них. До 
1960 року ВЧені 3 ДОПОМОГОЮ 
ДЬОГО ДОСlІОНаЛОГО інструмента 
одержать багато цікавих даних 
лро умови, що існували у кос
мосі мільйони років тому. 

Угорська поrі•ка машина. 
Професор дослідного інституту 
математики Угорсь11оі акадєміі 
наук Ласло :Кальмар незабаром 
закінчить роботу над створен· 
н~м логі'І:ноі машини, заснова
ної на абстраІІтних, складних 
математии6-логічних принциnах. 
[і можна буде виІІористовуватк 
дшr 11онтролю над електричною 

сіткою елеитростаиціі чк заво
ду-автомата, для встановленюr 

прогнезін nогоди та ін. 

На відміну від уже відомих 
електричних лічильних машин, 
складних за своєю будовою, 
ІІеnиких і дорогих, цей прилад 
дуже nростий, невеликий і деше
вий. 

МЕДИЦИНА 

Хімі'Іннв скпад кроаи -- при
'Іниа умовоі недуrк. -- Проф. 
Генрі Петерс, невролог в шnи
талі nри університеті в МейдІ
сон, вюІвив своїми дослідами, 
що найбільш nоширена в сві
ті умова недуга - шізофренів 
(втрата контакту з реальністю), 
nостає в наслідок неправильно
го хімічного складу 11ровк. От
же умовий розилад є наспідком 
втрати органічної, а не nсихіч
ної рівноваги. 

Немає піку на радівці10. 
Два відомі американські спеців
пісти, д-р Ейтвуд - біолог з 
єтомовоі либораторії в Ои Рідж 
і д-р ЛедерберІ' з університету 
ВісІІоисін, заиІіиnи о,пиозгідно, 
що під теnерішню пору немає 
ще засобу проти поражанни 
людського організму атомовою 
радівцією. 

Знову проміи'Інк кадіі пксим. 
- Між в'взквми тюрми Стоnво
тер (Міннесота, ЗДА) проводять 
еІІсперимект, ииий може увін
чається усnіхом і, втративши 
свободу, в'взні зксиають воnос
С'ІІ. Експеримент триватиме 45 
днів. Перед і пісnи нього в'яз
нів відфотографують. 

Важпивив етап ка шпвху по
Єорrованнв рака. - Молодий nі
І<ар з Бафало, д-р Джеймс 
rрейс, яний три рок..: тому втра
тив сина в н&слідоІІ ра:ка кро
ви, nовідомив, що йому поща
стило знайти різницю поміж 
здоровкмк і хворими ка рака 
клітинами організму. Хворі ма
ють у собі субстанцію, що іі 
ще ке вдалося відсепарувати. 
Ли..:й склад цієї субстанції, вкий 
nочаток і дів, - це питакки, 
що іх вияснення дасть може 
життя мільйонам приречених 
на смерть людей. Досі, вnро-
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довж 50-річних дослідів уче
них, не nощастило знайти різ
І-ИЦІ в хімічному складі рако
вих і здорових клітин. Звичай
но, невідомо ще також, чи са
ме ци нововідкрита субстанціи 
сnричинює рака. 

Контактні лінзи. - У Франції 
широко застосовують контактні 
лінзи дли відновленн.к нормаль
ного зору. З іх доnомогою ба
гато людей, •кі внаслідок змін 
у рогівці були мвйІКе сліnими, 
дістали моІКлнвість нормально 
бачити. Суть нового сnособу 
nолигає в тому, що nри дефор
мації рогівки nоверхни нонтакт
них лінз утворює штучну ро
гівку "органічний nротез''. 
Такі лінзи замінюють онулири 
в усіх виnадках, крім даnеко
зорости. 

Складаючи єдине ціле з оном, 
І<онтактні лінзи nовторюють усі 
його рухи. Вони не заломлюють 
світлових nромеІІіВ і не викрив
люють, ин звичайні онулари, 
видимих nредметів. Лінзи не 
б'ютьси і добре захищають очі 
Бід механічних nошкодІКень. 
Створено три тиnи нових 

ЛіНЗ: ІІОНТ8ІІТНУ лінзу, ИКОЮ 
nокривають все оно, лінзу дли 
честнового nонритти рогівки і 
мікролінзу. Ко-'Кну з них засто
совують залежно від того, в 
икій мірі людина втратила нор
мальний зір. 

Сnосіб триваnоrо зберіrаннв 
.:рови. В ЗДА розроблено 
спосіб триввnого зберігання 
ЦІЛІ.ноі нрови. Він nолигає в 
тому, що кров швидко замо

рожують nри темnературі мі
нус 320 градусів за Фаренгай
том. Замерожену таким сnосо
бом кров можна необмежений 
час •берігати в рідкому азоті. 
В pn1i nотреби їі розморожу-

ють, nриводить до nриродного 

стану і вливають хворому. 
Заморожении роблать шлихом 

розбризиуввнни крови з соnла 
на рідкий азот. Воно відбувв
єтьси твн швидко, що нвивна 

в нрові сіль не встигає зроби
тн шкідливого хімічного вnли
ву на червонокрівці. В резуль
таті вони лишаютьси неnошко
дженимн, в розморожена кров 

- такою ж свіжою, ик і тоді, 
нолн її брали у донора. 

Ристоцетии. Рид учених 
nрацює над створенним нового 

внтнбіотнна рнстоцетнну, 
який не тільки nрнnиниє ріст 
бактерій, а й цілком убиває іх. 
Клінічні досnіджанни nоказали, 
що цей nрепарат ефективний 
проти інфекцій, викликаних 
стреnтококами і nневмококами, 
в також nроти стафілкокової 
nневмонії, менінгіту та ін. Рн
стоц·етин вводить в організм 
внутрівенне. 

МИСТЕЦТВО 

Гіrаитна картика Пікасса. 
Пікассо, що йому вже 77 років, 
намалював гігантний фреск, 
иний займає nлощу 80 кяадрат
них метрів. Малював його час
тинамн на 40 nанно, lx2 метри 
кожне. Фреск nрикрашуватиме 
nалац ЮНЕСКО в Парижі. Йо
го вартість оцінено на 4 міль
ирдн франків, але Пікассо вдо
воnиєтьсІІ тільнн зворотом від 
французького уриду фактичних 
коштів. Тематика фреску. кон
цеnціи жнтти і смерти людини. 

Знайдено орнrіиаnьну картн
ну РафаеJІа. - У Франції від
крито невідому досі ориrінвль
ну картину Рвфаели, що пред
стввлІІє Пречисту з дититком 
Ісус. Зберегласи вона в родині 
Пак, що сnоріднена із старо-
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винним італійським родом Ли
джієрі, з икого походив папа 
Урбан І!. На картині знайдено 
виразний підпис "Р. У." - Ра
Фаель Урбіно, і дату - 1512. 
Радіографіи потвардила, що це 
оригінальний твір великого ма
ляра. 

АРХЕОЛОГІЯ 

Дивні знакідин. - Одна з на
укових експедиц1и вирушила 

на високогір'я в Андах, у ра
йоні між Арrентіною і Чілі. Тут 
є вершина Серро-Гальин зав
вишю• 6.650 метрів. Досигши іі, 
дослідники опинились на висо
ті більшій за Ельбрус. І ось в 
місцях. де, здавалося, не ступа
ла нога людини, було знайдено 
зроблені з срібла фігурки. Од
на фігурка вирізьблена з рако
вини. Вчені припускають, що 
можливо давні інки приносили 
сюди дари своїм богам. А мо
же, після якоїсь геологічної ка
тастрофи залишки старовинної 
культури потрапили на таку 

висоту. 

Етрусьиі мальовила з 5 ст. 
пер. Хр. - На етруському не
крополі в Тарквінії (на північ 
від Риму) знайдено саркофаr з 
дуже добре збереw;еними ма
льовилами, які зображують сці!
ни з гімнастичних ігор. Цю 
~нахідку зробив мілянський ін
женер Лебрічі завдяки електро
фотоІ рафічиїй сонці. 

ПРИРОДА 

Світло убиває. Є певний 
рід рідкісних рибок, що іх уби
Еає искраве світло. Тому то у 
модерному акваріюмі в Дюс
сельдорфі (Німеччина) заборо
нено фотографувати. Все таки 
дехто з відвідувачів на це не 
зважає і при кожному блиску 

маrнезіі гине кілька або й кіль
канадцить нещасних рибок. 

КІНО- ТЕАТР 

Згинув великий режисер. 
Ідучи принати спец. відзначен
ня за свій фільм "Подорож дов
кола світу у 80 дних", згинув 
у літунській катастрофі Майк 
Тодд, великий режисер, один з 
.:~вох "анфав террібль" Голліву
ду (другий - це Орсон Велс). 
Тодд чотири рази падав і чоти
ри рази піднімався (завжди що
раз вище) у своїй кар'єрі, що 

іі =ч~ в 19~ р~~ Q~~· 
вивши на сцені Бродвею вvль
кан під час вибуху. Кінець вій
ни застав його з довгами на 
суму 350 мільйонів долярів. Але 
після того він започаткував Сі
иерама і внплив знову наверх. 
Він не був винахідником Сіне
рама, але мав терпеливість ви

слухати одногодинного викла

ду інженера Фреда Валпера і 
погодивс~ на експеримент. Опі
сля вже сам він сполучив сіне
маскоп зі сінерамою і тією но
вою технікою поставив "Окла
гому" і "Подорож довкола сві
ту". Під І'>інець життя був муль
тімільйонером, одним з найба
гатших людей Америки. - Був 
дуже щасливий в свому по

дружжі з Елізабет Тейлор. Во
на, наче прочуваючи його 

смерть, не хотіла пустити йо
го в подорож і він сам шість 
разів повертався, щоб іі обня
ти. Коротко перед смертю він 
сказав був: ".Я ганявся за ба
гатьма речами в житті, в цьо
му числі і за щастям. Врешті 
я знайшов його і тепер лвкаю
ся, що не буде воно надто три
вале". Елізабет, дізнавшись про 
смерть чоловіка, мов божевіль
Ба кинулася бігти через свої 
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:кімнати, і врешті впала зомліла 
на бальконі. 

ПоєJІІинок за о6разv. - Мар
хіз де Ківа, власник иай:кращо
го nаризького балету, визвав 
на поєдино:к славиого паризь

:кого балетмайстра унраіисьно
го походження (тепер він при
чалив до росіян!), Сергін Ліфа
ра, за те, що той образив його. 
Мар:кізові 72 ро:ки, а ЛіфаровІ 
52. Жоден з них не вмів ин 
слід обходитись зі зброєю. Мар
:кіз рахував на своє еспанське 
похоДження і відгрожувавси, 
що вб'є Ліфара, а Ліфар радив 
маркізові заздалегідь вислати 
телеграму до своєї вдови в 
Амери:ку (його дружина 
вну:ка Джона Рокфеллера, пере
буває тепер у ЗДА/. - Все за
:кінчилоск тіль:ки малим пора
ненним Ліфара. У Франції по
єдинок заборонений вже від 
300 рокіЕ, ще з часів кард. Рі
шеліє, отже обидвох загоріль
ців потяrнуто до судової відпо
відальности. 

"Бум" на фільми Лвии Тир
нер. - Після того, як 14-річна 
дачна Лкни Тирнер смертельно 
поранила ножем "нареченого" 
своєї матері, всі думали, що 
фільмова нар'єра артистки за
:кінчена. Але сталося навпаки: 
число відвідувачів іі фільмів 
відразу підскочило на 20%. 
Жадна сеасацн юрба знайшла 
наживу! Зрозуміло отже, що 
толлівудські продуценти вирі
шили прискорити на чотири мі
сяці випусн нового фільму Ця
ни Тирнер "Інший час, інше 
місце". 

МОДА 

Світ моди сповитий смутком. 
- В Нью-Йорну померла одна 
з ивйнрвщих сучасних творців 

моди, відома в елеІ'антному сві
ті під прізвищем Клер МнКар
дел. Насправді вона називалася 
ІрвінІ' Д. Гарріс і була дружи
ною архітекта. Ій завдячував 
жіночий світ вигідні і прості 
моделі, що мали в собі багато 
молодечости. МнКардел помер
ла на недугу рака, на 52 році 
життя. 

СПОРТ 

Шлихетний змагун. - У Сао 
Павльо (Бразілія) закінчився 
сенсаційно боксерсь:кий матч 
поміж нол. чемпіоном серед
ньої ваги Саномао і португаль· 
цем Юліо Невесом. Після де
ніль:кох болячих ударів, Невес 
залився :кров'ю. Бачучи це, бра
зілієць припинив боротьбу. 
Судді наставали на тому, щоб 
матч ::~родовжувався, але Сако· 
мао тани рішуче відмовивеа 
далі битися. Перемогу призна
но за снривавленим Невесом і 
Сакомао втратив 15.000 крузей
рів," ал·е публіка винесла його 
на рухах зі стадіону і преса 
проголосила його "спортовцем 
тижня". 

РІЗНЕ 

Голос минулих років. - Фран
цуз П'єр Ляфорет виступив з 
проєнтом побудувати новітні 
шрам1ди, що в них перехову

вана б всіх визначних сучасни
ків. Це був би величезний ма
газин своєрідних грамофонних 
плит із записами промов вели
ких мум<ів. 
Рузвелт мав не доїхати до 

Тегерану. - Один зі старшин 
американської фльоти, Сівард 
Певіс, опублінуввв спомини, в 
ихих розназує про один дуже 

інтересний інцидент: Ідучи на 
конференцію до Тегерану, пре-
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зидент Рузвелт nрибув на лі
нійному кораблі "Йова" до fіб
ральтару. Там заридж~но ма
неври, під час иких всІ воєнні 
кораблі мали nеревести сnовид
ну атаку на nрезидентський 

:корабель. На даний знак вси 
артилеріи дала вогонь сліnими 
набохми. Рівночасно з корабли 
"ВілліJ:М Д. Портер" вилетІЛа 
nросто на "йову" сnравжни тор
nеда, .11ку забуто раніше вийни
ти. Левіс, що був тоді днжур
ним старшиною, став розлучли

во давати сиІ'нвли, щоб "Йова" 
зміннла місце. Великий, 45.000-
tонновий корабель вчас рушив 
s місц11 і торnеда вибухла nо
біч, иа віддалі всього тільки 
~О метрів. Корабель "Вілліхм 
Д. Партер" за кару nісли цього 
nерекинуто не Тихий океан, де 
вік незабаром вnав жертвою 
иnонської живої торnеди. 

Ціни в 2000 році. - Один з 
енономічннх сnеціхлістів, Р. Б. 
Додвел з Торонта, виголосив 
винлад, у икому nередбачив на 
2000 рік у І'іаиаді такі ціни: nу
делко цигарок - 1.15 дол., де

шеве авто - 10.000 дол., nлхш
ка вісмі - 20 дол., убраини 200 
дол., невеличкий дімок - 50.000 
дол. Це може видатиси вам 
фантастичним, - говорив nре
леrент, - але nригадайте собі, 
що перед nершою світовою 
війною убранни коштувало 10 
дол., в 1928 році Форд nрода
вав авта no 690 дол., а в 1930 
році фунт бнфштеку коштував 
і!2 центів. Пересічно долир тра
тить річно no 3 центи на вар

тос·rі. 

Що таке сеидвіч!' - Одна з 
велн:ких американських nовіт
реnлевних комnаній вистуnила 
з обвинувеченним проти евро
лейських комnаній, бо вони nід 
назвою "сендвіч" дають naca-

жирам у туристичній кл11сі май
же nовні обіди, чим робл11ть 
:конкуренцію іншим ліиіхм. У 
міжнародному договорі сказа
но, що можне nодввати rільми 
"холодні, nрості і некоштовні 
сендвічі". Наскільки різ~е це 
розумінни сендвічу, СВІдчить 
факт, що одні комnанії nодають 
nід цією назвою: три nлистри 
волової nечені, nлвстер вудже
ної риби, ДВВ ПЛІІСТрИ ШИНМИ, 
- інші: шинку, смажені ийци, 
салату і солодке, - а ще інші: 
риж, шпараrи, сир, ийцв, свини

чу печеню, солодке ... 
Маркіз ка продаж. - Один 

емериманський часоnис оnублі
муввв оголошании такого зміс
ту: "Продам титул маркіза, 
1.100 гектарів поли і шато (зе.
мок) у Франції, - все разом 
за 50.000 долирі11." Шлихетним 
американським бизнесменем бу
nо ще всього того мало і реда:к
ціи дістала кілька телефонів із 
заnитами, чи на терені тієї nо
сілости - а радше під нею -
є ще може нафта та інші ко
рисні :коnалини. 

Рекорд rолодуваииs. - Фекір 
Бурма го11одував у Нант /Фран
ців) вnродовж 108 днів і 4 го
дин. Він виnивав впродовж 48 
годин тільки 3 літри солоної во
ди. Своїм nостом 11ін nобив ре
корд бразілійдІІ Сіл:кі на ~О го
дин. З своєї добровільної труни 
вийшов виснажений до краю, 

nтративши nонад 50 фунтів ІІаги. 
13 років їздив поїзд по сила

ді муніціі. - Вnродовж 13 ро
:ків nоїзди їздили в Пінці (Ні
меччина) рейками, що nід ними 
находиаси склад муніці!. Щой
но недавно, nід час реставра
ційних робіт, відкрито магазин, 
в икому приміщувелось понад 
100 гарметніх стріла~! найбіль
шого :калібру. 



ПІДРУЧНИй ІНФОРМАТОР 
ТОРОНТО 

AДBOJliA ТИ - НОТАРІ 
О. Пакиоак"І - J. Duncan 
62 Richmond St. West 
Tel.: ЕМ 4-4767 
І. Л. topa 
1437 Queen St. West 
Tel.: Office - LE 3-1211 
Res.: Oa.kville, Victor 5-1215 

Л. В. Лнrакв 
·575 Queen St. West 
Tel.: ЕМ 6-7040 
МсСuІв, ~'Шіа.m 

Василь Ми11ула 
352 Bathurst Street 
ЕМ 1).9651 

Васиn• ПаJJама_р 
17 Queen St. East 
Tel.: ЕМ 2-1941 

Стефан Заrуменний 
6 Adelaide St. East 
PL 7-0612 - 1009 Lumsden 
Вlg. - ЕМ 4-6217 
Р. Zinko Dzinkowsld 
1 Roncesvalles Ave. 
Imperia.l Bank Blg. 
LE 1-10-54, Res. ВЕ 3-24 72 

НОТАРІ 
Dr. J. К. Michalski 
старо-11 раєвий адвокат 

Пере11л ади документів 
57 Queen Street West 
ЕМ 8-Rь30 

ЛIJliAPI 

д·Р С. Кv'Іиенца 
312 Bathurst St. 
Те\.: ЕМ 8-З.204 

д·Р А. ФеІ=Іина 
288 Bathurst St. 
Tel.: ЕМ 3-3661 
Ц-р А. ЦіІ'JІСр 
76 Roncesvalles .A..ve. 
Те!.: LE 2-3054 

У ARMEY CLINIC 
314 Bathurst St., Toronto 

Telephone ЕМ. 4-7146 

Directed 
Ьу 

Dr. W. J. УАRМЕУ 

ОШАВА 

П-р Микола ОстасЬій'Іуи 
178 Simcoe St. N"., 
Tel. RA 5-9921 

АПЮМІН. ДАШКИ 

Kool Lite Aluminium 
Awning Со. 

-176 Norseman St., 
Tel. RO 7-1441 

АВТОМАШИНИ -
Продаж - Кулно - Обмін 

Dundas West Motor~ 
902 Dundas W. - ЕМ 4-66t>::J 
Й. Ткаченко -
інформує - порадить 

Parkway Auto Воdу Repair11 
1974 Dundas St. West, 
Tel. LE 1-1227, 
Res. ВЕ 1-2830 
Regent Auto Body and 
Motor Service 
Й. Мровець 
Вся робота r_арантована. 
2264 Dundas W. - LE 2-3931 

ДЕКОРУВАННЯ 

Ну Grade Paint & Wall Paper 
М. Ковальський - В. Косар 
23 St. Johns Rd. at Dundas 
Безnлатна оцінка й достаза 
товару. 
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ДPYFiAFI{[ 

Уираі:нс•иа Друкарик JІ.nьфа 
(з Н8r:о;ци 5-літта існуванна 
25 '7'о ~нн І!>~ н на печатки) 
1999 Duлdas St. West 

TeJ. ЕМ 3-7839 

Внконусмо всі роди друкар
с•ІІнх робіт. 

ФАРБИ 

IndutS.trial Coating Со. 
Укр8.Lнс•ка фабри~а фарб 
Т. М. Боара 
840 Eastern Ave. 
1'е1. НО 6-0034 

ФОТОГJ"АОФІ{ 

Pho to Studio Steven 
С. М. Кутовий 
927 Bloor St. West 
Tel. LE 1-0777 

!СТОР. ПОРТРЕТИ 

МеШ 
Р. О. Вох 371, Term. "А" 
Tcronto. Ont. 

IOBI:riEFI{ 
Kushnlrs Credit Jewellers 
529 Queen St. W. ЕМ 6-1384 
Перс'rені - годинники -
срібJІо - фотоаnарати -
ПОрЦ .... ЛІИВ. 

КНИГАРНЛ 

Українська Книгарнк Арка 
грам. плити, радіоапарати 
та інше 
575 Queen St. West 
ЕМ 6-7061 

КРАВЕЦЬ 
Andrew Tailors 
Андрій Наконечний 
1074-1076 Queen St. West 
LE. 6-0982 
Rоснф Кружель 
убрання з англ. 
матеріялів 

канад. 

2783 Dundas St. West 
Tel. RO 7-6493 

Найкращої яности 

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ 

особливо знамениті домаш
нього виробу сирники, 

замовли:йте в 

М-С DAIRY СО. LTD. 
212 Mavety St. - RO 6-9711 

М'ЛСНІ ВИРОБИ 

ІВАН ПАВИЧ 

поручає 

смачнІ ковбаси, шинки 
й вудженини 

809 Quнn St. W. 
Toronto, Onfr. - ЕМ. 4-0658 
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Е. І'іост:иркв й С. Івашко 
1215- Dundas St. W. 
LE 5-6853 
Bc:J[!<e м'исиво і м'ясні виро· 
би :иаіі:кращоЇ RКОСТИ. 

НАПО1 
Sunn)loide Beverage Ltd. 
О. В. Петряшин 
1068 Queen St. West 
LE 2-1316 

ОБЕЗЛЕЧЕННЯ 

Я. Оиищук і С-ка 
[також nродаж реальностей) 
333 Roncesvalles Avenue 
TeL.: LE 4-4241 

Toront.o lnsurance Service 
аrеиці• Филнла Бомбієра 
асе І<ураціі4 морrеджі 
1366 Dunaas St. '\-Vest 
LE .2-64 33 - LE 2-5833 

ОБУВ А 

В &; У Wares Ltd. (Shoes) 
Бодиерчук - Яремко 
1570 Bloor St. West 
LE 6-365-4 

ПЕF\АРНІ 
Dempsters Bread Ltd. 
116-6 Dundas St. West 
TeJ.: LE 6-1196 
TJ1e Future Bakery 
735 Queen St. West 
Те!.: ЕМ 8-4235 

ПЕЧАТКИ-ДРУ.І'і:И 
Ontario Stamp & Printlng Со. 
1693 Dundas St. West 
Tel. LE 1-6211 

ПРОДАЖ РЕАЛЬНОСТЕЙ 

J. ВОУКО 
REAL ESTATE LTD. 

383 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

LE. 4-8821 
ВелнинА вибІр хат, бизнесІв 

І фармів. 

?ЕСТОРАНИ 

РЕСТОРАН П. НАУМЧУК.А. 

VICТORIA GRILL 
610-612 Queen St. W. 

Toronto, Ont. 

рли вигоди Уі:лієнтів nоширив 

своє nриміщеннІ!. 

Смачна ЇJ:Іа й nиwнюі 

ВЇJ:ІПО'ІИИОКJ 

СПОЖИВЧІ Уі:РАМНИЦІ 

Clover Farn1 - Dundas )larJ,;et 
Я. Хоростіль - Е. Івашко 
безnл. достава тов_арів 
1161 Dundas St. West 
LE 6-1464 

Roncesvalles 
І. G. А. Supermarket 
П. Божик 
413 Roncesvalles Ave. 
Tel. LE 3-7811 

R. CHOLKAN REAL EST А ТЕ L TD. 
527 Bloor St. West - (коло Bathurst) - Toronto, Ont. 

LE. 2-4404 
Найбільша українська аrенціи куnив і nродажі нерухомостей 

в Торонті. 
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European )larket 
Пет,ра Гавришкевича 
307;) Dundas Street West 

ТЕПЕВІЗІЇ - Р АДЮАПАРАТИ 
The T.V. Shop & Radio Repair 
83 Symington Ave. 

Emplre Furnlture 
& Appliances Со. 

668 Bloor St. West, 
Tel. LF. 1-4771 

ЗАПІЗНІ ТОВАРИ 

ч. 49 

LE 3-6440 

ХАТНЄ УСТАТ~УВАННЯ 

Alpha Fumiture Со. 
735 Qнeen St. West, 
Tel. 3-9637 

\V. Н. La.ke Нardware Ltd. 
608 Queen St. West 

Rochester Fumlture Со. 
423 College St. 
Те!. ЕМ. 4-1434. 

Tel. ЕМ 3-3129 

Lansdowne Ha.rdware 

С. Твердохлі6 
660 Lansdowne Ave. 
Те!. LE 1-0590 

ВИСИЛАЄМО ПОСИЛКИ ЗА ЗАЛІЗНУ ЗАВІСУ 

матеріяли, білля, шкіру, дитячі одяги, харчі і т. д. 

Наші відділи: 

TORO~TO, Ont. - 698 Queen St. \Vest - ЕМ 8-9527 
2292 Blour St. \\". - RO 6-6541 

ED:\IONTON, Alta - 9607-102 А А\·е. - Tel.: 46357. 

ПІДРУЧНИИ ІНФОРМАТОР "МИ і СВІТ" - це найдешевші оr-о
лошеккв фірм і nрофесіоналістів. Оrолошеннв до 'Іотнрьох рвдків. 
rеистv коштує тут 20 дол. рі'Іно. В цьому вже врахована також 
річна nередnлата "Ми і Світ". Поміщувані в кожкому числі "Мк 
і Світ" вони служать актуальноJО інформаціЄJО Читачам, а фірмаr.с 
;цають заnевиеиив, що іх адреси кожкого місвцв nереrлвда10ть тк
сячі можливих клієнтів. 

Длв Чита'Іів у кас ще й обіцвнка, що nри зрості "Інформатора" 

;цо 18 сторінок, "Ми і Світ" nобільшитьсв ка дальших сторікок •• 
(без підвищекив nередnлати). Отже ждемо від украікських фір~ое 
зr-олошеиь до адресарв, а всіх наших Читачів просимо користува
тисв nоданими адресами й аnелювати, щоб кожне підnриємство і 
кожкий nрофесіоналіст був в "Підр. Інформаторові" "Ми і Світ". 

Нашим уповиоважиеиим длв збиракив оr-олошеиь у Торонті 
с n. проф. З. Лопатинський. 



KOOL LІТЕ ALUMINUM А WNING СО. L TD. 

176 Norseman St. - Teronto 18, Ont. 

ВНрО6ЛRС 3 aniOMiHiiOM 

різноколірові дашки (крнші] 
над вікнами, дверми, літними 
верандами, внставовнмн вік
нами і т. n. Приймає замов
лення на алюмінійові вікна й 
двері найкращої якости і на 

дуже добрих умовах. 

Ці т. зв. Awnings and Canopies на бажання заінтересо
ваних можуть бути двох родів: 

1] nостійні, що не рухаються, 

2] рухомі, що іх можна відкривати закривати зі сєре-

дини. 

За інформаціями та зі замовленнями звертатися до спів

власника цієї фірми n. І. Лещнwииа. 

Ji10p0: RO 7-1441 
ВЕ 3-3121 

Телефони: 

Мешк.: RO 6-4613 

У ЛЬВА ДОПТИ 

НАЙДЕШЕВШІ: 

радіоапарати 

телевізори 

холодільннкн 

відкурювачі 

кухні 

сnальні 

все хатнє устаткування! 



День і ніч мені на rадці 

Який презент зроблю Гапці? 

Має в хаті всякий І{рам, 

Хіба "Гувера" їй дам?! 

Єдине 

представництво 

відкурювачів 

відчищувачів 

найкращої 

і найсоліднішої 

фірми "Гувер" 

має при 

&уnнці Квін 

ALPHA FURNITURE СО. 
735 Qucen St. \\1., Toronto, Ont. 

Те\ . ЕМ 3-9637 
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