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Любов ЗАБАШТА 

НАРОДЕ МІЙ 

Ходи по тій землі, де Каменяр ходив, 
І nий із тих джерел, які його nоїли, 

І знай: він не чекав, що nрийде диво з ди!:' 

Для слабодухих, кволих, м'якотіn+1х. 

Народе мій' Він вірив. що знайдеш 

В .::обі ти сили й гніву в серці доста, 
Що nаралітиком nід ноги не вnадеш. 

Що нЕ. зжеруть тебе бездумність і короста. 

Це ж він навчав тебе колін не гнуть. 

Народе мій, клеnати дух і волю, 

Вміть мудрості v мудрого черnнуть 

І не останнім буть в народів вольнім колі. 

Хто nризначав твоїм синам nокірність, 

Продажність ботокудську nідnакоеану? 

Він знав давно, що наших сиn безмірність 

В серцях мужицьких глибоко захована. 

О, скільки він людських nідслухав дvм. 
О. скільки він розкрив очей незрячих. 

Підвів з колін безвольних і ледачих, 
Нахаб 1 неуків nідняв на глум. 

І ти навчись ходить. як воїн, nрямо 
По тій землі, де Каменяр ходив. 
Де він розбитими nаралІчем руками 
Прекрасне древо nравди nосадив. 

1956, Львів 
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На служб і Богов і й Народові 

В ТРИДЦЯТЬЛІПЯ АРХИПАСТИРСЬКОЇ ПРАЦІ 

/О.К./ Вnадина Мстислав, Митрополит Української Автокефальної 

Правосnавної Церкви, обходить е цьому році, на 75-ому році 

свого життя, ЗО-ліття своїх єпископських свячень. Сталося це 
14.5.1942 р. в час воєнного nихоліття в Україні, коnи німецьний 

окуnант шалів проти відроджуваної української державности та 

релігійного життя нашого народу. На прохання Вищого Церковно-

го Управ . .,іння УАПЦ в Києві, в часі Другого Собору єпискоnів 
УАПЦ між шістьома новими єпискоnами висвячено також Влади-

ку Ювілята Мстислава - Єпискоnа Переясnавського (світське 
ім'я Степан Скрипник), колишнього старшину Армії УНР, небожа 
Головного Отамана Симона Петлюри і nосла до nольського Сейму 

з Волині. 
Бувши ще послом, тодішній Стеnан Скрипник відзначався ве· 

ликим патріотизмом та відданістю унраїнській справі. Він був 

одиноним з-nоміж українських послів Волині, який nідnисав вне· 

сон до Сейму про автономію для Українських Земель під Поль· 

шею. 

Ставши Єnискоnом УАПЦ, Владика Мстислав розгорнув широ

ну церковну діяльність, відбуваючи часті поїздки по Україні, від
будовуючи церкви та релігійне життя, що було знищене безбож

ницьким режимом на протязі nонад 20 літ його жорстокого пану
вання е Україні. За його активну діяльність довеnось йому· побv· 
вати в rестапівсьній тюрмі, а відтак nід nильним наглядом Гес· 
та nа. В 1944-1946 як Єnискоn УАПЦ розбудовує церковне життя 
в Німеччині, а відтак 1947-49 є nравлячим Єпископом УГПЦ в 

Канаді. Від 1950 РОІіУ Владика Мстислав перебуває в Америці 
як Голова Консисторії УПЦ і заступник Митроnолита УПЦ Іоана 
Теодоровича, де розбудовує релігійне життя і скріnлює ийого 

організаційну структуру та адміністрування. В центрі УПЦ в 
Бавнд Бруку, Н. Дж. будує Церкву - Пам'ятним жертвам голодової 

смерти 1932-33 в Ук раїні, занпадає Музей і архів та українсь· 

ний цвинтар, що став мов би Українським Пантеоном, де вже 
досі поховано кілька десяток визначних унраїнських діячів. 

Вnадина Ювілят, після смерти Митроnолита Ніканора, очолив 
Українсьну Автокефальну Православну Церкву в Евроnі. (1969 
р.), а відтак по смерті Митроnолита УПЦ Іоана, Собор УПЦ в 
ЗСА в жовтні 1971 р. обирає його на Митроnолита УПЦ в ЗСА. 
Свою юрисдик1.1ію Владика Мстисnав закріпив також над Укра
їнською Православною Цернвою в Південній Америці, а остан· 

ньо також в Австралії. В руках Владики Мстислава находиться 

теnеР керівництво Цернви, яка до недавна була ще розпоро· 
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шена на окремІ єnископства 1 три митроnоnн з яких одна 

{Канада} є nони що тільки в молитовному єднанні з Церквою, 
яну очолює Митроnолит Мстислав. Цей об'єднюючий процес є 
в велиній мірі ділом Владики Ювілята, що не жалує труду 
і сиn для поїздок і відвідин . nроnовідуючи всюди єдність і 
братню любов. 

Владика Мстислав є також не менш активний на громадсь-

кому відтинку. де бере жваву участь. ян член Секретаріяту 

СКВУ. будучи одним зі сnіворганізаторів nершого Світового Нон· 
Г'ресу Вільних Українців. Участь Владики в різних нарадах. з'їз
дах. національних імnрезах є доволі відома. В кінці 1971 р. ра

зом з Єпископом УКЦ А. Саnеляком nосвячував Пам'ятник Т. 

Шевченкові в Буенос Айрес. а відтак відбув довшу поїздку no 
Австралії. зустрічаючись з представниками громадського життя. 

До важливих починів Вnадики·Ювілята належать його заходи в 
наnрямі екуменІзму з іншими Церквами. а зокрема з Українською 

Катсnицькою Церквою. В тій ціnі відбував він поїздки до Риму 

{2-ий Ватинанський Собор) і до Константиноnольського Патріярха 
Атенаrораса. Вnравді частина вірних робила Владиці з того при

воду труднощі. але Владика все це сnриймає побnажливо. знаючи 

добре свою історичну місію. 
Коnи стало відомо. що моеноеський nатріярх Jаявив свої nре

тенсії до УАПЦ. то Владика Мстисnав нап'ятнував ці зазіхання. 

ян видний знан московського імперіялізму. що використовує цер

кву для своїх диявольських цілей. Коли ж з України насnіли nри· 
крі вістки npo дальші знущання над народом і арешти нультурних 

діячів, Владика в своєму nосланні до Духовенства і Вірних завізваІ 
до молитов. проголошуючи тиждень національного смутку 1 закли· 

каючи до об'єднання зі страждаючою Україною. 

Праця Владики Ювілята вже знайшла належну оцінку в нашому 
сусnісьстві, яке щиро бажає здійснення великих задумів Вnадини 
і nросить Бога про Мноrолітствіє в силі і здоров'ю. 
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О. Н.оваnь 

ПРОБЛЕМИ РОСТУ І ДІЇ СУМ 

(Доnовідь виголошена на ХІІІ З'їзді СУМ Америки) 

(ПОЧАТОК ГЛЯДИ •А• ч. 2/106} 

Українська наука жде свого сильнішого поповнення з· nоміж 
молодих наших науковців. Наші дотеnерішні здобутки і самі на
ші наукові установи вимагають підсилення новими молодими ав

торитетами, що вже здобули собі певне ім'я на чужих високих 

школах. Ми не можемо виключно ставити на один Гарвард, який 

повинен би нам розвязати nроблеми нашої науки. Гарвард є 
добрий поки наші науковці можуть мати там вплив на тану, чи 

іншу корисну для нас постановку, однак він може ue робити 

тільки тоді, коли існуватимуть наші незалежні наукові центри, хоч 
і з невеликцми nублікаційними можливостями. Нашим завдан· 
ням було б підтримати наші позиції на Гарварді новими мо-

лодими адептами науки, а рівночасно не занедбати також і сво
їх наукових установ. ян nередумови плекання вільної української 

науки. 

Дружини культурників мають отже широке поле для свого ви-

бору і оп~: ··ня. Іні ці яти ва тут є дуже на потребу. 
Суспільних г;рацівників і організаторів сусnільно-громадського 

життя мають з рядів СУМ постачати Дружини Суспільників. Є це 

дуже широкий вахляр заінтересувань і ділянок праці. В nершу 

чергу Р<'ЛЯ Дружин Суспільників повинна йти по лінії nотреб са

мої нашої Спілки яка потребує забезnечити всі суміеські кліти

ни добрими керівниками, органІзаторами й адміністраторами. До 
ії завдань належить також nодбати, щоб усі Дружинники були 

затруднені в праці Осередку, а відтак, щоб опреділили себе до 

спеціАлізованих Дружин. Скріnлення студен1ських Осередків ак
тивною участю Дружинників-Суспільників, чи то в ТУСМ, чи то в 
студентських Громадах може бути дуже корисною функцією 

одної з таких Дружин. Організації Українського Визвол~-оного 
Фронту наnевно nривітають в себе молодих людей. fiKi з nози
цій Дружини Сvсnільників можуть включатись в дію старших, бу-
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дучи одночасно в своїй Дружині для обміну досвідом і nляну· 

вання відnовідних сусnільних акцій. Українська преса не має 

достат ого nриnливv журналістичних сиn. Чому б не nостала 

ДружиІ:а Молодих Журналістів. яка могла б нористати зі сторі
нок молодечих журналів, напр. «Аванr'арду", щоб відтак nepexo· 
дити на сторінки загальної української преси. Сусnільна nробле· 
матика могла б бути доброю темою для обговорення на ~·їздах 

такоі Дружини. Не можна також нехтувати доробком нашої. 

сnільноти в ділянці забезnеченевих товариств та кооnеративних 

нредитівон. Заінтересовані госnодарською розбудовою нашої сnіль· 

ноти Дружинники могли б створити Дружину Госnодарників. Набу
вання відnовідних студій і nрактики по більших чужих фірмах 

могло б наnевно nричинитись до розбудови цієї важливої ділян· 

ки. Ми могли б за якийсь час nеретворитись зі сnільноти нон· 

сумційної в сnільноту nродукційну. що забезnечило б за нами 

далеко кращі nозиції по країнах нашого nоселення, як ці що те· 
nep маємо. Чому б ми не могли мати міжнародної сітки імnорту 

ексnорту, банків. nодорожних аІ'енцій в кожній країні та іншого 

роду торгівлі, яка тан збагачує деякі народи. Затруднення біль· 

шої ск ількости наших людей в своїх підприємствах мало б на· 
nевно більший успіх у їх збереженні nри українстві як цілий 

ряд інших засобів. Йдеться про постійне nеребування людей в 
одному ж товаристві nри сnільній nраці. Деякі наші госnодар· 

ські установи в Америці й Канаді , а також у інших країнах 

світу дають в тому наnрямі заохочуючі nерспективи. 
Ми досі вміли вкладати наші гроші в будову церков. домів 

та осель . що очевидно було необхідне. Тепер nриходить час. 
коли треба заnочаткувати новий етаn інвестицій для nрибуткових 

доходів, які дозволили б ставити діяльність в тих будинках і осе· 

лях, а також для посилення нашої зовнішної діяльности, яма ви· 

магає велиних фондів на видання і контакти та відnовідні ан· 
ції. Жиди зуміли сиnнути на nотреби Ізраеля в критичні момен· 

ти його боротьби грубі мільйони доляріе. Ми а критичні момен· 
ти не мали навіть ліків не то що зброї і платили за nодібну 

сnраву життям десяток тисяч людей. Нашу часом неnосильну і 

велику обсягом nрацю нам доводиться винонувати nри мізер· 

них фінансових засобах, бо нема за що затруднити кількох лю
дей. Роботу тягнеться, не рахуючи годин ні днів у тижні. В той 

сам час в нас не зважається на ієрархію завдань і їх важли· 
вости. Бюджет одної сnортової дружини є більший від річного 

бюджету Секретаріяту СКВУ. і в ..Qвічі більший від бюджету ЦУ 
СУМ. Наші школи ледве животіють, а тимчасом люди вмирають 
без тестаментів і сnадкоємців і держава забирає все майно. 
Таких nарадоксів нашої безгосnодарности безліч. Пора, щоб мо
лоді економісти nоставили собі за ціль навести певний лад в 
цю важливу сусnільну ділянку, респектуючи сусnільні nотреби no 
їх важливості і доцільності. 

Не менш важливою сnравою є фінансування наших ви..Qань 

для молоді. Наші видання дефіцитні з двох nричин : поnерше, 
що нема достатньої сніnькости відборців. а nодруге. ті що є, не 

завжди виконують свої обов'язки nередплатника, чи нольпортера. 
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Доводиться відкликати до збірок і пожертв на "Пресфонд•, який 

фактично служить не для розбудови видаtіЬ, а для понривання 

страт. Іншої розв'язки nокищо нема. Буде дуже добре, коли ко

трась з Дружин Сусnільнинів, чи й кілька їх візьмуться за сnра

ву наладнання не нльни збуту, але також і почитности наших 

журналів і видань та зрівноваження видавничого бюджету. На 

цьому місuі хочу nринести подяку і висловити признання тим По

другам і Друзям , шо використовують різні нагоди для збірок 

на nресфонд нащих видань. 

Вже nоnередньо було згадано. що серед нашої молоді за· 

мало є одиниць, які набупи звичну в дитинстві любити й читати 

українську книжну, чи журнал. Це має фатальні наслідки на фор· 
мування світогляду і nовноцінної української духовости молодої 

людини. Сказати всього не можна. На те є книжка, щоб можна 

було зачерпнути відомості і збагнути духові багацтва народу. Не 
використання цих джерел веде до занику національної культури, 

а не до її розбудови і nоширення. Тому виховання звички чита

ти українське друковане слово треба виробляти з дитинства, да

ючи тій дитині журнал і книжну, за якими вона шукає, тобто о· 
формлену за модерними зразками малюнкового тиnу з поясню

ючим текстом. Видана ЦУ СУМ книжна для дітей «Сонцебори• 

саме такого типу розійшлася відносно скоро в найбільшому досі 

тиражі. 
До цих висновків nрийшла також Ком і сі я Молоді nри СКВУ і 

на свому засідаt-~ні в час 5-ої nленарної Сесії в січні ц.р. nрий· 
няла постанову зайнятися nідготовною видання такого журналу 
для дітей віком 6 до 12 літ. Цей журнал мав би бути на між

організаційній базі більших молодечих організацій, а тим самим 

носити характер загальнонаціональний. За nрийнятою теnер в ne· 
дагогіці гльобальною методою унраїнсьиій дитині треба nодаеmти 

відомості від загального до детальноr<' а не як досі від де

тального до загального. За такою методою має бути також ре· 

дагованнй цей журнал. Щоб такий журнал міг едержатися він 

мусить бути на внеоному мистецьному і редакційному рівні до
стуnному для дітей даного віку, а nри тому не дорогий. Це 

можливе тільки nри умові ве.'1икого тиражу, бо тане видання є 

дуже коштовне. Про ці речі рішатиме вужчий Комітет представ-
ників заінтересованих молодечих організацій, а нашим всіх обо

в'язком буде разом з іншими молодечими організаціями , шко· 
лами та установами забезnечити кожну українську дитину даного 
віку новим журналом. 

Дуже uажливою справою в цій виховній системі є ділянка 
фізичного виховання, яка в нас є доволі занедбана. Йдеться не 
тільки npo різні роди сnорту, яні самі в собі криють виховний 

момєнУ дисциnліни, духа боротьби і волю до nеремоги, але та

кож плекання здоров'я і фізичної справности. Тут треба зверну
ти увагу на погубний вnлив наркотиків і сексоманії, які остан· 

німи часами в різних країнах світу .::тали засобом морального 

розкладу і Фізичного виродніння велиної частини молоді. Усвідом· 
лення молоді nеред небезnеками цього модерного явиша та 

сnрямування енергії на відповідні спортові зайняття і nлекання 
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здоров'я зможуть v велиній мірІ охоронити нашу молодь nеред 

цією загрозою і моральним спустошенням. 
Треба дуже жалувати. що в нас не знаходиться в вільному 

світі таких сnортовців, які могли б індивідуально, чи групами 

вистуnати на Олімпійських ігрищах з рамени країн свого noce 
лення, але ян українці. Це наnевно маnо б більший вплив на 

остаточну реnрезентацію України в О11імnійських ігрищах. як 
сотні nротестів і меморіялів зі з'ясуванням кривди. яку нам 

заnодіює Москва, забираючи найкращих сnоотовців з України на 
св1и рахунок. В цьому відношенні Дружини Фізкультурників мог· 

ли б пляновою дією і nідтримкою кращих груn і одиниць nро

бувати свого щастя в тому наnрямі. Про велике зовнішно-пропа· 

гандивне значення такої акції не треба доводити. 

Наша дія на зовні nеред чужим світом мусить бути внелідною 
нашої сили внутрі. Чим сильніші будемо в організаційному і ді

євому відношенні, тим більше будуть з нами числитися урядові 

та сусnільно- політичні груnи інших націонаnьн<:'стей. Це відно· 

ситься до uілости нашого суспільно-громадського життя системи 

СКВУ. а системи Організацій Українського Визвольного Фронту 
зокрема. Сnілка Української Молоді через Дружини Міжнародни

ків може включатися в існуючі формації. що діють на тому 

відтинку. ян АБН. міжнародні студентські та та молодечі орга
нізації тощо. На цьому відтинку вже є добрі nочатки по деяких 

країнах, але nовне використання наших сnроможностей може на· 
стуnити тільки тоді. коли матимем відnовідну nідготовку наших 

кадрів. Мусимо виробити для тієї nраці спеціяг.іста, бо аматор
ством багато не вдіємо. Як nовітря й води для життя організ
му потрібно нам достуnу до сторінон чужонаціональних журналів 
радІо і телевізії, щоб звідтам інформувати і формувати публічну 

оnінію в корисному для нашої справи наnрямі. Треба довести. 

шоб наші чужомовні видання були відомІ 1 достуnні всім тим, 
хто цікавиться і має знати про ui сnрави. Інформувати чужомов
ними виданнями тільки українське сусnільство, то значить роз· 

минатися з ціллю. Треба щоб чужі про нас nисали на nідставі 
наших джерел, а це вимагає довіря, яке ми мусимо здобути се

ред журналістичних кіл. Це саме торкається й української науки. 
Ми не можемо занедбувати також nитання студій nолітично· 

дипломатичних та економічних наук, які дозволяють на nрацю 

по амбасадах, конеулятах та різних міжнародних місіях. Унраїн

ці на того рода становищах в державах свого nоселення можуть 
ВІдІграти nершорядну ролю з nогляду оборони наших націо-

нально-державних інтересів. Таких людей, хоч і не багато, вже 
маємо. Треба щоб іх було більше. Подібне можна сказати npo 
nотребу військових студій, а не лиш військової служби. Старши

ни в -;ужих арміях в час воєнних nодій можуть не в одному ви· 

ладну заnобігти винищенню української національної субстанції 

і допомогти в боротьбі за визволення. 
Про ці справи мусить бути мова серед нашої молоді, бо ор

ганізована спільнота не може жити однобічним життям. вона му
сить своїми виявамн охоnлювати цілість. Інакше вона не мож~ 
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бути nідметом, а тІльки може стати nредметом в рунах посто· 

ронніх сиn. 
Тут треба коротко з'ясувати ролю сеньйорів СУМ. Досі було 

наголошено головно завдання Дружинників, як аванrарду вихов
ної, сусnільно-громадської і зовнішно·nоnітичної дії. Ми ствердили 

також, що ця дія не може бути відірвана від решти нашого су· 
спільного і політичного життя. Вона мусить бути з ним пен.:> 
nов'язана з нього виnливати і до тої самої мети прямувати. 

Виходило б, що може краще було б nовністю внлючитись в іс
нуючі формації і не творити для того окремих Дружин та окре

мих nрограм. Справа однак не є така nроста. Кожна rенера· 

ція має тенденцІІ і право на новаторство свій власний стиль. 

Існуючі формації, чи пан «естаблішменти" не завжди дають змо· 

гу на виявлення ініціятиви та іншого підходу. Вони радше йдуть 
по лінії рутини і виробленого роками свого стилю, який молоді 

не завжди імnонує і не задовольняє. 

Тому в нашій постановці nраці молодих ми мусимо стояти на 

становищі створення таких умовин, в яних наша молодь могла б 

чутись собою, самоутверджуватись і виробляти свої власні форми 
та стиль дії. Зміст однак мусить відnовідати загальним національ

ним nостулятам, а в нашому випадку засадам і наnрямним ці· 

лого Визвольного Фронту. 
В такому аспекті сеньйори СУМ виповнюють усі можливі nро-

галини яні могли б постати ізза браку досвіду Дружинників 
СУМ. чи хвилевого зосередження їх на однородних завданнях. 
Сеньйори СУМ , будучи дійсними членами СУМ як і Дружинники, 

мають виконати танuж ролю дорадників для молодших своїх 
друзів. Вони завжди уступлять місце молодшим. коли ті будуть 

готовІ до nрацІ 1 перебрання відповідальности і завжди будуть 

допомагати в тій nраці, коли на це буде nотреба. В тому ви
падку nитання орган і чности змі ни мусить бути nовністю ресnекто· 

ване. Як nравило до СУМ можна принимати членів в юнацько-
му віку, в окремих випадках в віку Дружинників, а в випадку 

Сеньйорів тільки тоді, коли хтось хоче відновити своє членство. 
Не може і не сміє бути таких парадоксальних ситуацій, щоб 

старші, не будучи ніколи членами СУМ, вступали в члени дпя 
майоризування молодших, навіть. якщо ті в дечому nомилялись. 
Сум івська організація має всі властивості органічt:ої спільноти, 

бо її житнІ nроходить в своєрідні-й литомій їй атмосфері друж· 
ности, nобратимства, довіря і змагання до осягнення чіткого ви
ховного ідеалу. Всякі намагання механічних змін в цьому живо
му організм і може тільки викликати забурення і реакцію. До та

ких і1Туацій не вільно доnускати. В нас діє закон nосвяти, бо 

не з1дпя слави і не задля матеріяльних дібр nрацювали і пра

uюют~> тиr.ячі сеньйорів а тепер також Дружинників СУМ. Працю· 
ють для ідеї, дуже часто забуваючи npo себе і занедбуючи влас· 
ні родини. Така nраця , це відданість "Одержимих», про яких го

ворить Валентин Мороз. Якщо хтось її не nотраnить оцінити. той 11rr. 

хай краще до цих nитань не торкається бо може nомилитись. , 
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В ТРИДЦЯТЬЛІТТЯ УПА НА ОБОРОНУ НЕСКОРЕНИХ 

Величавою маніфестацією в дні 25.6. 72 відзначили Організа
ції Уwраїнсьного Визвольного Фронту Америки й Канади ЗО-ліття 

УПА в Торонтс. Польову Службу Божу відnравив Владика Кир 

Ісидор в асисті кількох священиків на nлощі «Ексгібішен". Го

ловним nромовцем був кол. nрем і єр Канади Дж. ДіФенбейкер. 

Підняття nрапорів. дефіляда відділів СУМ. сумівська орнестра 

«Ба тури І-І», wo грала ГІМни і марш і . надавали маніфестації ее
личности й динамічности. 

Головним українським nромовцем був кол. старшина УПА інж. 

Стеnан Г'оляш з Чікаrа . Промовляnи також мін. Іван Яремко. 
радний Василь Бойчук та nроф . Іван Вовчук - Голова ООЧСУ. 

Свято відрив Голова Ком і тету др. БогдаІ-І Стебельський, а заключ

не слово сназав др . Роман Малащук - Голова ЛВУ. В концер

тов і й частин і свята сn і вали хори СУМ Торанта n ід кер і вництвом 

мгра В. Кардаша . Ман іфестац і я nроходила nід гаслом з і слів В . 

Мороза: "Будемо битись » . Програмою керував мгр Ю . Ш им но. 

ПРОМОВПАЄ 11·Р Б . СТЕБЕЛЬСЬКИЙ - ГОЛОВА МАНІФЄСТАUІйНОГО КОМІТЕТУ. 

Я вірю в успіх nраці СУМ. навіть !\ОЛИ маємо деякі недотяг
нення й невдач і . Гарантією тих усnіхів є солі~арність ПОІ\ОЛінь 
і тверді засади служіння великій сnоаві . за яку згинули кращі 
сини нашого народу з рАдів nершої Сnілки Української Молоді. 
з ОУН·УПА і тих що сьогодні згаряють на жертівнику українсь
кої наці ї, щоб тільки жила Україна 1 її свята Правда. За цю 
Правду ми готові також битись. 
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Переслідуванням в СССР нема кінця 

СИН ГОЛОВНОГО КОМАНДИРА УПА 

Ю. ШУХЕВИЧ В 1950 рр. 

ЮРІЙ ШУХЕВИЧ В ТЮРМІ 

Поnулярно званий між в'язнями сов

єтських концлагерів «Сибірське Вов
ченя• - Юрій Шухевич. син сnавного 
командира УПА Тараса Шухевича Чу

принки, знова nопав до совєтської 

тюрми весною цього року. Як відомо, 

він був вnерше арештований малоліт
нім юнаном в 1948 році, мавши 1 5 
років. Засуджений був на 1 О літ 

ув'язнення. Відбувши це ув'язнення і в 

самий день звільнення був nоновнv 

арештований і засуджений на дальших 
1 О ронів. Після відбуття другого ув'яз-

нення в серnні 1968 року його при-

мушено жити на засланні в місті 

Нальчику, в Кабардино-Балкарсьній 

автономній Республіці. Там він одру· 
жився і має маленьного синка. В 

газетах було nовідомлення, що B•n 

держав контакт з дружиною Святссла· 
ва Нараванськогn Ні ною Строкатою, 
яка жила в Одеr· яну також було 
арештовано і засуджено 19 травня 

ц.р. на чотири роки позбавлення волі. 

Український Студентський Номітет Обо 

рони совєтських Політв'язнів в Аме

риці nоширює тенет листа жидівськогс 
діяча і колишнього nолітв 'язня совєт

ських нонuлаrерів Авраама Шіфріна, 

який був оnублікований в америнансь
кому журналі •Коментар» з дати 1. 
6. 72, в якому А. ШіФрін. що nеребу· 

ває теnер в Ізраілю, бере в оборо- Юrій Шухевиz з• своr.ю 
ну Юрія Шухевича. Разом з текстом дитшюю 
цьогu ttиста журнал •Коментар» подає також знимку ІUрІя Шу
хевича, що тримає на руках свого синка. 

Ось український nереклад тексту цього листа: 
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•Люди! Ви, янІ жи&ете е затишних квартирах їсте трн рази 
денно. Зи, яні не знаєте, що це є жах арешту і стражд<іння за 
тих, що лишилися едома - рідних і дітей. Ви , якІ виявляєте свое. 
обурення з. nриводу nереслідувань Маношеа Глезоса і Анджели 

Дейвіс. 
Я хочу крикнути Вам в обличчя : Де Ваше сумлін ня? 

Ось в СССР знову арешти, знову замикають людей у тюрми. 
а Ви і далі мовчите , а наші уряди хочуть «добрих відносин• з 

бандитами, що гноблять свій нарід в Росії. Ми ж бо не "Встря· 
ваємо у внутрішні сnрави". Це ж так вигідно! Хай тиснуть 
вбивають чехів. мадярів, українців, євреїв і десятки інших наро· 

дів - наше сумлІння сnить. Адже всі ті Глезоси й Дейвіси мо· 

жуть кричати і 1:3и їх чуєте - до їх nослуг преса і телевізія. 

А в СССР тільки що заарештовано мого друга - Юрія Шvхе· 

вича і він не може кричати, йому щільно замкнули уста. 

Ми сиділи з Юрієм в одному концтаборі і він nеребув там 

цілих 18 рокі в. І ось він знову заарештований... Знову знущання 

над ріднею, знову діти без хліба ... 
Весь «злочин» українця Юрія Шухевича в тому, що він син 

генерала Шухевича. який мужньс вистуnив nроти nоневолення 

українців; весь "Злочин" Юрія в тому, що він любить свою бать· 

ківшину - а в Унраїні не можна бути українцем. І ось Юрій nІс· 
ля 18-ти років тюрми - знову ув'язнений. В і н мовчить. його не 

nочути. Але. я , єврей. гордий з того. шо я націоналіст, звертаю· 
ся до Вас, люди вільного світу : Поможіть Юрієві Шухевичеві, 

вимагайте, шоб совєтська вnада звільнила його'" 

18 квітня 1972 р. 

Чи дійде зміст цього листа до сердець і зрозуміння nереси· 

ченого добробутом і залоскотаного культ· і товарообміном з 

СССР західного світу!? Чи зрозуміє той світ трагедію нашої на· 
ції, що мусить nлатити тану безмірну ціну жертви, терnінь, мук 1 

nоневіряння за свою стійкість е обороні людських nрав і своїх 
духових віновічних надбань. Якщо цей світ nокищо 111е мовчиr~, 

то нам моечати не вільно. nроти тиранії і насильства. шо є невід

ємними атрибутами московсько· большевиuької системи. 
Тимчасом з України надходять nокищо неnеревірені вістки. шо 

Юрія Шухевича засуджено nоновно на 1 2 літ ув'язнення. Коли 
nрийде вже кінець цим знушанням над людьми?! 
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О. БЕРДНИК АРЕШТОВАНИЙ 

В цьому році Українській ССР Кг'( 
заарештувало nонад 1 ОО осіб. Про 

ue nовідомляє а1-1глійська газета •Дей· 
лі Телеграф ... посилаючись на і нфор· 
мації, що їх оnублінувала •Хроник~ 
текущих собьітий» (число 25) із 

20 травня. Проте, - nише «Дейnі Те· 
леграф,» - укладачі «Хроніки" зазнача

ють, що ці дані щодо кількости зааре
штованих nредставників українсьної 

тqорчої інтеліrенції точно не відомі й 
не nеревірені. Нова «Хроніка• нази· 
ває також наймення 20 затриманих 

від березня до трав1-1я цього року. 
Серед них - член Спілки nисьменни-

U:tесь Бер:tник ків України Оnександер Бердник. 

АнглІйська газета далі сnовІщає: ~а даними •Хроніки», у квіт-

НІ nрацівники Кг'Б вчинили обшук на квартирі О. Бердника. 
Письменник надіслав листа ЦК компартії Унраїни, де висловлює 
протест проти незаконно nроведеного обшуку на його квартирі. 

Партійне керівнио..~тео України, - пише Бердник, - видно втратило 
контаолю над діяльністю органів Комітетv державної безnеки. 

Яt- nовідомляє •Хроніка•, згодом міліція r•овернула Бердникові 
його друкарську машинку та статтю сконфісковані nід час об• 

шуну. 

У зв'язку із справою Олександра Бердника, наnрикінці квіт

ня орган ресnубліканської Сnілки письменників - газета «Літера
турна Україна" опублінувала статтю під заголовком ,.у ролі 'nро
повідника'•. Згідно з і нформаціями автора статті , Олександер Бер

дник мав лекцію •Проблеми космоплавання і футурологія" для 
студентів Київського технологічного інституту харчової промисловос· 

ти. Через деякі міркування Олександра Бердника про недоско

налість людини та сусnільства, а також, - за словами автора стат· 

ті, - •npo потребу жити і діяти згідно з Божим законом», «Літера· 
турна Україна» звинуватила Бердника в розnовсюджуванні, 
мuвляв, «ідеалізму й містики•. Нагоnошуючи на тому, що твори 

письменникові Олександрові Бердникові вказували, на, мовляв. 

хибні антинаунові судження в його nублічних виступах перед чи

гачами. Одначе, - за словами Автомонова, - Бердник не зважав 
на ці зауваження і виступив з ідейно nорочною лекцією. 

Наприкінці квітня, наслідком цих нападницьких статтей. Рада 

Бюра nроnаІ'анди художньої nітератури Спілки письменників Укра· 

їни вирішила nозбавити Олександра БеJ,Jдник~ права виступати за 
nутівками Бюра nроnаrанди. Водночас вирішено анулювати рекnя

мv на nублічні вистуnи Берднина. 
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УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ДЕМОНСТРУЄ У ЄАШИНГrОНІ 

(13.5.1 97 2 р ) 

К. Ві троеий 

Більш як 3000 осіб взяли участь у велин•и весняній демонстра

цїі у Вашинr'тоні nроти знущань Москви над Україною та іншими 
Поневоленими Народами. Демонструвала головно молодь. най· 

більше член:в СУМ, також Пласту. менше ОДУМ ·у. але зате від 

усіх Студентських Товариств і Організаt.:ій. Сама ідея демонстра
цїі виникла в ТУСМ·і, й більшість друзів з TYCM-v брали в ній 
активну участь. Задум схвалила Рада Директорів УККА - Унраїнсь· 

кого Конr'ресового Комітету Америки. що є nолітичним реnрезен· 

тзнтом українців у Америці nеред урядом. Велику працю винонав 

Координаційний Комітет для молоді при УККА. nід керівництвом 
інж. М. Семанишина. 

Демонстранти nрибули до столиці Америки ЗО автобусами. сот
нями автомобілів, також nоїздами (на жаль. українці із Вашинr'то

ну. nереважно державні службовці. а їх там біля 1500 осіб. май
же не взяли участи в демонстрації. були тільки члени ООЧСУ. між 

ними голова Відділу Організації Оборони Чотирьох Свобід Укра· 

їни інж. 8. Маєвський з дружиною, д-р М. Кушнір, П. r'елета. мrр. 
Б. Скаснів з дружиною та ще з 20 осіб). Українська молодь в 
більшості була у чарівних вишитих блюзках і сорочках. з nраnора

ми Америки і синьо-жовтими українськими (праnорів було біля 200) 
та з масою транспарентів : •Смерть імnеріяліr;тичнІй Москві !» 
"Свободу Чорноволові. Морозові і всім Нескореним !", "Об'єднані 
Нації, подивіться на Україну - колонію Росії! .. , "Президенте Ніксон. 

як будете в СССР - не забудьте npo 45 мільйонів nоневолених 
українців... «Москва - руки геть від України й інших Поневолених 
Націй •~ та багато-багато інших. Треба не забувати, що мі ж цією 

нашою патріотичною молоддю багато nіде до американської ар -
мії, щоб стати летунами. танкістами ракетчиками ..... Хай Москва, 
заарештовуючи кожного одного українця в Україні чи в СССР -
- про це пам'ятає! .. - як про це вірно говорив представник АБН. 

Маси молоді й біля 400 старших сnершу вклонились Тарасові 
Шевченкові біля його пам'ятника, заквітчаного живими квітами, 
nотім роздав~ли летючки в обороні nрав України, маніфестували 
nоблизу Білого Дому, де живе nрезидент Ричард Ніксон, переда

ли для Президента nетицію з nроханням вступитись за Україною 
й безnідставно заарештовуваною там молоддю, такими ж ідеа-

лістами, як і ця українська молодь у Америці. Оnісля всі 

nерейшли nоблизу совєтськог-:> nосольства, яке берегли сильні від

діли змоторизованої nоліції. Там затримали молоді українці силою 

на 20 хвилин рух на ву ли uях, аби звернути увагу людей nрохожих 
та nроїжджих, представників nреси й радіо як на демонстрацію, 

так і на безчинства Москви в Україні. Успіх був повний, радіо, 

преса й тзлевізія всі заговорили про ту демонстрацію, а через 
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телевІЗІЮ показали. ян горіло оnудало "Старшого русекава бра
та,. й червоний nрапор. що їх сnзлиnа молодь nід вигуkr1 

«Свобода Україн і t,. Під час маніфестації й демонстрації nро

мовляли українською мовою інж. М. Семанишин від Ноордина
ційноrо Комітету, ред. Вол. Мазур від Екзекутиви УНКА. який 
сердечно вітав українську молодь та попереджав Москву, що 

завтра вона матиме сnраву з молоди ми nатріотами-українцями 

v всьому свtтІ, ангn1иською мовою говорив д-р Вол. Душник 
від УККА, заклинаючи Об'єднані Нації й уряд Америки звер

нути увагу на Поневолені Народи, вистуnали з коротким сАовом 

багато nредставників молоді. і всі говорили українською мовою, 

а летючки для пояснень - були англійською. їх роздали nоверх 
5000. дж наnр11кінці деМОНСТраціі" ДІИШЛО ДО СУТИЧКІ4 З ЛОЛІЦі· 

єю. яка не дозволяла вже маніфестувати nеред Бі,Іим Домом 

увечорі, а молодь натискала. бажаючи вкинути на nодвір'я Бі
лого Дому летючки і головно - звернути увагу nрезидента Р 

Ніксона на її вимоги. Поліція заарештувала кілька десятків 
юнаків і дівчат. і всіх звільнила по сnлаченні малої нари за по

рушення руху на вулицях. Поліція nильнувала за 1 рухом тисяч 
авт. тому й виникnи неnорозуміння. 

Про демонетрацію української молоді, яка nрибула з різних 

міст до Вашингтону, добре інформували газети "Вашингтон Пос~ ... 
«Івнінr Стар", радіо й телевізія. Для "Голосу Америки,. того ж 
вечора дав інтерв'ю про завдан ня й nричини демонстрації 

nисьменник Л. Полтава, а другого дня увечорі Україна чула че

рез радіо цю розnовідь про Валентина Мороза й ін. Нескорених 

і про їх nовну nідтримну збоку передової української молоді 

в Америці й у всіх країнах вільного світу. Про демонстрацію 

nисали також інш і газети. nередавало американське радіо в 

Ню Йорку, Чі каrо й ін. мі стах. кажучи. що українці вимагають. 
щоб Москва забралась геть із України. 

Тут nодаємо кілька фотодокументів з тієї демонстрації :укра
їнська молодь збирається за кілька вулиць від nосольства 

СССР, але nоліція вже наnоготові, боронити - таке її завдання 
(коли б не боронили. то дім посольства вже б не стояв у Ва-

шинr'тоні); nромовляє ред. Володимир Мазур від Екзекутиви 
УККА, кажучи npo Воскресаючv Матір-Україну - бо nодії в У

країні nодії того дня у Вашинr'тоні npo це в~-<разно свідчили; 
ще на іншій світлині {всі робив Юрій Вірт) - делеr'ація yttpC'\i.-.· 
ців увійшла в nодвір'я Білого Дому, щоб nередати Петицію, 

nереговори веде (nерший зліва) голова Стvдентськоrо. Комін~

для оборони nрав України Є. Іванців. за ним далі - nредстав-
ник ТУСМ -у, І. Длябога і ледь видко лице студентки-сумівки, 
відомої вже громадської діячки nанни Нвітки Семанишин, за 

нею - її батько, інж. М. Семанишин, nозаду їх - ред. Л. Полта
ва . як коресnондент щоденника «Свобода" і nредставник Пресо
вого Бюра АБН Москва nони що nродовжує. арешти серед 
патріотів в Україні - і тому в Америці, Канаді й ін. країнах 
Вільного Світу nідготовляються на осінь ще більші демонстрації 
і rідну відсіч совєтчикам. де б вони не з'явились. 
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КОМАНДА ЗДВИГУ 

СПІЛК И УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОД І 
В ВЕЛИНІЙ БРИ ТАН ІЇ 

ЗДВИr СУМ ВЕЛ БРИТАНІІ 

СВАТОЧНИЙ НАИАЗ Ч. 24 

Подруги Друзі 1 

Юначни і Юнаки Сnіnки Української Молоді! 

•За nравду бvдемо бит .. сь• - голосить нам клич. Він лунатиме 
дзвінко v святков і дні СУМ , закликатиме своїм nаnким босвим 
духом унраїнсьну моnо.аь у nae~ борuів м українську nраеду і 

в'язатнме благословенний змаг нашого народу сучасний з минv 

nим . 

Цей клич аnеnює до нас. до нашої молоді, RІ< аnелюють ідеї 

рідного ф і лософа С~<овороди: - •Хай розnач розтинає тишу ... 
Іду е nечаnь, в огонь біжу - нехай нн•ве найв~-<LUа жертва, бо 

l illbKH іС УИН і САУЖV ~10 
Слухай умраїнсьма молоде. що каже Первоієрарх Україн и, 

Блажен" і ший Кнр Йосиф C ni nий: 
•Соборність і єдність є найвищим ідеалом дл,. кожного укра· 

їнського r ромадянина: nочувати себе од ним і д і А ти разом з цим 

велиним народом. А тому високо nіднесен и й стя г незалежности 

і соборности мусить і нин і так само nросвічувати есі м. що 

йдуть і змагаються е тому, щоб вдержа ти його так еисоко. як 

еін 6ve nі,аt<есени й •! 

176 

ЛЕСТЕР 1 7 1972 

Такий самий ідеал nросеїчував лицарям УкРаїнської Поестан· 

чої Армії. Акі ерочисто кnRnись: •Боротися за nовне визеоnен

нА всіх українських земель і украінського народу від загарбни· 

кіе та здобути У країнсІ>І<V Сам ості ;;ну Соборну Держаеу !· 
•Будемо битись! - лунає широко й дзвінко в Украї .. і, як 

громове. грізне відлуння nостави Ваnентина Мороза на суді 
московсьмого окуnаційного режиму ... Будемо битись• - це знов є 
босвий клич нескореної Умраїни, її зов і намаз. аnель до .. ас 
на сnільний змаг . 

Тому, дорога сумівська моnоLІе. nриймімо uel4 сvміеськиіt 
иnич. ян наш девіз, АІ< заnовіт і наnрямнv нашого народу. 

Згуртовуймо до всенароднього змагу українську моnоlІь. Кріnімо 

nави молодих українських борців на чужині та звершуймо no· 
двнги з одержимим nс.чупям націо .. альної гордос1и за сеій на
рід. за свою Батьківщину до nере••оги! 

Ходімо. молоді друзі, на огненні шлн~и по яких у борні nро
неслась бо,;ова слава наших визвольних nолків. nрошуміла у 

nосвисті шабель героїчного козаuтва. Ходімо no гарRчих., нет л ін
н~х слідах нашої історії, буремної, суворої і nрекрасноі. яка 

утверджує українську державу ! 
•Будемо битись! - це наш девіз І 

Хай живе Українська Держава! 
Чес1ь України - Готов Боронити! 

Дано на Здвиг Сnілки Української Молоді 
днА : 1 nил ня 1972 в Лестері. 
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СЛОВО Д-Гд Е. ГдНОВСЬНОГО, ГОЛОВИ ГУ СУМ АМЕРИКИ. НАД. ДОМОВИНОЮ 

СЛ.П. Д. ЧАЙКОВСЬКОГО 

Сьогодні ми зібрались тут, щоб nоnращатись, цим разом в 

останнє, з нашим дорогим незабутнім Другом, Головою Цен-

rральної і їоловної ВихоFІної Ради Сnілки Української Молоді, 
Реданюром сумівсьного журналу «Крилаті», славної nам'яrі Да

нилом Чайковським, улюбленим мужем Шановної Пані Любомири, 

незабутнім і дорогим батьном nані Зореслави і Романа, визнач

ним членом Організації Унраїнських Націоналістів, nисьменником, 
nубліцистом, активним членом численних українських громадських, 

nолітичних і нульrурних установ, колись в Рідному Краю і туr на 

чужині, відданим до самоnожертви борцем за волю нашого на

роду та улюбленим виховником сумівської молоді. 

Стоїмо тут v стіn його домовини в глибоному смутну, з ве
ликим болем в серці, із сльозами у очах, бо невблаганна доля 

вирвала ~-посеред нас, дорогу всім нам особу, незабутнього

Друга. 

Засмучені і зажурені стоїмо сьогодні тут і сумну думну думає

мо, бо nрийдеться нам віддати Редакторові Данилові Чайковсь

кому останню nрислугу, відnровадити його на місце вічного сnо
чинну, nохоронити його в чужу сиру землю, далеко від рідної 

України, далєно від його рідних сторін золоrого Поділля, де він 

nровів свої дитячі і юнацькі рони. 

Робимо це nроти Його останньої вол і . nроти Його бажання. 
Бо будучи вірним сином Матері України. він безмежно її любив, 
любив щирим унраїж .. ьким серцем з кожночасною готовістю 

вмерти за неї, жив і nрацював для неї і мріяв повернутись 

ще раз і принести 11 «сонце волі золоте• і щоби щойно тоді, 

змученого працею, боротьбою і доегою мандрівною по чужині, 
спок•ино nоложити в Рідних сторонах, nоруч його батька і мате
рі, про яких Він завжди згадував , nоруч його рідних братів і 

сестер. 

Дородгий Друже Редакторе! Цієї Твоєї задушевної мрії ми не 
можемо теnер Тобі сповнити, бо там госnодарить ще той самий 

кривавий ворог, nроти якого Ти з Твоїми Друзями так завзя-

то боровся. Але віримо, так ян Ти неnохитно вірив, що nрийде 
скоро час, коnи ми всі зможемо nовернутись і тоді ми будемо 

про Тебе nам'ятати і Твої Тлінні останни заберемо зі собою. А 
nонищо сnи у цій чужій але nривітній земл і, і про кращу долю і 
волю Рідного Народу сни . 

В дорогу життя вічного nрощаю Тебе від Твоїх Друзів з якими 
Ти nрацював в Центральній і Головній Виховній Раді Сnілки Укра

їнської Молод і. Прощаю Тебе від усього нашого членства, а 
особливо від юнацтва для якого Ти nрисвятив свої останні роки 

трудолюбивого життя. За Твою nрацю складаю Тобі найщирішу nо
дяку, а від молодих Друзів Юнаків і Юначок Сnілки Української 
Молоді. розкинених no цілому світі, заnевнення, що Твої навчання, 
nр~нлад Твоєї nрацьавитости для визволення України , Твій хрус

тально-чистий характер, назавжди залиu•аться для них nринладом 
до наслідування , а nам 'ять npo Тебе серед усіх нас - назавжди 
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ЦЕНТРАЛЬНА УnРдВА СnІЛКИ УКРАЇНСЬКОІ МОЛОДІ 
в глибокому смутку nовідомляє все своє Членство, що дня .~·го 
лиnня 1972 року в Нюарку. Н. Дж. nicnя важкої недуги ВІдtишов 

у Віцність . V _ 

СЛ.П. РЕД. ДАНИЛО ЧАИКОВСЬКИИ 

Голова Центральної Виховної Ради СУМ та Редантор сумівського 
юнацького журнзnу иКрилаті•. 

Покійний народився дня 1 7-ro березня 1909 року в селі Миш· 

ків Заліщицького nовіту, Західня Україна у свяшеничій родині. 
Після закінчення гімназії' в Станиславові, студіював на Львівському 
Університеті на філологічному віддІЛІ. Від молодих літ горів 
nалкою любовю до свого народу, тому включився в революційно· 
визвольну боротьбу за його визволення. Будучи nровідним членом 

ОУН , був арештований польською nоліцією за підnільну працю, 
а в ідтак, в часі війни німецьною та був заnроторений до важно· 

го кацету в Авшвіu а відтак в Мавтгавзен і Ебензе, де npo· 
був до закінчення 2 ·ої світової війни. 

Після війни , хоч з n ідірваним здоров 'ям , включився в полІтичне, 
громадське і літературне жипя української діясnори. Був редантором 

таких українських часоnисів: .. українська Трибуна" в Мюнхені, •У· 
нраїнеuь·Час» у Франції, «Шлях Перемоги• в Німеччині , а 

останньо щоденника •Америка • у Філядельфії. В сnадщині залишив 

нам декілька літературних творів, сnоминів, нарисів, новель, n'єс і 

оnовідань для дітей. Писав nід nсевдонімами О. Данський, Мурман 

і Дядько Данила . Для сумtвської моnоді залишив ряд цінних 

виховно-вишкільних збірників і матеріялів. 
В глибокому смутку залишив свою Дружину Любомиру, доч ку 

Зореславу і сина Романа. 

Тіло Покійного nохоронвне на українському цвинтарі в Вавнд 

Бруку, Ню Джерзі в суботу 9-го липня 1972 року 

ВІЧНА ЙО МУ П АМ 'ЯТЬ ! 
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ПОМИНАЛЬНЕ СЛОВО НА ЗЕЛЕНІ СВЯТА 

О. Звичайна та М. Млановий 

Поминни під час Зелених Свят - це освячений віновою тра-
дицією релігійно - обрядовий звичай українського народу. 
Саме в ці дні розnорошена теnер по всій вільній нулі земній 

частина нашого народу вільно справляє Поминни за наших 

героїв -лицарів, що віддали свій найцінніший скарб - життя в 
боротьбі за волю Украіни. У дні Зелених Свят на ту добру 

згадку заслуговують також і ті мільйони жертв українського 

народу, що їх замучено в номуністично-московських катівнях та 

таборах невіАьничої nраці на неісходимих nросторах Сибіру, а 

зокрема на Колимі - плянеті див. Цим страднинам ми nрисвя
тили нашу nовість «Ворог Народу", двічі нагороджену 1 ·ою 
прем ією на Літературних Конкурсах в Евроnі та в Америці; 

коротко розnовідаючи про них, ми зверrалися також і до сер· 
дець слухачів радіо-години о.о. Василіян nри Церкві св. Юра в 

Нью Йорку на Зелені Свята 12 червня 1970 р. з нижченаве· 
ден им Поминальним Словом : М. Млановий, ян колишній в'язень 

Колими, виголосив встуn та закінчення, а О. Звичайна nо-мис-
тецьки Іфочитала відnовідного змісту уривок із І І-го тому 

nовісти •В.Н.... СьогоднІ - в день Зелених Свят цим же По· 

минальним Словом хай буде нам. дозволено nригадати нашій 
еміr'рації про ті масові жертви червоно· моеновеького терору 

також і через пресу . 
о 

оо 

Колима - це частина Совєтського Союзу на Даленій Півно· 

чІ Азії білА Льодового Онеану та Длqсни. Клімат там дуже су· 
ворий, морози досягають 70 ступенів Ц., зима триває 9·1 О 
місяців; тому й !"рунт вічно nромерзлий. У цьому rрунті без· 
людних гірських долин Західньої Колими в кінці 20-х р.р. було 

виявлено багаті поклади золота в розсипному стані. Щоб його 

видобувати, треба тяж но працювати залізними ломами та дж а· 

r'анами nротягом короткого літа та довгої лютої зими nід го· 

л им небом. Тому й не було охочих їхати на тану роботу на· 

віть і за високу платню І А совєтські й владі так nотрібно було 
яннайбіпьше і то дешевого золота тан на розбудову своєї ВІИ· 

сьнової сили, як і на комуністичну nропаr'анду в усьому сві-;-і ! 
Треба було й велиних мас дешевої робітничої сили для ви· 

конання різних, заnлянованих 2-гою та 3-оІV п'ятирічками ро · 
біт у нестерпних кліматичних умовах Сибір." та совєтської Пів· 
ночі ! Цю проблему Моеновський Кремль розв'язав ось як : а· 

рештовтуюч и мільйони невинних совєтських громадян і тортуру-
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ючи ІХ у в'язницях, причеплюеав їм тавро «ворогів народУ", яке 

позбавляло всіх людських прав. Так створювано маси безnлат
ної рабської сили, яку відтранспортовувано невnинно до числен

них таборів СССР а в тому числі й на Колиму - дешево зола· 

то добувати І 

Лише їсти треба було тим рабам давати ! Але навіть і на їді 
модерний совєтський рабовласник рішив заощаджувати рубля! 

Кремль дав директиву: Добувати золота якнайбільше і якнай· 

дешевше, витискаючи з "ВОрогів народу• якнайбільше енерrії і 

зовсім не дбаючи про їх жипя , бож на місце тисяч загинулих 
потяги та пароплави невпиннимІІІ nотоками везли нових рабів І 

Для заощадження рубля на їдженні було встановлено 5 натего· 
рій харчування залежно від відсотка виконання норми праці, а 

ту норму було встановлено таку високу, що навіть і добре хар· 

чована здорова людина не змогла б 11 виконати; ми - в'язні 
ледве виконували її на 30·35 %. тому й одержували по 5-ій 
категорІІ два рази малу порцію лісної рідної зуnи·баланди та 
один раз двісті грамів хліба на день. д nрацювали 12·1 б годин 

денно без перерви, без жодного дня відпочинку е році! На· 

шими начальниками були енкаведисти, а їх nомічниками·бриr'а · 
дирами кримінальники. Я працював v бриrаді бандита Смірно· 

ва. Життя «ворога народу,. залежало від сваволі цих зверхників, 
їх жорстокість влайа оцінювала. як вірну службу. Від nеревис· 

наження працею, від голоду та холоду, від фізичних та мораль

них знущань зверхників в 'язні вмирали масово: в бараках, на 

роботі та на дорогах на роботу. А за те енкаведисти щодня за· 
бирали добуте золото в сnеціяльні залізн І банки, відправляли йо· 
го вантажними авта ми до центру Колими - до Магадану, а звід· 

там літанами до Москви . 

д що робив червоно-московський рабовласник із тими ра· 
бами , які вже всі свої сили віддали для добування дешевого 

золота і більше nрацювати не могли, але ... ще дихали, мусіли 

ходити на роботу і nотребували хоча 6 ложку зупи ? Про це роз· 
повість Вам уривок із нашої повісти «Ворог Народу"' на стор 
209-?13 2·го тому ось як: 

«Бриr'адиром сусідньої бриrади був усім відомий бандит 

Скворцов. Він завжйи носив у руці широкого ремінного nояса 

з грубою залізною пряжкою. Цей nояс Скворцова був усім 
відомий, як знаряддя nідбадьорювання підеnадних йому в'язнів 

з метою nідвищування продукційности їхньої праці. 

Одного неззбутнього дня. nеред nочатком роботи бриІ'адам 
Скворцова й Смірнова наказано було стати в два ряди, облич· 
чям одна проти одної на віддалі nриблизно n'яти метрів. Вино· 

навши цей наказ, обидві бриrади nринишкли. очікуючи чогось 
~иключного, і тоді на тлі нашорошеної тиші багатьох Скворцов 

наказав трьом найстаршим і найслабшим в'язням своєї бриrади 

вийти з ряду вnеред ... І цей наказ виконано: вnеред. себто 

на чисте nоле поміж обома бриr'адами, опираючись на дрючки 
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1 з трудом пересуваючи тягарІ опухлих НІГ, вийшли три в'язні ... 
Бородаті, зарослі обличчя кольору глини, nромовисті приnуJІлини 

під очима, наnляті водою руки та жалюгідне лахміття на тілі ... 
О, ue були сnравжні доходяги, себто тяжко хворі, яким до емер· 
ти було вже недалеко, і вони до неї доходили, ходячи щодня 

на роботу. 
Уnевнено й без поспіху наблизився до них Скворцов: смаку· 

ючи ефект вистави, він nочав бити nершого своїм ремінним 

поясом, вигукуючи водночас, що кару таку він застосовує 

за злісне невиконування норми. З гоном хвилин Скворцов 

nомітно входив у еман ензенуцїі: інтервали між його вдарами 
зменшувалися. розмах і сила їх збільшувалися, і ... nід акомnань· 
ямент російської лайки ... пішла гуляти no голові й обличчю не· 

щасливого залізна nряжка пояса, не обминаючи навіть і заплю· 

щених очей .... Уnала на землю шапка, і поллялася юшкою кров. 

Зойкнувши, зрізаним колосом уnав старий чоловік на землю. 

Тоді ще з більшою люттю накинувся Скворцов на лежачого, 
штовхаючи розnростерте на землі закривавлене тіло ще й підко· 

ваними nідборами своїх чобіт ... Таку ж саму екзекуцію виконав 

Скворцов і над другим старим і оnухлим в'язнем. а тоді звер· 
нувся до третього. Це був священик із Полтавщини, і було йому 
років 70 або й більше. Свою зношену вже рясу він, очевидно. 

прикоротив, щоб не заваджала йому золото добувати. Доля йо· 

го рішалася, і він це усвідомлював. Уnерто обминаючи очима 

Скворцова, священик дивився вгору, у височінь непроглядно· 

хмарного Колимського ~еба і шеnотів : 
- Нині відпускаєш раба Твого, Владико ... 
А бандит уже наблизився, озброєний своїм знаменитим поясом, 

на nряжці якого тремтіла, вилиснуючись, ще тепла кров поперед· 

ньої жертви ... Тоді, опустивши свого дрючка на землю і no· 
клавши ліву руку собі на груди, священик nравою nочав хрес· 

титися ... Перехрестився раз, іще раз, а втретє не встиг ... 
- То ти, водалазе довговолосий, ще й молишся тут ?І - з ци· 

ми словами Скворцов із розмахом ударив священика по пра

вій руці. 
Піднесена вгору руна вnала вниз, а за хвилину nід градом 

ударів уnав, закривавившись і священик, оскаженілий Скворцов 
nродовжував виливати свою лють на лежачого ... 

Очі всіх в'язнів nалахкотіли вогнем обурення, але ... усі вони, 

за винятком 3-4, були вже й самі доходягами ... Чи ж могли 
вони відважитися на будь-який чин супроти садиста·бриrадира ?І 

Надійшов десятник, і, ставши збоку, залюбки сnостерігав ви· 

довище ... А коли розправу було, нарешті, закінчено, десятник 
nоллеснав Скворцова по плечі, похвалив його за зразкову служ

бу на нористь батьківщини соціялізму і, звертаючись до в'яз· 

ні в, додав повчально: 
- Сякі-тані контрики {російська лайна). якщо ви не будете 

винонувати норми, то кожному з вас отаний •бл ін• буде! - nри 

цьому він nоназав на трьох розnростертю на землі між рядами: 

- Бачите?! Батьківщині соціялізму nотрібен метал, і ми мусимо 
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дати його 1 Чуєте?! 

Раби обох бри(ад чули, і бачили ... 
о 
оо 

Минуло ще кілька днів одноманітних і застрашливих, бо ... сили 
кожного nадали, а разом із тим nадав і відеотон винонання 

норми ... Нараз під час роботи до бригади Смірнова наблизили· 
ся озброєні енкаведисти, було їх восьмеро. Забравши з со· 
бою чотирьох найслабших, вони мовчки nопрямували до недале· 

ної сопки ... 
- А тепер ... прислухуйтесь! - багатозначно промовив до своєї 

бригади Смірнов, гидко усміхаючись і загадново хитнувши голо· 
ловою в бік тих дванадцятьох, шо віддалялися ... Кожен здригнув· 

ся ... Працюючи, кожен nрислухувався не nише вухами, ба всім 

єством своїм ... Хвилини відпливали nовільно, і скільки їх уnало 

в океан вічности, трудно було сказати : може, 15, а може, й ці

лих ЗО, коли раптом ... там, під недалекою еоnною залунали сухі, 
короткі nостріли ... Процес добування так nотрібного країні соція
лізму золота в ту ж тани мить спинився ; зойкнувши хором, усі. 

ян один. здригнулися й завмерли ... 
Того ж тани самого дня і те ж таки саме відбулося й no 

інших бриІ'адах. Минув іще один день застрашливий своєю no· 
дібністю до всіх попередніх, і nрізвища чотирьох найсІІабшнх із 

бриІ'ади Смірнова вже Фігурували в списках розстріляних за 
злісне невинонування норми та зрив пІІ я ну добуван ня золота. 

Списни розстріляних звичайно вивішувалися на таборовому майда

ні, - саме там, де тан грайливо розвівалися за вітром черво· 

ні праnорці над надто відомим уже наnисом на червоному тлі 
велиного nляната ; 

«Стране нужен металл, и ми должни его дать'" 

о 
оо 

"Кто нє работаєт, тот нє єст !» - такий клич nроголосив Ленін 

на nочатках большевицької революції. Високо "Гуманний• клич! 

Насnідком його здійснювання є смерть! Керуючись саме цим 
кличем, організовзна Леніном совєтсьна диктаторська державна 
система вбивзла невинних людей на Колимі, ноли вони, віддав· 

ши вже всі свої сиnи, «работать» більше не могли. Так виглядає 
чуманізм» Леніна на nрактиці І 

Жорстокості на Колимі стверджують і німецькі полонені, янІ 
вРрвалися з того nекла. nише про них і Валентин Мороз, сучас· 

ни::. в'язень мордовських таборів, у своєму творі «F-еnортаж із 
заnt>вtднина імени Берії" ось ян: .. чим займались капітани КДБ 
в 1937 р.? Вбивали людей за невиконання норми (або просто 

для розваги) на Колимі. Це вже ні для кого секрет, npo це пи
шуть московські журнали». 

А я можу навіть назвати nрізвище одного із цих каnітанів : 
Горянін - необмежений володар Колими' ВІдвідуючи центр nів· 
нічної групи золотоколень - Хатиннах, він заскакував і до в'яз-

ниці, т.зв. «Серпантинки", що містилася в глибокому яру біля 
цього центру і складалася з трьох бараків. Урвавшись до бара-
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ку, він nитав першого-ліnшого в'язня : «Ти за что сідіш?" На-
раз, вихоnивши свого револьвера, клав в'язня трупом. Залишив-

ши no собі кілька трупів в одному бараці, робив те саме в 

другому, третьому і, нарешті. задовольнившись власним виявом 

ленінського «гуманізму", їхав до і нших районів ... 
Дуже шкода, що Об'єднані Нацїі. перед проголошенням на 

ввесь світ славословної Пенінові . як «гуманістові) .. , не постара
лися nіслати хоча б якогось коресnондента на Коли му І В ін nо

бачив би там моторошні nриклади ленінського «ГуманіЗМУ" на 
nрактиці, з Серпантин кою в яру включно! 

Але ... Брежньов не дозволив би таких оглядин, бо жорстокос

ті совєтського рабовласництва на Колимі повинні залишатися та

ємницею. На Колиму завезено мільйони рабів, а nовернулися 
звідтам дуже скуnі одиниuі, та й тих НКВД виловлювало й лік ві· 

довувала nід час відстуnу з України в 1941 р! Бог доnоміг мені 
вирватися. а як? - про це nравдиво оnисано в вищезгаданій nо

вісті «Ворог НародУ" авторства Олени Звичайної та мого, двічі 
нагородженій 1-ою премією. 

Доведено, шо злочинець, помимо своїх найкраших старань, 

завжди лишає no собі слід, що дає нитку для розкриття злочину. 
Не пощастить червоній Москві nриховати nеред історією людства 

нечуваних злочинів дешевого добування мас золота на Колимі 
коштом життя мільйонів рабів, ')10 загинули там (та, наnевно. і 
теnер гинуть) смертю мучеників?! Загинули без лікарів священи

ків, без дамовин і хрестів! 

Вічна Вам Пам'ять, Товариші недолі! 
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На марrінесі справи Я. Добоша 
----·--···· .. ···-·····-···--·-····· --···--···------

НАСИЛЬСТВОМ ТА БРЕХНЕЮ 

Мало котра справа в останніх ронах нашої еміграції мапа 
такий розголос і стільк1-1 коментарів, як справа студента Яро
слава Добоша, що відбув 5 місяців в слідчій тюрмі у Львові 
і був звільнений 3.6.1972 на інтервенцію Бельгійського уряду. 

Я. Добош взяв на себе риск відвідати Унраіну в час, ноли 
там саме - приготовляпнея арешти унраїнських інтелектуалістів 

на початку цього року. Зробив він це з nростої людської ціна· 

вости, яка коштувала його не тільки n'ять місяців страченого 

часу, але також чимало nерєжитих критичних моментів та живої 
нонфронтацїі з nідсовєтсьною дійсністю. Здається що жодні опи

си ні розnовіді тієї дійсности не дали б були йому стільки до-
свіду, як те що він міг доевідчити віч-на -в1u з nідсовєтсь-

ними умовинами, яні виявилися, як він сказав «Сто разів гірші, 

FІк він міг собі уявити•. 

Большевицьна пропаганда вже з самого початку хотіла на
дати тій сnраві шпигунського характеру, пов'язуючи Я. Добоша 

з «оунівською розвідкою,. та кваліфікуючи його nобут е Україні , 

ян "nІдрив ну акцію.. nроти СССР. А зонрема було наголошено 

на арешти таних визначних діячів культури, як І. Світличний, В. 
Чорновіл і Є. Сверстюк, яні мали вnасти жертвою нонтактів з 
Я. Добошем. 

Між нашою еміграцією ходили вже неймовірні чутки, що Я. 
Добош був уже раніше завербований совєтською аrентурою, що 
він вже втретє туди їздив, тощо. Все це здавалося було під

тверджене вистуnом Я. Добоша nеред журнапістами у Львові і 

Києві та використано в nідсовєтсьній пресі і радіо. А особливо 

чомусь деному хотілося вірити, що Я. Добоша було вислано в 
Україну для контактів. З того nриводу мало що не загорілася 

внутрі українська "Війна .. , що тан дуже було б на руку окуnан-

тові в його обвинуваченні там арештованих. 
Тим часом Я. Добош після свого повороту і заяв до nреси 

розчарував одних і других. Він виразно наголосив приватний 

харантер своєї nоїздки, заявив, що з людьми з якими зустрічав
ся не мав якихось нелегальних розмов, а речі, яні хотів вивез
ти, не мають нічого спільного з державними , таємницями чи 
шnигунством. 

Тому даремно дошукуються деякі «ексnерти• nротнворіч його 
заяв і пресових коментарів у бельгійській пресі, яка тут і там 
дещо здеформувала його інформації. Щоб не ширилися надалі 

якісь nерекручені вістки та на їх основі дальші фальшиві виво
ди, Я. Добош наnисав 13.6.72 заяву до nреси, як українськоі 
тан і бельгійської, де nодав стиспо і вичерnно nеребіг nодій з 
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арештуванням, елідстеом та шантажем при помочі якого Кr'Б 
ви мусило на ньому •nомаянну заяву» з· обвинуваченням СУМ і 
його голови О. Коваля за висилку і контакти з нультурними дія
чами в Україні. Була подана також до nреси заява Голови СУМ 

сnростовуюча большевицьку брехню та засуджуюча їхні антигу
манні методи. 

Дехто закидає Я. Добошеві, що він не виявив належної стІи
ности і дався зашантажувати. Очевидно, що Я. Добош не виявив 
такої nостави як В. Мороз і не став героєм, на якого можна 
було б езоруватися. Але можна поставити собі nитання, чи була 

на це nотреба і чи його героїчна nостава була б доnомогла 

чимнебудь арештованим. Може навnаки. Слідчі органи могли б 
були справді nовірити своїм суr'естіям, що Я. Добош - це фахо

вий •шnигун•. А так nобачили звичайну людину, яна •nризналася•, 

так як уже тисячі nризналися КГБ до вчинків, яких ніколи не 
зробили. Вони мабуть тільки не доглянули, що Я. Добош буде по· 

за обсягом їхньої влад"- і тоді зможе розказати світові nравду 

npo те, ян його змушували брехати. Це nокривається nовністю 
з заявою арештованого недавно моеновеького історика П. Якіра, 
який мав сказати англійському журналістові, що коnи його бу· 

дуть бити і знущатися над ним, то він nідnише усе, що від ньо· 

го вимагатимуть •Але коnи в такому випадку 

я щось заявлю - то це не будуть мої слова!" - сназав П. Якір. 
Знаючи що його можуть вбити, він сназав : «Коли б ви довіда· 

лись що я вчинив самогубство, то знайте, що вони розправи· 

лись зі мною." Ще не знати, ян nостуnили б в подібній ситуації 

ті, хто вимагає від молодої людини геройства, там де це герой
ство ні nри чому, tюли старші і більш загартовані не видержу· 

ють. Пригадаймо тільки nоставу американського літуна Поверса, 
чи інших, які nоnали в руни КГБ і також мусіли •nризнаватися•, 
але через те ще ніхто їх не засудив за зраду, коли вони nовер · 
нулись до своіх країн. Вартість вимушених зізнань nублічна оп і· 
нія вже оцінила, а в СССР ту вартість давно вже збагнули. 

Якщо ж мимо всього унраїнських культурних діячів в Умраїні за

судять, як оце засудили дружину С. Караванського на 4 роки тюр
ми і Юрія Шухевича на 1 2 літ (?), то це не буде з вини Я До· 
боша. Совєтський режим не шунає за сnраведливістю, а вирішує 
справи своїх громадян насильством та брехнею. Інакше не суди

nи б nри занритих дверях , зnоза яних бояться виnустити голос 

nравди nідсудних. 
Нашим редакторам деяких журналів і газет, замість nonaдa· 

ти в nолон совєтської проnагандивно; "v!ашнни, слід би nризаду· 

матись радше над обороною принциnів віJ.ьного nересування 
людини, без nерешкод і поnщ•иних шиканіе) всією силою реагу

вати на nорушення nрав Людини зафіксованих в Деклярації Об'єд
наних Націй, а зокрема свободи думки, зібрань, nреси та інфор
мації, які тан немилосердно тоnчуться московським режимом в 

Унраїні та інших країнах т.зв. СССР. 
я. Добошеві та його арештуван .і і завдячуємо те, що через ньо

го ян бельгійського громадянина, справа арештів в Украіні на· 

брала міжнародного характеру. Тоді, коnи nередше подібні ареш-
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тування були тільки •внутрішньою сnравою СССР•, то з хвилиною, 
коли КЇБ проголосило що йдеться npo пов'язання арештованих 
з закордоном, приnисуючи Я. Добошові той зв'язок, справа пере· 

стала бути внутрішньою, а стала зовнішньою, світовою. Світова 
преса дала саме вислів такого узагальнення заторкуючи nри то· 

му тло і суть проблеми, яна лежить в боротьбі українського на· 
роду nроти Москви за своє існування та державну незалежність. 
За 25 останніх nіт бельгійська преса, яна старанно виминала 

«енутрі·сов'єтських• проблем, не наnисала r.тільни про Україну, 
як наnисала за цього nів року від ареш ry Я. Добо ша. Виходить 
що і без «геройства .. можна часом nрислужитися українській 

сnраві. 

Криця 

К~Б- ЖЕРТВА ВЛАСНОГО ОЧОРНЮВАННЯ. 

(КІЛЬКА СПОСТЕРЕЖЕНЬ З АРЕШТУВАННЯ СЛАВКА ДОБОША.) 

На підставі дописів у бельгійській пресі та особистої зустрічі 
із Сnавком Добошом хочу зробити кілька висновків в бік совєт
ської влади. 

Добоша спинили на українсько-чеській границі, як він вертався 

назад до Бельгії і мав nри собі : дві знимни, одного українсько· 
го інтелектуаліста, що nеребуває на Сибірі, і одного в Україні 

переслідуваного nисьменника; рівно ж nерееозив книжку одного 
відомого на Унраїні критика. Книжка була там видана, nотім 

заборонена. Також віз він фотоnлівку машиноnису «Словника рим•, 

який не побачив друку , тому, шо автор Караванський знаходиться 
на засланні у Сибірі. 

Людині, яка живе в демократичній країні західнього світу, no 
совєтськи - •каnіталістичній", є цілком незрозуміло, як можна за 
таке щось людину арештувати. А тим більше, коли Сnавкові nри· 

писали артикул 57 карного кодексу - шпигунство! Тут на заході 

ніяка нормальна людина собі не може уявити, чому і ян сьогодні 
літературні твори, знимки письменників в СССР є предметом 

шnигунства. Які мусять бути nримітивні погляди совєтської вла-

ди і КЇБ про ~<ультурні надбання ... 
Як можна собі пояснити такий примітивний сnосіб думання? 

Ми знаємо, що СССР старається мати культурні зв'язки ІЗ кра· 
їнами вільного світу. В нашій мові є nриnовідна : •пана nізнати 
no халявах•. І так у большевиків : вони знають, що їхні люди в 
культурних зв'язках є nов'язані із КЇБ, і тими самими катеі'орія
ми думають про людей вільного світу, тобто - всякі культурні 

нонтакти в СССР - це '1JПиrунство, Який nримітивізм! Ще більше 



смішним є факт, що в КГБ на особистих картотенах унраїнських е~ 
rраційних політичних і громадських керівників є зазначено: «прац 

там і там, є аrентом такої і таної розвідки." Так нпр. голова 
ЦУ СУМ м!'Р. О. Коваль за їхніми даними є аж nотрійний are~ 
НАТО. американська, бельгійська розвідка. Подібно стоїть на· 
nисано на нартотеках всіх тих старших, які nрацюють в укра· 

їнській національній пресі і в українських установах. Чи ue не 

смішне? Ми моnоді , u10 .живемо і співпрацюємо з цими люд 
ми, можемо тільк-и кnити собі з такого дурного очорнювання. 
Мається враження, що органи Кг'Б в способі думання і nідхо· 
ходу до ситуації .живуть 40 років заnізно. Так чорно в ЗО-тих 
роках німецькі нацисти малювали всіх людей, шо їм були неви 
гідні. І ше одне: видно, що в СССР немає ідейних номуністів 
бо совєтська влада не може зрозуміти, що на еміrрації україн· 
ці потраnлять з ідеі nрацювати на наuіонаnь~юму nолі. 

Совєтські органи безnеки самі nоnали в ту яму, яку вони 

nродовж десятків років коnали ~відомим українцям на ем ir'pa· 
ціі: вони для замилення очей своїх підданих і українс>;,ного на
роду зробили з кожного nорядного українця на еміrрації «бур-
жуазного націоналіста» і аrента, і в те вкінці самі nочали ві· 
рити. Автосуr'естія, самогіnноза. Це сnравжній бумеранr, за cno· 
вами Валентина Мороза. 

ТЕЛЕГРАМА 

До Пана Ріхарда 

Президента ЗСА 
Вашінr'тон 

Ніксона 

Білий Дім 

Пане Президенте 

М.Ф. 

19.5.1972 

З нагоt~и Вашої поїздки до СССР nросимо домагатись від 
Совєтського Уряду звіnьнення Чорновола. ДзюЬи. Осадчого. 

Сверстюка. Світличного і •нших арештованих в Унраїні діячів 
куnьтури. як також бельгійського студента Ярослава Добоша. 

Просимо стати в обороні Українців. так ян це Ви nостійно 
робите по еідІ·tОшенні до інших. 

З вдячністю Ваш 
Омелян Коваль ' 
Голова ЦУ СУМ 

Поt:~ібні телеграми були внеnані також від Крайових Уnрав 
СУМ а також від деяких осередків. Ян відомо. Я Добош звіль· 
нений 3.6.72 а про зеіnьнен ... о ;~::.:.:их nокищо' нема вісток. 
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Jcnslaw 
L'homme qui passa six mois dans les prisons sovietiques 

Одне з інтерв'ю з Я. До· 

TV 
PANDRAMA 

боwем nоміщен~х е бель· 
rійсьмій пресі. •ТВ·ПАНО· 
РАМА• це телевізійний 
тижневим велиного тира· 

жу на французькій і 
флямаксьній мовак. На 
двох nовник сторІкках 
Ро6 ван дер Вільдт дав 

нартину nитань І еідnовІ· 
дей не тІльнм про 
nереживання Я. Добоwа. 

Ое retour dans Іа maison 
patemelle а Maasmeche
len. Jaroslaw raconte. 

deux ans de philosophie au 
seminaire la-bas. • 
Le seminaire ukrainien 6 
Rome est prott!ge par іе Jla
tican. En Ukraine aussi, {а 
religion rencontre quelques 
difficultes. Outre la religion 
ukrcinienne orthodoxe, іІ у 
t'Xiste en secret Іе cathuli
cisme готаіп, suivant ies ri
tes orientaux bien entendu. 
Seule l'Egli!e orthodoxe rus
se est autorisee officiel/e
ment. Се/а aussi, c'est une 
operation de ru.fsification.~ 
Dans l'a/Ьum de famiile, 

але танож про жорстоні 
nересnідувення І русифі· 
націю в Унраіні. Три ве· 
лині фота роботи Роже 
ДІйнмаксв nрннраwують 

це інтерв'ю. 

-
nous regardons queique! 
photos dt Jarosiaw en semi
nariste. 
cApres ciaq mois d'empri· 
soJme~nellt., оа vous а fo«e 
а donвer •пе coofmoce de 
presse. Qве de.-it'z..vov.s cte
clanr?• 
cle devais reconnaitre pu
bliqucment que je m'etais 
rendu coupable d'accivites 
subversives et que je reprou
v:.is l'action ukrainicnne.• 
cVou.s a'esti~:t pa.s q~~e, 

pa.r c:es de<:la.radoas, "0115 
avez ete inftdele а votrc a.u-

а!• 
cC'elait indispcnsablc:. Si· 
non, J·aurais есорс de du 
ans de prison. De touces fa. 
~os, Іа роІісе secrete savai1 
touc et les regrets q uc: j 'а і 
exprimes ne cbaпgent pcu 
grand-<:bose а l'affaire.• 
«ЕІІ somme, "ou.s avez faif 
uoe fausse declantioп !» 
cJe ne me sens pas du tout 
Ііе par cetce d6claration. 
Comme I'U.R.S.S. ne re.s· 
~ее en rien les droits de 
l'humme, jc n'ai pas d'obli· 
gatioo nuo plus de soutenir 
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НА ФРАНКОПОЛІ 

Au Centre culturel francopole de St~-Franeorchs.1щJs 

Une remarquable exposition 
1
' de l~ jart ukrainien . \ 

Повище фото беремо з бельгійського щоденника •Лє Жур .. 
від 26.6.72, яний з захоnленням nереnовідає свої враження з 
оглядин Виставки Українського Народного Мистецтва, що 11 влаш-

тувало Об'єднання Українок Бельгії в nриміщеннях Франкоnоля в 
останній половині місяця червня ц.р. 

Коресnондент згаданої газети nодає що Франкоnоле nеретворю

ється з колишньої ферми-форту в динамічний культурний центр і 

дає опис Виставки. Віч підкреслив замилування Уараїнців до мис
тецтва, що на nротязі тисячеліть виплекали самобутню культуру, 
яна в мистецтві nоз11ачена прецизністю, тонкістю, делікатністю, 
красою, яка сягає свого вершка. У всьому nробивається nрирод· 

ній мистецький смак, а в живих і nолоІ-'юючих краснах одежі та 
вишивон відбивається радість життя. В очі норесnондента вnадає 
багацтво і різноманітність мистецьного вислову nредставлене на 

Виставці вишивнами обрусів, рушників, частин одежі, пошивок, ки
лимів, різьбами в дереві, керамікою і ін. 

Виставка Українського Народного Мистецтва на Франкоnолі ше 
раз підтвердила важливість наших нультурних здобутків v проnагv

ванні української справи. Це ствердження нехай буде скромним 
nризнанням для тих наших трудівникіе народного мистецтва, що 

мимо всіх труднощів еміграційного життя не перестають своєї 

творчої праці 
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Поаіа . ~{fa 
Володимир БfЛЯЇВ 

НОЛІТТЯ 

поезії 

лист 
ДО 

МАТЕРІ 

Сальваторе Квазімодо 

«Мила матусю. стелиться хвилями мряка, 

розхитаний ковчеr товче nричалів дамби, 

вологістю дерева набрякають і nаленіють інеєм: 
На nівночі мені не сумно, хоч донині, 

не знаю я душевного спокою і nрощення 

,.КИІВ'' 

\970 

не сnод1оаюсь від людей, яким мої не еіділляnись сльози. 
Ти ж бідуєш, я знаю, як усіх nоетів матері, 
злиденна, ти nорівні розділюєш любое 

синам далеким. Та на цей раз я nишу то6і. 
Нарешті вісточка - ти скажеш - від хлоnчика, 
що в куцім nальтечкv та кілька віршів у кишені 

nоме1ндрувае у ніч. Сердешний, де й коли 
він знайде смерть лиху? 
«Певно, я nам'ятаю набережну сіру. 

Над гирлом Імери чайки, солоний вітер, евкаліnти, 

Повільні тягарові потяги, Вантажені цитринами й миІ'далем 
і в мить оцю дякую то6і, за усміх той, 
що ти nоклала, мамо, на ці уста мої. як і твої. сnокійні. 

Той усміх рятував мене від сліз і горя. 
Нехай теnер заnлачу за тобою і за всіма, 

хто, як і ти, чекають, самі не знаючи чого. 

О. смерте милосердна, ти не торкайсь годинника, 
що в кухні на стіні - моє дитинство все 

в емалі uифербляту, в отих мальованих квітках злинялих, 

ти не торкайся рук старих і с-:-рудженого серця. 
Чи еідгуннеться хтось? О, смерте жалости і сорому 
Прощай же, люба, nрощай, матусю мила ... 
__________________________________________________ 191 



Во nодимир Біnяїв -----------------------

ДІОГЕН 

Бувальщина, vця відома із давен. 

В Геnладі у логожу, світлу днину 

Світильник засвітив nремудрий Діоген 
І з ним по вулицях побрів. 

- Розшукую людину, -

Тан горожанам він здивованим сназав 
І далі світло ніс nеред собою ... 
Чи зір старечий тьмарила сльоза? 

Чи серце трудне повнилось журбою? 

Сади nишались золотом nлодів, 

Шумів на площах галасливий натовп. 

Що думав він, хто вдень з вогнем ходив, 
Щоб не знаходити людину і минати? 

З·під ніг натомлених злітали голуби, 
У слід йому сміялись старші й діти. 

Невже ж, блукаючи, він думав: 
- Ну хоч би 

Одну-єдину лиш на мить уздріти! 

Котилась темінь з гір, а він все йшов та йшов, 
Звисав світильник у руці старечій, 

- Як вдень з вогнем людини не знайшов, 

Вночі ж її шукати недоречі ... 

Бувальщина оця відома із давен, 

Та nомиляються і мудреці великі 
Незрячу душу мав сердешний Діоген, 

Людина є. Удень, вночі, навіки. 
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Володимир Біляїв 

РОЗПАЧ 

8 житті, nозначенім на стуnні 
Нескінчених і незбагненних дій 

На тебе зваб nастни nідстуnні 
Порозкладав одвічний лиходій. 

І знову Каїн Авеля доріже -
У братовбивці не здригне рука, 
А світ - норчма на роздоріжжі, 

Де правда - жарт огидний nияка. 

Така доба химерна і мізерна! 

8 ній ідеал - блаженство міщуха. 

А де ж, nитай, нового nлоду зерна ? 
Чи ж душі є, де nіснА не вщуха? 

Так! Руки щедрі є й уми ненаситим і, 
Й серця. яким у вічності цвісти! 
Не розминися, друже, в буднях з ними 

Й хисткі в майбутнє не сnали мости . 

Автор збірки nоезій •По
ліття•, з якої беремо ці три 

вірші, належить до середущоrо 

покоління. Його nоетичні твори 
занотовано в різних часописах 

і журналах на еміrрацн, no· 
чавши з 1 9 46 р. Збірка •Поліття• 
78 стор., що вийшла друком в 

Торонто у В-ві •Київ• • 1 970, 
складається з трьох розділів : 
•Ранок після Бою•, •Мій Рідний 

Край мов сни .. , .. втікач•. Тематн-

на nоезій • це особиста і сус· 
nільна лірика, забарвлена на· 

ціанальним еnосом та філософ

ськими міркуваннями. Стиль 

ФОJ'Іма nоетичних творів кля-

сичні, творять контраст до 

сучасного модернізму. 
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Мю.айло ФЕЙДИ 

ПРОРОUТВО 

Присвячvr моїм ровесникам. 

Лише осінній дощик 

з ;,сінніх хмар 

буде тобі весняний дар, 
як nідлий демон 

в дуu..і твоїй 

здійме гидкий вівтар 
1 серце скотиться 

на тротуар 

nід НОГИ ЛЮДСЬКИХ 

кuли розіб'єшся на 

знехтувавши ліхтар, 

тоді осінній дощик 
з осінніх хмар 

мар, 

греблі, 

5уде тобі весняний д-ар 

втратиш сенс життя 

й любові чар ... 

Ти nідеш дальше 
байдужим кронсм 

з блакитних nлощ життя 

З ХОЛОДНИМ серцем V руках. 

І в серці тім нестимеш 

і емутон вічний, й незабуття ... 
У ході тім 
душа твоя зім'ята вчетверо 

nитатись буде : 
- Хіба нема вже вороття? 

Пронлявши весняну 6ланить, 

відnовіси: 

- Нема! 
Засмієшся відтак 

гранітним сміхом, 

оnустившись в софі, 
а сміх твій - демонське виття 

й nочуєш хлиnання 

осіннього дощу з осінніх хмар 

так хлиnає загублене дитя ... 
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Михайло Фейди і Борис А. 

Гралюн, це молоді українські 
nоети в Югославії, що брали 
участь в Зустрічі nоезії й му· 

зики Молодих - «Струни Серця .. , 
що відбулася в Русьнім Керес· 
турі 2.7 .72 в рамцях фести
валю Культури Русинів·Унраїн· 
ців Югославії· "Червона Ружа 
1972 ... Михайло Фейди одер
жав другу Нагороду Жюрі, а 

Борис А. Гралюк одержг~ Наго
роду Найкращого Реuнтатора. 
Інші учасники вистуnали 
на мові діялентv - vноаінс~.>ко
хорватсьно-сербсьноі мішанини. 



ТУТ МОЇ MEPTBr 

І ви кр ізь !'ета гон і ннА n ронесли 

свят ість uю в cepuAx. 

Анастаз і я Д і ден но - •Ізра їльтянам • 

Тут мої мертві, повторював нераз о.аин ширий пое1. 

тvт і я пальці свої зарию 

глибоко в землю, бо мушу, мушу знайти 
СВ(ІЄ коріння. бодай в чорному попелі 

і об ropo.a ити зеленим плотом. 

Не дам шоб слі.а топтаний далі тоnтався, 

не дам кров своїх пролиту вітрам на глум , 

не .аам , не .аам на них . 

І як є хтось , хто розуміє , 

як є хтось , хто хоче зрозуміти 

тих 
що віра в надію була їх прав.аа 

тих 
що любили південнослав'янського брата 
не раз більш ніж їх любила їхня земля 

тих 
розіп ' ятих між Нарпати та Посавсьним краєм 
тих 

вислухай те , 

вислухайте ІХ мовчання . 

Слухайте мову, якою говорю 
- Вони так говорили, 

Душу, якою ридаю 

- Вони зі мною риnають, 
Губи, якими шепочу 

- то Вони шеnочуть ... Біль розбу.аивсь, 

кров моя і мої кості дума і думка 
т іло рветься , болить і болить ... 
Та й Вони колись тут були і ї хн і на.а ії 
закрила тут земля , 

кров і Кров їхньої крові осталась тут -
ніколи не любили, як тоді 

і не ненавиділи. 
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Сnухайте їх біль з моєї нрові, 
їх неміч, що сиnу дає, 
іх, що впалv. 

110 вулицях. берегах, тюрмах, 

їх що nадали для гір, дубів, недоnалениУ хат, 
їх, яких рідний слід щось подібне до Хреста 

або пожовкла зірка no невідомих кутках, 

іх, яких рідний слід по кладовищах, 

їх -
їх кидаєте в забуття ..... 

... Боровся той русин, 
боронився тnй русин, рутен Галичан, 

і ще в одній землі українець воюваt> 
1 падав, падав. 

Ніхто й ніхто не жалів 

бо він t:лов'ян. як інші слов'яни 
бо церква його nравославна. 
бо визнає па11у, 

flo ХИТРИЙ МОВ ЖИД, 

бо з н.'\родом, він nартизан, 

борон~вс~ 1 падав 

від УГОРUІВ, 
усташів, четкіків. 
від черкесів, німців, 

від .. !"Іекла, не6а, землі 

... бо nю6и~ і боронив землю ту 
тверду nід собою 

і небо над собою. 
ВР.пи його nеред мури казаматів 

і його трупами повннли ями, сумні води дарували 

земний спокій, 

руки його вrдпочив<rли голодні по нолючю. дротах 

чекаючи безнадійні з печів смерті. 
Вішали його по сливах власних, 

no стовпах телеграфічних над хатнім nорогом 
- хату ЗаПС:ІЛИЛИ. 

І його вбивали, мучили, били, 

до6ивалн але не вбили. 

Він боровся і 6оронив, 

бо любив 
і вірив в надін:, південнослов'янського брата 

не раз більше ніж його раз любила його Руськ~ земля. 
Віра в nравду, 

ВІ ра в надію, 

віра у віру, 

віра в свободу була його nравда. 

... rvт мої мертві, 

тут пальцІ свої рию, 
не дам кров своїх nролиту вітрам на глум, 

не дам , не дам на них. 
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Святомир М. ФОСТУН 

ЕТЮДИ 

Над річкою 

Йдемо, взявшись за руки, а квітчаста зелень стежину нам 
мережить. 

Над річкою схиnилися старезні дуби. 
Ніби завмерли. 

Може, вони тиху думу думають. 

Довrовікову. Таку, як і вони. 

За дубами дрімає річка й губиться ген далеко в розмайних 

nоляк. 

Над nрозорою водою , яка тихенько nливе в сонцевидну роз· 
війну даль, розбіглися кучерями тонковійні верби. й сонце розси· 

nа лося золотом. 

Ти квіточку зірвала nрегарну, й голубиш устами її ніжні. 

м'які • мов оксамит, nелюстки. 
Чудові ви об і - ти і квітка ... 
Шарудить весло. й човник гойдається серед річки. 

Скажи мені, мила, чом у твоїх очах небо голубіє й синєвіддя 
гойдає замріяне літечко? 

Ні' Не говори ... 
Хай серця наші говорять. 

Вони знають ... 
Зайчиками стрибають у nроміння заходячого сонця по широко-

му лататті біловидних лілей. 

Спроквола лягає сумерк. 

Причалюємо до берега і знову йдемо густим білобереззям. 

Назустріч нам сходять зіроньки. Невдовзі все небовиддя вкри-
вається густою зоретнанню. 

Почеnившись ріжнами за густолісся, nнеться на небо блідо-
лиций і зорі ловить nригорщами. 

Стелиться сріблом роса. 
Ніч .. . 
Зорі .. . 
Любов ... 
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ЗбіжжRм мандрує людина ... 

Волошни nроростають голубим 

зб}жжя ... 
квітінням серед спілого 

Куnаються вони в золотолуччях грайливого сон ця, яке сміється 

із глибин лазурного небовиддя, а їх чашечки лоскоче хвиляста 
Або граються з nустотливим волоцюгою вітром. Rний без· 

жуоно стрибає по гребенястих хвилFІх сnоловілого моря ... 
Тихошелесним збіжжям мандрує людина ... 
Рада v ньому заховатися, втекти , згубитися від елемтронних 

машин . які м'ятежуть безжалісно людський ум. Хотіла б. wоб 

її думки nонеслися свобідно на нри;,ах вітерця ген далено no· 
на.а пшеничні поля, зелені луги й укриті білими лілеями nлеса 

замріяних ставків. 
ій не хочеться рватися своїм умом у безмежжя космосу, об· 

бігати бистрою думкою астральні суцілля. та в'язати з ними ма· 

тір·землиuю сліпучими етерними екранами. 

Пякається вона загадкового nодиху • вічности. яна розкри· 
ває свої двері і входить таємничо в людський світ обцілований 

сонцем. 

Знає людина, шо ножен народжений день - це новий nоріг 
її майбуття. Він струменить життям, розивітає сnодіван><ями й 

темніє хмаринами сумночелих терnінь і тихого смутну. 

Й нотить вона наче Сізіф важний камінь на висону гору cv· 
часного сколихненого людського буття. загуслого радарами 

склостальними сnорудами з їхніми холодними мертвими очицями: 

Не докочує. Виприсає їй із рук важкий камінь і летить 'І 
віковічне nровалля, залишаючи людині тривожний одчай і глу· 

ху розnуку. 

І знову спускається людина в долину, шоб камінь свій ко· 

тити на недосяжну вершину вічного буття. 

Таний закон. Він тоnче безжалісно бентежну юність, руйнує 

надію і ро~nоловинює людські серця. 
Квітt-tіть . волошки, казнові квіти. серед стиглого збіжжя ... 
Бо сумно буде людині без вас. v безбережжі вовтузливої. 

багрянонрилої атомної епохи. 

Сумно їй буде без ваших ніжних, блакитних очей. 

Квітніть, волошки ! ... 
Тихоwелесним збіжжям мандрує людина ... 
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Любомир Госейко 

(СПОСТЕРЕЖЕННR І САМОКРИТИКА) 

(Поч rnA.a. •А• ч. 2/10*>} 

І тут знову nовертаю до відnовідальности nоета суnроти свого 

народу : nоет любить слово. Але він - не слуrа йоrо, він йо· 
го володар (М. Рильський). Не може бути сумніву, що лисьмен· 

ник nовинен тан знати свою мову і дбати npo неї, як боєць -
знати свою гвинтівку і за неї дбати. Тим часом - ще раз пере

гунуюся з nідсовєтською чритиною - бачимо раз у раз, ян пись

меннини·nоети заnадають v nомилки проти елементарної грамати
ки. Жах? Ні! А бран вивчення мови. Позволю собі натегорич· 

но висловити своє невдоволення суnроти старших, мовляв, ном

летентних редакторів nеріодичних видань. котрі в маймінімальнішо

му обсягу мають зв'язки з молодими літераторами, котрі nотре· 

6ують вивчення. Йдеться не npo nовторення відомих форм ро· 
боти, а npo інші. нові, відnовідні сучасності, й, зрозуміло. ефек
тивні. 

Входиш в літературу- то чисть черевини!!! 
Ви nам'ятаєте, ян наші батьни й пра.аіди нео.амінно йшли в 

свіжій білій сорочuі орати чи косити ? Нащо б, здавалося, свіжа 
сорочка, коли вона за якусь rо.аину аж димілася на nлечах? Та 

сnрава тут не в одязі, а в r:вятості до nраці. 
Молоді літератори, відчуваючи nередусім nотребу знайти своє місце 

серед сусnільства, відчувають духовну nотребу оновити закляклий 

світ, nідриваючи старі основи та nрагнучи сливе з нічого здвиг-

нути щось життєствердне і nитоме їх ідеям, а то не заживши 

життєвого досвіду, не вnисавшись в нашій літературі. На схилі 

своїх літ Франко nисав :«Метою моїх творів зовсім не буває 
саме розкривання ненормальностей життя, але поnеред усього 

віднаходження nоезії й краси в тім нормальнім життю. яке скла
дається в людей різних верств. і ві.анахо.аження nоривів та зма· 
гань до nоnрави того життя". Скоріше. ян обновити життя, треба 

його nоnравити, nізнати до кореня його злидні, його nорони та 

nістряки Правда, друзі, скажете. ян Кость Гордієнко, що утеер· 
дилася думна ще одна - що часом селоnисuям загрожує nатрі

ярхальщина. Звичайно романтизація старовини, часом nовторниJІ. 

традиuій і звичаїв минувшини - явище нездорове, кволе і див
не. Але ми схиляємо голову nеред минувшиною. nеред невми • 
рущою nісенною давниною хай з nлачем... хай з жалями. У 
нужді і горі наш народ зберіг духовну велич, красу слова і 

nісні. Це зовсім не означає. що добившись і заживши достат· 
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ків, він пориває з минувшиною - інакше він стає nотворою. 

Для того нам nотрібно людей -nоетів свідомих свого творчого 
авторитетного слова. Та ж заслухуйтеся, друзі , словам Ми

хайла Осадчого в його •Більмі" - "··- якби в нас nересадили 
стільки інтелеr'енції, ян у вас на Унраїні тільки в 1965 році , 

то в нас не було б ні чого" , каже Алі. Ми не можемо бути 
безгласними тоді , коли в краю за одне слово платять ніль

нарі~ним и засланнями. Я говорю тут npo слово, яке мають 
уnоеновартіснити узлободенщити наші моnоді поети в діясnорі. 
Жиди і грени через nоезію і nісню заволоділи сьогодні Західну 
Евроnу, бо вони, nередусім греки, знають добре, що людина 

широного мистецьного кругозору, сміливої nолітичної думки, антив
ної волелюбної акції - творець усього nрекрасного та демократич

ного на землі. 
Правда, молоді nоети в меншій чи більшій мірі дивляться на 

друзів з України. І nроблеми української ідентичности, хоч їх су· 

цільно не тривожать, та все-таки nроводять до великих сумнівів. 

Вистачить їм nрочитати в «Більмі .. , що "Найзлочинніший народ у 
світі - українці», і донажуть може, що на "бер~зі не можна 
сушити онучі, бо вони їй не nасують"! 

Створено- •Евроnейсьну Груnу - вітрило nіднято! А nам'ятаєте щ~:: 
не таке давнє? - як творилися nисьменницькі організації •Плуг•, 
•Гарт•, ·~АПЛІТЕ», осАсnис" (далі •Ланка .. , nізніше •МАРС»), не 
говорячи вже про контрударні сили Всеукраїнської Сnілки Про· 

летарс'>них Письменників і так далі? Вони творилися в часі від

лиги, в часі т.зв. •Українізації,., тобто створення можливости шир
шої культурно> національної nраці. Всі вони були керовані високої 
художньої та політичної думки аніматорами-речниками і діяли ме· 

тодами масової роботи. Були конфлікти та ганебні дискримінації 

не з коннуренцій, а з гасел nолітичних директив: «боротьба 3 по
неволенням Москви," "Тема наша - батьківщина•, «боротьба nроти 

nросвіти, ян символу nровінціяnьної обмежености та літературного 

масовізму•, •геть від Москви•, •ну;:.с на Европу", •месіяністична 
роля України на чолі азіятсьного ренесансу», Також і ми шукаймо 
творчих нонфлінтів в дусі nолітичного засягу та естетичної літера

турної вартости, а не особистих амбіцій, докоряючи друг другові 

нещиру анr'ажованість. І тут треба числитися із всіми існуючими 

українськими nартіями в еміграції та організаціями. Щоnравда, 
nонині ми жодної nідтримки не одержали від будь-кого. Розго

лошували ми самі себе. Треба було гримати n'ястуком, щоб 
ніnьна віршів видрукувати. Однак, не думаймо собі, щоб так 

легко стати літератором. Треба скоріше свого навчитися, ім'я со

бі здобути, стаючи навіть авторитетом. А ян 3 літературною нри· 

тиною про молоду поезію в Евроnі? Фіr'а з .1оnерченим маком'!' 
За виїмном кількох одиниць, про молоду nоезію в Західній 

Евроnі ніде і чутки не було. Мені самому, панове критики, до

велося створювати конфлікти, щоб про неї nисалося. Однак, дру
зі, ви суr'r'ерували мені відректися авторства моїх nоезій 

та nітературних статтей, не думайте, що тут радянщина. Я гото-

віший відректися свого Імени та nрізвища, як творчости. Можна 
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вибрать матір і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину! 
- nисав Симоненхо. 

•Євроnейська Груnа" може на сучасне тільки едержатися та 
устійнитися на nеріодичник виданнях ухраїнсьної nреси, бо сама 
не має власних засобів. н~ знаю, чи - наnриклад - "Визвоnьнмй 
Шлях• далі друкуватинме молод\' творчість. Покищо це виглядає 
6езвикідно. Мол оді нар і нають, - є з чого! Причина А тому, що 

базуючися на nідставі моїх статтей, тема котрих - українізація 
тематики. не знаходить об'ємнішого відгуну в nоезіях членів те
nершньої •Евроnейської Груnи". Я обстоюю совершенне nра

во молодих охоnити всі літературні секції журналів та часоnисів, 

щоб у них друкувати с.еою творчість. Бо це не жодна штука 

друкувати матеріяли самвидавівського •Віснина" тоді, коли молоці 
nоети самі пропонуються із свіжою творчістю, злободенною no 
їх світобаченню. Нам треба на сучасне якнайінтенсивніше друку
вати. nроявляти молоду nоезію. nіддержувати їі - інакше вона 

сама несвідомо і незлачинно відійде. відчужиться навіть. Так , 

nанове редактори І Лишіть місце моnодим надійним силам, бо 

інакше вони nропадуть. Вашою nасивністю до молодої творчости 
ви її наnІ)изволяще nолишете, так ян вистуnали активно nроти 

шестидесятників Микола Шеремета, Михайло Чабанівський, 

Платон Воронько та Павло Тичина. Молоді поети wочуть і до
магаються, щоб критики зацікавилися ними так, як бувший 

~_;t:кретеtр CllY Олесь Гончар. Андрій Малишко. Іван Дзюба, Іван 

Бойчак тощо заінтересувалися голосом молодих шестидесятників. 
В 1962 році Гончар nисав в •Літературній Газеті» : •Хорошу 

справу зробила •Літературна Газета", сміливо надавши свої сто· 

рінни молодим. добре діло зробила nоетична секція, широко об· 

rоворивши моnоду nоезію•; в тій же газеті в 1963 році Малишко 
•Молоде і талантовите треба любовно доглядати•: Дзюба -

.. молоді поети - люди значної культури ... але треба сказати, що в 

нас є багато гарних nоетів, але мало гарних віршів•; Бойчан -
«Можливо сьогоднішні моnоді nоети і не стануть художньо-nоетич· 

ними і дvховними речниками нашої еnохи, володарями її дум, але 

вже й сьогодні здобутки молодої поезії стают ... nомітним чинни· 

ком духовного життя народУ"- Може старші скажуть так, як nи· 
сав в московській •Литературной Газете .. П. Антокоnьский - •в 
нашу nоезію входить нове покоління, котре здається досвідченим, 
дорослим, мало не nідстрякуватим ( .. умудренньІм•), он як воно 
швидно робиться'"· То вони нічого не докажуть, а може тільки 
порадять глиnнути до Драчевого •Ножа в Сонці• - "Навіщо я? 
Куди моя дорога?». Щоправда, •Євроnейська Груnа» вважає •до· 
рогу,. - "Шлях» - «nуть• в смислі духовного покликання поета 

шабльонним висловом нашого еміграційного nостою. Вона 
воліє nочути від старшого - від щирого серця вітаю вас і бажаю 
щасливо·, nраці, яка неможлива не тільки без вивчення нультурної 
спадщини, а й без глибоної пошани до неї. 

Мені здається, що на nроломі 1969 та 1970 років літературні 
цехи українських журналів та газет бажали виденгнути молоду 
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nоезію е Західній Евроnі національного штамnу з творчістю чаці· 

анального засягу. І чуть це чи й не вдалось. Але молоді ue ду· 

же характерно відчули. Відчули, що дедалі зближуються і взаємо· 

збагачуються еміграційно-сусnільна та "ПОетична• - nрофесійна 
творчість. І тут пригадується нам те. що Рильський nисав колись: 

•Навішо протиставляти народну творчість nрофесійній творчості?". 

Молоді nоети, не усnадкувавши достеменно літературну творчість 
українського народу, ототожнили історіософічно·тематичну nоезію 

із nрофесіональною, так би мовити , анr'ажованою. А то й снажуть 

ще:• Ади, Любку, Франко, Л. Укпаі'нка, Павло Грабовський та Ко· 
цюбинський так гостро наnадали на eni гонство і хуторянство. Во

ни , nрецінь клинали до нових горизонті в та нового стилю." 

Добре, друзі, але ж ви маєте також і своїх тотемів-шестидесят· 
ників: їм ви народолюбної поезії чи варениuтва не закинете, бо 

вас змалку учили в Шевченка ... і Симоненка , а еони , ян і ви , лю· 
били лузати насіння закушувати огірком чи заnивати сивухою. І 

це qкраз ті, котрі мають ті самі святощі , що ви. nишуть - •за· 

клинайте до nоновлення давніх обрядів, nроголошуйте бабусині 
афоризми чи самозрозумілу, елементарну, хоч і невідомо ному 

теnер адресовану мораль на взірець:" сnравжня людина не стане 

ходити розфуфиреною в будень, коли всі трудяться~ (Є. д<'ІЛоман) 

Скажете маnеено словами Рильського. чи варто саме в такому 
моралізуванні бачити своє nисьменницьке nокликання, Чи є nід· 

стави розкошувати е і люзіях, буцім то 'саме такими ідеалами та 

думками можна збагатити сучасну українську літературу. вести її 

навстріч життю, на сцену світової нультури ? І хіба це саме те. 

найбільше зараз болить народові , і хіба саме в такий сnосіб 

письменник найчесніше служить своєму народові? А я вам. ело· 
во чести , скажу. що в сучасному світі є багато б ільше проблем, 
дошкульніших тривог. Ви теnер - члени «Европейської Груnи ... 
•Евроnейської Груnи" . Хочете жити т ільки сучасним? - вам ніхто 

не боронить. Але цікавтеся nроблемами української літератури 
на еміграції та в Україні. Не обдурюйте самих себе , що, знаючи 

•Заnовіт• Шевченка, знаєте (не говорю npo тих nоетів. яні елі· 
дять за літературними nроцесами ) чесно і сnраведливо тривожи· 
тися ГІитан ня ми національних n.,зиці й волелюбного слова. його 
державности та суверенности. його обоnільности діялагу з дру

зями в Україні. У відкритій відnові.t'і Романа Рахманного nоето· 

ві Дмитрові Паtзличну ясновидно, що «хоча е нас усіх батьківщи

на одна - Україна, рідко хто з авторів бере на увагу те, що 
мовить nартнер •з того боку". 

Творімо - ще раз nовторюю - нонфлінти варті уваги та кри

тики. Якщо - наnриклад - "Евроnейсьна Груnа" закидає мені шту

нарств:t та nозієробни, то вона нічого тим не докаже. Адже Ліні 
Костенко безnомічний радянський критик Іваннеенко закидав 

•Формалізм• тоді, коли Тичина рефренувае: иЗ усією суворістю, 
з усією гострі.::тю ми мусимо зро6ити застереження тим nоетам, 

яні замість того. щоб виносити нашу nоезію .•::.. верхів'я, ще й 

досі займаються трюнатством, а11ро6атикою». Трюкатства можна 
закин••ти nоетові, але А вважаю за найбезглуздіший еверест nід· 
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nости закидати нещирІсть та брехню із самим собою. Знаєте. 
друзі . ви любите Симоненца . - то читайте ува'"н') його щоден· 

ник. Вісімнадцятого вересня 1962-го року він nисав: «Найстраш· 

ніше - навчився бути нещирим. Брехня - мабуть моя nрофесія•. 
Після Симоненка є три катеrорії брехунів : одні брешуть, щоб ма· 

ти з того матеріяльну чи моральну вигоду . .оругІ брешуть. аби 

брехати. а треті брешуть, щоб служити брехні ян мистеuтвv ... Ц1 
останні видавалися ВасилевІ Симоненкові благородними. Вони -
резепв лІтератури. Без них нудно було б жити, без них nравда 
1 стала б куцою.. Бnагородна брехня возвеличує nравду. А це 

nисав Симоненко, якого тут вважають божком. Скромний двадця· 
тивосьмилітній Симоненко зачисляв себе до цієї третьої катеrорії 

брехунів. О.онак, ми надто малодосвідчені і малоnережин . щоб 

- думаю - зачислити деного з нас до цієї катеrорії. бо сnрава 
nоетичного росту молодої людини nодосі в еміграції була пенучою, 

- бо - воістину - молодих сил чимало використано для nевних ці· 

лей. і для того nоетичний і духовний ріст nоета не знісся до 

благородtіих висот, а загруз. Та, пробі , не кричіть. nоки не 

сіли: сьогодні видати книгу nоезій - річ не леrка. навіть. коли і 
вартісна. Якщо мені СУБ видав збірку •Туга за Україною», то не 

тому. шо я був нещирий та нечесний з самим собою - ні! - а 
для того, що твір був сучасний та злободенний і (даруйте ме-
ні за автоnричіnку) що, «читаючи uю збірку. мається враження. 
що автор двІ години вnеред між своїми ровеснинами та сvчас· 

никами» {о. д-р. І. Тилявський. nередмова до книжки). 

Може заnитаєтеся в чому nолягає моя автокритина. Моєї авто· 
критики дехто з «Евроnейської Груnи», видно. домагався. Я мо· 

жу nеред дев'яти музами І:!иблювати всяке фаnьШІ1Вство та облу· 

ду. та перед своєю дуковою батьківшиною цього не можу. Вва· 
жаю за найбезсовісніший національний злочин оnлювати свого 

товариша no перу за те, що nисав поезії з ідейним національним 

змістом і духом. Це я вважаю за еверест nідлости, за зухваль· 

ство та nросто мрАкобізм. Однак, вдячний за слушні зауваги. 

котрі мені дали до зрозуміння, що на теnер до «Евроnейської 
Груnи" належати не можу. 

Кінчаючи отих кілька окраєців думок. я хочу ще раз піднресли· 
ти, що А зовсім не збирався реферувати зміст нарад nЕвроnейсь· 

кої Груnи», nроведеної цієї весни на Франкоnолі. Мої сnостере· 

І+іення, не образили, сподіваюся. нікого. 
Прошаючися з Вами, дорогі друзі, залишу свої сподІвання з 

nриводу створення •Евроnейської Груnи,. словами та думкам~; 
Ярослава Василюка: 

«Думаю, шо спільно можемо відчути у кожног:J з нас ж:• gий 
пульс нашої Батьківщини та розnочати довгий хІд v святиню на· 
шої культури та традиції. Отже, думаю, що слІд нам усІМ бути 
свідомим. що культура України - це таиож ~.озстина світової нулІ
тури. Нехай в нас зажевріє вогонь національного Rідродження, 
яке розпочалося в Україні у шестидесятих роках.• 

Не забувайте одного! - «Входиш у літературу - чисть череви· 
ііИ !"'. 

м. Рубе v Фрс.нції, Перше травня і 972 n 
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Борис Антоненко- Дави.аович 

/ПРОДОВЖЕННЯ) 

Застуnник і заміснии 

Ці слова часто nлутають. Наnриклад, читаємо в однім наказі 

•На час моєї ві.асутності nризначаю своїм застуnником тов. Пе
дашенка,• - а тут саме слід було б наnнеати замісником. цебн~ 

•тим, хто nрацюватиме замість мене » . В іншій фразі, узятій із 
сучас ного художнього твору, бачимо ~' DОТІ·mежне: •Номісаром v те

бе буде Яременко, а замісником Новиков•, - тимчасом ян 

тут саме було б на місці слово заступник, цебто •людина. 
що застуnає начальника, командира чи взагалі керівника в nев

нІи галузі або на якійсь ділянці роботи постійно• : 
Від цього творяться й назви nосад: застуnник директора, за· 

стулник nрокурора тощо, де мають на увазі nрацівників, що ви· 

конують nевну службову функцію постійно, а не тимчасово, як 
замісни к директора, замісник командира та ін. 

Іме нник застуnник може бути синонімом і до 

•Не кажи мені нічого за нього. Є і без тебе ті 
що мені ним vxa оnротурчали• (П. Мирний). 

Захист і оборона 

слоаа захисник: 

заступники є 

Останнім часом слово захист похідні від нього захисник, за· 

захищати стали виживати слова оборона, оборонець, оборонний, 

обороняти. НЕ'!зважаючи на значеннєву схожість, ці слова. "кщо 
пильно nридивитися до клясичних зразків і народної мови, ма-
ють деяку нюансову різницю. Візьмімо тані речення : •Перші крап· 

лі дощу ... змусили мене озирнутися навкруги, nошукати nевного 

захисту від зливи• (М. Коцюбинський), «Нема соломи, то нема 
чим хату захистити від xononv• (з жнвкх уст); •Росла в гаю 
конвалія nід дубом високим , захищалась від негоди nІд віттям 

широким• (Л. Українка). У цих реченнях слова захист, захищати, 
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захищатися стоять тому, що йдеться про потребу ооіИти nрикру 
або ворожу дію когось чи чогось, створити їй nерешкоду абu 
захист від неі. Особливо це яскраво можна бачити у фразі •Го· 
ри , що роблять кораблям захист од бурі• (Словник Б. Грінченка). 
Ue стверджують і такі слова, як захиw - тимчасова прибудова з 
соломи або очерету до хати замість сіней, хист- огорожа з nрут

тя або хмизу в nас іч ників та мисливців. Уживають слова захис1 

і в розумінні •охорона , nротекція •: •де ж бІд н ій удові захисту 
шукати проти такого наnасника!" (з живих уст) . 

Коли мовиться про поїребv застосувати фізичну силу або зброю. 
тоді не обійтися без сnів оборона, оборонець, обороняти (боро · 
ннти) , оборонятися : •Оборона Буші" (М. Старицькнй); •Сорока в 
ворони просить оборони" (М. Номис), .. 3 оборонuями ладу старого 

бій усесвітній , останній киnить,. (переклад •Робітничої Ма;>сельє· 
зи,.); Боронив я свою Україну, не лякався я злих ворогів" (пісня); 
•Алі оборонявся .. (М. Коцюбинський). 

Траnляються виnадки, коли слова обох цих груn будуть слушні 
в одній фразі, наnриклад: «Люди з околиць кинулись до фортеці, 
шукаючи захисту, але, nоки оборонці завзято стримували ворога, 

що обложив їх звідусіль, багато хто в фортеці nомер від голоду 
й сnраги". 

Із сказаного виnливає. що прагнучи використати все багатст· 

во нашої м ови тоеба не забувати й сnів цієї другої групи й 
казано~ напоикn:\!1 · "Обов'язком кожного громадяна є бооонити 
(або обороняти . тільки .;-не захищати'} свою Батьківшинv" 

Землеробство. хліборобство, 
рільництво, 

обробіток (обробка) землі 

На табличках, на штамnах і nечатках. у діловому листуванні й 

на сторІнках переодичних видань ми читаємо слова землероб, 

землеробство, землеробський, але чцих слів не знайдемо в на· 
шій клясичній літературі та фольклорі, не чу~мо щось і в живій 
народній мові . Чому? Тому що ці штучні слова мають nоряд ее· 

бе давні українські, які цілком відnовідають російським земле

делец, земледелие. земледеnьческий, а саме :хлібороб. рільник, 

ратай , хліборобство. рільництво. клі6оробський, рільничий. Наведе

мо r1риклади з кляси ки й живої народної мови : "Масюк любив 

хлІборобство" (І . Нечуй·Левиuький): «Мій батько з діда-nрадіда 
хлібороб, любив землю . з землі й жив• (із живих уст); ~Чекає 

ратая, nаруючи, чорнозем» (Рильський); «Нива неорана. ниво не

сіяна ... де твої ратаї? Де твої сіячі ?» ( М. ЧернRвський ); ·Дитина 
без школи, що рільник без nоля• (Ю Федькович). 

До того ж, слова землероб. землеробство створено невдало з 

двох складових частин - іменника земnR й дієслова робити. тнм 

часом як тут , коли наfІіть визнати потребу створення нового ело-
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ва, склід було 6 узяти дієслово обробляти, адже землероб не 
робить землІV, як то виходить за аналогією з словами бракороб 
(той, що робить брак), дармороб (той, що робить дарма), а об· 
РО6лRє землю. Тим то ці терміни, створені всуnереч законам 
українського словотвору, так важно nрищепити в живому мовленнІ. 
Водночас українське слово хлібороб не тільки й далі живе в 

устах народу, але його вподобали й освоїли в своїй мові ро· 

сіяни (хлебороб, а також хлоnкороб тощо) . 
Творці й nрибічники слів землероб, землеробство, не заnеречу· 

ючи, що, коли йдеться про вирощування хлібів, краще користува· 

тись іменниками хлібороб, хліборобство, запитують: а ян же обій· 
тися без слова землеробство, коли маємо діnо з вирощуванням 
технічних культур? Є ж бо країни, де хліба не сіють. Відnовідь на 
це дає наш Українсько· російський словник АН УРСР, пояснюючи 
значення слова рільництво : 1) nолеводство, 2) земледелие , - і 
наводить слушну ілюстрацію: "··· прогрес техніни в сільському гос· 

nодарстві виявляється nо-різному, залежно від системи сільського 

господарства, залежно від системи рільництва». 

На жаль широко аживане в нашій поезії слово ратай майже 
зникло з сьогоднішнього вжитку. 

З метою чи без мети? 

Від вислову з метою рябіють сторінни газетних інформацій, 
статтей і фейлетонів. Ось кілька зразків з того потоку, який ми 
спостерігаємо щодня в друку й з уст : "З метою біологічної ізо· 

ляції, щоб уникнути можливого nоширення місячних мікроорганізмів, 
космонавтів пом істили в сnеціяльни й •фургон", де вони nройдуть 

тривалий карантин"; .. 3 метою виявлення жанрових особливостей 
цього твору, надіслали його на кваліфіковану експертизу" . 

Словом мета nослугувалася й nослугується наша література, щоб 
nередати важливе життєве завдання с.бо ідейне спрямування людини 

»Очевидячки , досягла до своєї мети,. (1. Нечуй·Левицьний); «0, бід 
ний той. хто крізь завої сині іде самотньо, мовчки, без мети" 

(М. Рильський). У народній мові ue слово трапляється далеко рід· 
ше, наnриклад, у вислові «На близьку мету», що означає - на 

бл изьну віддаль. 
Яку ж мету, цебто важливе життєве завдання або ідейне спря· 

мування, вбачали автори наведених напочатку газетних фраз? Тут, 
ян і в багатьох інших подібних випадках, нема ніякої мети, а то· 
му й треба було наnисати : «Для біологічної ізоляції, щоб уникнути ..... 
«Щоб виявити жанрові особливості цього твору ... ». 

З цього, звісно, не слід думати, що слова мета треба уникати 
в nрактичному вжитку, приміром, у таких висловах, як поставити 

собі за мету, мати на меті тощо. Йдеться лише про те, щоб не 
обертати вислів з метою в тоі~ прикрий канцеляризм, який не до· 

nомагає зрозуміти наnисане, а тільки nаразитує в тексті, про· 
фануючи rарне слово мета. 
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Знання й знаття 

«Йому 1самому ще не вистачає знаття, а він хоче nовчати ін· 
ших-, - читаємо в одному сучасному оповіданні, де автор, мабуть, 

уважав, що слова знання й знапя є сичоніми, і помилково напи· 

сав знаття замість знання. Ці слова, хоч і дуже nодібні одне до 

одного. виявляють певну різницю. Слово знаття звичайно засту· 

nає дієслово знати: «Якби знаття. що в кума nиття. то б і ді· 
тей забрав» (М. Номис): «Якби знаття. що nрийде підмога. -
можна було nрорватися" (Ю . Яновський): слово ж знання озна· 
чає сvнvпнісьть відомостей npo щось: " І жадібно знання вона 

пила" ( Б. Грінченко). 

Інтерес цінавість 

Слово інтерес має насамперед значення «користь, зиск,.: «Фан· 

тор за малии Інтерес робить усі ваші доручення» (Словник за ре· 
данцією А. Кримського); "А мені в тому ділі нема ніякого інте
ресу• (з живих уст). Від цього nоходять вислови : пильнувати сво· 

го інтересу, дбати про св1и Інтерес, у спільних інтересах, клясов1 

інтереси. До речі, російському вислову «Остаться nри ликоеом ин· 

тересе» відповідає український nишитись ні з чим. 

Деяні сучасні наші nисьмен-ники nоширюють значеннєву функцію 

слова інтерес, надаючи йому поняття цікавості: .. 3 особливим ін· 
тересом r.оставилися товариші до цієї розповІдІ" Навряд чи є по· 

треба в .nоширенні значення цього слова, бо український іменник 

цікавість, nрикметник uінавий, прислівник цінаво uілном відnові· 
дають російським сnовам интерес, любопь1тство, интересньІй, лю· 
(юпьІтньІй, интересно, любоnь1тно: .. почала я з цікавістю читати 

газету>> (0. Пчілка); .. ти б мені розказав хоч для однієї цікавості• 
(1. Нечуй·Левицький); «Мене аж з'їдає цікавість : звідки мене може 
знати Марина ?• (І. Вільде}. 

Присnівник цікаво, котрий звичайно стоїть у фразі з якимось 
іменником чи займенником у давальному ві.r.мінку (мені, тобі, йо· 
му, їй, нам, вам), має паралельІіУ конструкцію, цо складається 
з іменнина чи займенника в називному ВІдмінну й nрикметнина 

цікавий : "Тарасові цінаво було дізнатися, що саме зробив длн 

старичка Щепнін>> (0. Іваненко); «Цікавий я знати, xr-; мене nрий· 
няв би .. (Л. Українка). 
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КИЇВСЬКА МАЙСТЕРНЯ ТЕМАТИЧНИХ КИЛИМІВ 

В . П опович. 

Кил~о~марство в Україні є ВІдоме від історичних часів. Дону· 

менти з нняжої доби згадують npo килими , а археологічні зна· 
хідни підтверджують писані відомості, але чи ці ниnими були 

місцевої роботи чи імпортовані - цього не знаємо. хоч 
треба догадуватися, шо були тані 11 тані. 

Перші nевні вістки npo унраїнсьне виробництво килимів noxo· 
дять з ХУІ ст .. Від цього часу вироби килимів сильно пошири
nнея на всіх майже унраїнських землях і ниnим став не nише 

nредметом домашнього вжитку, але й товаром на експорт до 

сусідних нраїв (Росія й Польща не мали тоді своїх вnасних 

килимів. nише ввозили чужі). 

Найбільшого розвитну досягло українське киnимарство в 
ХУІІІ ст .. Історини торгівлі nишуть, що nри нінці ХУІІІ ст. в са· 

мій лише Харківщині nродуновано 26.000 килимів річно. Кили· 
ми були одним із головних товарів ексnорту з України {nшениця, 

ropinнa. ткнІГІн, мід і килими), а на одному ярмарку св. Іллі в 

Полтаві зіньн•всьні килимарІ nродавали щорону дві-три тися· 
цf w""'nи ... t~Q 

МАйСТРИ ТКАЦЬКОГО МИСТЕЦТВА. КИіВ - 1930 рр 
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В ТКАЦЬКІЙ МАЙСТЕРНІ. НИЇВ - 1930 рр. 

Килими мали різне примімення й залежно від цього носили 

відповідні назви: ліжники - сnужили до накривання ліжок. пола· 

вочнини - для накриття лавон і столів , коври - для nрикраси 

стін і долівок. Були навіть ~весільні килими,. в церкві . на яких 
молоді nари вінчалися , були теж «потрумники", якими накривали 

трумни nідчас nохоронів. 

Виробництво килимів було зорганізоване no всіх областях 

України, а найбільше в Полтавщині й Чернігівщині {Миргород, 

Зіньків. Решетилівка, Дігтярі , Скобці. Омешівна, Кролевець). В 

Київщині були відомі майстерні - в самому Києві v манастирі 
Печерської Лаври , в ()ленівці і в Зозові, на Поділлі - Вікно, 
Клембівна й Товсте. в Галичині - Глиняни , а на Гуцульщині -
Косів. 

Під оглядом комnозиційних взорів українські килими можна 
nоділити на дві основні груnи - одна з рослинним, а друга з 

r'еометричним орнаментом. Рослинний орнамент nереважає на Пол· 

тавщині й Київщині, а rеометричний на Поділлю й на Гуцульщині. 
Виробництвом килимів займалися місцеві люди по селах і міс· 

течках. Вони черnали взори й нольор и з виробів льонального 

народнього мистецтва. Були місцевості. в яких 50·80 родин зай· 

малися виключно килимарством. 

Велиних майстерень no мі стах, як це було в Західній Европі 

(ФранціR - Обюссон, Ліон. Савонері, Бельгія - Брюссель і Тур· 

не, Італія - Мілян}, які виробляли тематичні килими велиних роз· 
мірів {так звані rобелени) зі зображенням історичних подій та 
різних сцен з життя, чи з літератури, у нас не було. На та~і ве· 

лині й коштовні rобелени треба було дуже багатих замовці в. яни· 
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•ОСІНЬ•. ,.ОБЕГ.ЕН . НИіВ. 1935 р. (ПРОЄКТ М. ДЕРЕГУСд} 

багато велимих церков, nрикращених лорогоцінними Іконостасами, 
розбудовано шкільництво, розвинено видавничу ліяньнtсть, але ло 

nродукції власних rобеленів не дійшло, хоч матеріАльні дані на 
це і свої мистці були і діяли в нраtнІ численнІ килимарськІ робіт

ні ... Не було організаторів, бо не було тоді nотреби на такі кош

товні речі. 
Украімські тематичні килими (rобелени) nочали виробляти щойно 

в 19ЗО·их роках у Києві. Тоді заnросили до Києва найкращих 
килимарниць з Решетилівки, Скопців і Дігтярів , які мали досвід 

у килимарницьній nраці. Проєкт.- rобеленів рисували Київські мист
ці : Михайло Дерегус, Василь Касіян, Анатоль Петрицький, М. 

Рониuький, Василь Седляр, Іван Падална, Г. Пvстовійт, М. Міщен
ко і Д. Шавинін. Більшість тематичних килимів Київської робітні 

nредставляли совєтських діячів - Сталіна (npo самого Сталіна було 
кілька різних зразків!), Ворошилова, Червону Армію - і були вони 
nризначені ,с:;•я денорації державних будинків. 

Та були теж килими зі сценами з жипя українського народу. 

Тут реnродукуємо два такі rобелени - «Літо .. й •Осінь•, виrотов· 
лених v Києві в 1935 році за nроєктами відомого мистця Ми· 

хайла Дерегуса. 
•Літо• nредставляє чотири сільські жінки, яні йдуть з граблями 

в nоле. В одному куті видно будяк і куш рожі , а в другому вид

но nоле з коnицями сіна. Сюжет ніби банальний, але номnозиція 
вийшла монументальна з легким рисунком. Постаті nоводяться 
свобідно v гідно 1 цілість килима робить nриємне й гарне вра

ження. Килим маt. береги прикрашен і доріжною (каймою) з рос

линним ритмічним орнаментом , таким тиnовим для багатьох україн · 

ських килимів. 
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ми були на Заході королі, князі, нардинали чи багаті манастирі, 
а також треба було велиних nалат і соборів, щоб тані rобелени 

nримісУити. У нас не було ні велиних багатіїв ні nростірних па· 
лат, а крім uього часи в Україні були часто неспокійні й воєн 
ні 1 на якусь довготривалу й складну творчу працю в одній га· 
лузі (ще до того nредметів nюнсусу) не було догідних умовин. 

Щоправда, такі майстерні тематичних киnимів могли nостати за 
Гетьманщини (друга половина ХУІІ - nочаток ХУІІІ ст.) але nеріод 
у~<раїнсьної козацької державности був закороткий для всебічного 
й nовного розквіту матеріяльнсї культури. Тоді збудовано у нас 
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•Осінь• - на цьому, горизонтальної форми, килимі видно чотири 
сильних і здорових українських жінок з nовними кошиками різних 
овочів - nлодів багатої землі. Комnозиція цікава й модерна, до
бре зрівноважена зі смілим рисунком і декоративним охоnленням 
цілої nлощі. При виконанні килиму зайшли малі недотягнення в 
рис~'чку облич і ніг жінОІ\, але і в такому вигляді він має безза· 
nере"Ін~· красу й мистецьку вартість. 

Більше дбайливо були зроблені килими з «батьком народіВ" 
Статном. які, мабуть, щезли. або зложена їх у nідваІ\ах музеїв 
в часі короткотривалої боротьби з "культом особи ... 

8 Уноаїні чимало мистців теnео nооf:нтvють т~м;=tтичнJ килими 
Поміщуємо тут одну реnродунцію сучасІ-Іоrо nьвівськ()rо rоб~n~-
на «Іван Котляревсьний» з 1969 оокv ооботи мистня Ст~=>nr~нії 

Wаб,.тур~ . арештованої v січні 1972 ооку . 
На еміграції лише мистець Олекса Грищенко заnроєктував два 

~Jеликі тематичні килими - •Кань" і •Країна басків", та лише 
nерший з них був зреалізований у сnавній французькій майстерні 

Обюссон е чотирьох nримірниках (один з них зберігається в Му

зею Модерного Мистецтва в Парижі). Останньо nробує nрацюва-
ти для килимів малярка й керамістка Ярослава ГерулАк в 
Амеоиці. 



Проф. Р. Драrан 

ЗАГАЛЬНЕ 

ГЕРОЇЗМ 

Кожний думай, що на то6і мілійонів стан стоїtь, 

Що за долю мілійонів мусиш дати тн одвіт. 

І. Фран~<о 

Годі подумати про життя без героїзму. Культ героїв, це віддих 
кожного суспільства. Без героїв нема nporpecy, нема тра[Іиuії, 

нема ідейних вартостей, якІ є змІстом і наnрямом нашого життя. 
Герої Rедуть nеред у нашому думанні, штовхають нас до цілевої 

дії, до творчих зусиль, дають своїм nринладом орієнтацію в 

скnадних обставинах і будять ентузіязм на нашій життьовій до· 
розі. А мериканський Фі n ософ Емер сон ска за в : «Ні шо вели ного 

не було будьколи осягнене без ентузіязму». Герої nовчають. одо

брюють, або й засуджують наші вчинки й нашу ножночасну no· 
ведінну. Нацїі народжувались і виростали слідами своїх героі'в, 
великих і незвичайних людей , пробудителів, ГJроронів. творців, 

лідерів і організаторів, воїнів, політиків і стратегів. науковців, 
теологі~ 1 маленьких, тихих героїв. яні йшли вслід великих, ба на 

віть пересічних людей, яні в незвичайних обставинах ставали Hf' .. 

nересІчними, або героями. 

Герої, це славні люди в своєму часі. Одні залишаються 

славними на завжди , інші nопадають у неnам ' ять. або nросто зне 
цінюються. Є вартості вічні , як любов до Бога і батьківщини , 
але є й вартості хвилеві, потрібні для реалізації якогось 
окремого заедання. Історія світу це історія славних і великих 

людей і героїв. Герой не мусить бути велиною людиною, щоби 
бути славним. Навіть якась одна особ11ива риска характеру чи 

інтелекту може зробити когось героєм. Герої великі чи малі, 
це дуже корисне товариство, бо є ного наслідувати й nеревіря· 

ти себе самого. Без nровідних людей, яні є нашими героями, 
нам було б неможливо розв'язати nроблеми нашого призначен· 

ня, . нашого обов'язку, відношення до суспільства, до батьківwи· 

ни й до всіх nроблем життя. 

Ми вчимося й діємо. І кожна вдумлива людина має своїх 
героїв, які йому nомагають і героїв ми підбираємо собі з 

різних ділянок. відповідно до того, яна ділянка нам близька і 

якими д"'ОQГами нас життя nоnровадила. Наш науковець і крити к 
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В. Державин сназав : «Найвище, чого людина може досягти, є 
героїчне життя». Хто цінавитьсА історією, тому nодобаються істо· 

ричні герої. Такі постаті АН Цезар, Аленсандер Македонський, 

Наnолеон , Мазепа чи Коновалець залишаються нам у nам'яті 

ще зі шкільної лавки , а nізніше, коли дозріваємо, ми розуміння 

цих постатей 

батись герой 
вуємо теж у 

nоглиблюємо. Виростаючи нам може більш nодо

думни, мистецтва . науки, чи літератури. Занарбо· 
nам 'яті героїв зла і перверсії, АКі теж nотрібні 

нам , АН осторога в вирішальнІ хвилини. 

Герой звичайно онружений nрестижем , яниіі залежить від об· 

ставин і часу. Коли длА велиної маси німців Гітлер був героєм, 

то сьогодні він залишився тільки nервертом і злочинцем. Також 
Наnолеона називав Г еr'ель «душею світу на нон і .. , але з цеї •ду

ші світу.. залишилась сьогодні тільки nам'ять. В Сов'єтах роз· 
дмухують славу всАних "~таханівців", тод і коли це звичанна ка

торга й рабство. Навіть Із Леніна зробили штучного божка-героя, 
бо без такого московська імnерія не змогла б удержатись. Ва· 
силь Симоненко сназав дуже гарно: 

Мало велиним себе уАвляти, 

Треба велиним буть. 
Отже, Ак бачимо, герої можуть бути nозитивні, або дуже на· 

віть неrативні і шкідливі. Особливо в nолітиці висуваютьсА в пер
ші ряди, або й на лідерів, не завжди вартісні одиниці. Іноді 

вони такої шкоди нароблять, що цілі сторіччА минають, щоб це 

забути. або наnравити. Нерона і і Сталіна хіба ніколи історіА не 
забуде. Джінrіс·Хан міг бути дуже добрим nолноводцем, але мо· 

рально це був жахливий горлоріз і садист. Наша талановита по· 

етеса Ліна Костенко каже: 

Мужність не дається на пронат. 

Не бува барокко барикад. 
Позитивний герой мусить мати Акісь особливі дарування nри

роди, вищий інтелект , силу візії. інтуіції, думки , знання життя, 

чи силу характеру. Хоч може траnитись і пересічна людина. яка 

заnисалась в історію людства чи народу якоюсь одною осо6ливою 
nринметою чи вчинком. Про Кожум'Аку знаємо, що був тільки 

дуже сильний, а Вінкельрід, швайцарсьний герой, в бою виявив 

особливу відвагу й nосвяту, бо віддав своє життя, зі· 
бравши списи цілої фаланги ворогів на себе. Все ж таки герой 

мусить бути щирий і дуже марнантний своєю nоведінкою. 

Дуже часто героїчний вчинок обмежений часом, або епохою і 
в іншу епоху він неможливий. Якби Нютон вродився в 6-му сто· 

річчі, то напевно не відкрив би своїх законів космічних, бо 
наука стояла тод і низьно. Але те. що він зробив у свій час, 
має величезне значеннА сьогодні і для всього майбутнього. Зно

ву ж віднриття Колюмба і Де Їами були історично зумовлені й 
ніякого особливого героїзму там не було . хіба що цікавість і 
сильна воля. 

Відвага в бою, чи в важній ситуації кваЛІфІкується як геро· 
їзм. Велиний володар нашої древньої Руси Володимир Мономах 
говорив : «Не бійтесR смерти, ні на раті , ні од звіра, але тво-
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ріть мужеське діло". Бувають люди, які все життя відважні, бо 
такий мають характер. Інші тільки сnонтанно, чимсь збуджені, ви· 

явм1ють відвагу. Ба є й тані, яні часто nісля бою дістають 
ордери, не знаючи навіть за що. Це герої виnадкові. Але nиль· 

но вчитись і здобувати усnіхи в науці, це вже не виnадновий 

героїзм, бо для цього треба завзяття і сильної волі , значить осо

бливих nрикмет, яні ціхують дійсного героя. Ніколи не нарі · 
кати це теж героїзм , ян н.nр. смертельно хвора людина, яка не 

дивлячись на своє нещастя, завжди весела. Чи знаємо слова 

нашої nрекрасної Лесі Українки : 
Я на гору круту, нрем'яную , 

Буду камінь тяжкий nІдІимать. 

І несучи вагу ту страшную 

Буду nісню веселу сnівать. 

Цей , що служить своїй сnільноті , не дивлячись на всякі труд

нощі і nрикрощі , це теж герой. Бути ідеалістом і служити для 
величної ідеї це особливий героїзм і таких героїв нам треба 

по() (льше. Е. Шляєр каже: «Тугий і деаліст це найшляхетніший 
твір природи". Той герой , хто будить у нас nодив і коли так 
дивитись, то наслідуючи героїв, кожний з нас має завдаток на 

героя. Тільки не всі з нас хочуть бути героями. Є й такі, що від 
героїзму в ті нають, або ставляться до нього надто обережно. 

Бо ж бути відважним в бою іноді можна вважати nросто глу

:.отою. В бою треба бути не тільки відважн І .• , але й обереж· 
ним і сnокійним. А бути велиним героєм не кожному дане. Час

то вибираємо не ту дорогу, якою треба б нам іти до ціли. 

r'еній це теж герой. зовсім nриродній, або вроджений. Це 
означає, що його дарування, яні nодивмІє світ, дались йому без 
особливих зусиль. Ми подивляємо Данте, Шексnіра, r'ете, Шев· 
ченка, Беновена чи Айнштайна, бо їхні дарування були особливі 
й вони еложили дуже цінні речі в духову скарбницю людства. 
Платон, св. Авrустин , чи Кант, створили вічні вартості, хоч у свій 

час не мали великого вnливу, ані nоnулярности. r'енії це кіло· 
метрові стовпи на дорозі nporpecy і їх культурній людині треба 

пильно вивчати. 

У нас героями nозначений наш національний ріст наша виз-

вольна боротьба. Коnи нарід в неволі, то його герої мають осо· 

бливе значення. Треба постійного, ніколи не вмираючого ентузі· 
язму в дорозі до визволення. Наші славні nовста ,.цІ t)nівали 

йдvчи до бою : 
Ми йдем вnеред, за нами вітер віє 

І рідні нам вклоняються жита. 

Від радости аж серце мліє ... 
За волю смерть нам не страшна. 

Героїв любить ножний нарід і вся людська культура рефор· 

мується й багатіє за слонуною героїв Англійці ще в році 991 
коли Англія була в великій скруті, сnівали 

Хай думка ()уде незламнішою, 
Серце завзятішим, 
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Людям скрізь nотрі6но доброго прикладу, без якого людетео 
йшло б навмання. Разом із nрикладом. чи взірцем, ми виробля· 

ємо собі реалістичне знання людської вдачі й людських сnромож· 

ностей, щоб досягнути героїзму, або бодай іти вслід за ним. 

Героїзм необов'язково хвалять, або ним захоnлюються. Буває, 
що з нього навіть глузують, але він на цьому нічого не тратить. 
Його моральну вартість не знищить ніяке глузування, якщо це 
дійсно шляхетний героїзм. Подив, любов і наслідування героїв 

ніколи не вмирає і ніколи не вмре. Без героїв і героїзму жит· 
rя було б nорожнє, отарне і змарноване. Марія Башкірцева в 
.. що.ценнику,. nише: «Життя таке коротке, що марнувати його 

nросто безчесно». 

ПОДІЛ І КЛАСИФІНАЦІЯ ГЕРОJВ 

Поділ героїв має неnереможний вnnив на сусnільство, 

особливо на молодь, яка nостійно шукає собі взірців до наслі· 

дування в житті. Такий nоділ і оцінка в розгарі nодій не завжди 
одначе бувають nравильні і можуть мати навіть згубний вnлив, 

Ми всі маємо неоднакові nоняття про героїв , бо все залежить 
від нашого виховання , освіти й досвіду. Якщо б розnисати анке

ту про якогось nоnулярного героя, то вона мorrta б дати зовсім 

несnодіваний результат. Люди хочуть знати все про героя - ха· 
рактер, nривички. слабості, nриватне життя. Але не завжди це 
можливе. Вnрочім надто детальне знання героя може змен · 
шити його героїзм. Мапам де Севінє сказала : •Ніхто не може 
бути героєм свого джури .. - бо джура знає свого nана надто 
інтимно. 

Сусnільний тиn, від якого сnодіваються великих змін, стається 

анонімною абстракцією, як ось Муссоліні чи Мао. Щойно суво· 
ра життєва дІненість розвіває ілюзію. Борці за волю і люд· 

ські nрава. такі як Стеnан Бандера, r'арібаnьді чи Роберт Брюс, 
створюють леr'енду, а такі ІМена, як Микола Дідик і Василь 

Макvх. які сnалили себе в nаневоленій Україні, хоч і невідомі, 

як люди, стають символом безмежної любови до рідного краю 
і героїчного nротесту nроти тиранії. Іван J.<отляревський в •Енеї

ді" сказав: 

Любов к отчизні ле героїть. 
Там сиnа вража не устоїть, 

Там грудь сильніша од гармат. 
Леrенду створює біля державного мужа жиnєва nотреба на· 

роду, який мусить мати tіогось, на кого надіятись. Таку nеr'енду 
с.творено кругом Чирчіля nісля того, як він сказав у скрутну 

годину: •Битись будемо до останнього й ніколи не nіддамось ... 
Уніформна, або розгублена, маса завжди розглядається за лі-
дерами. В організованій демократії до героїв зачисляють на ба
зі зовн іwних nознак, nолітичної nотреби і збудженСІЇ уяви nри-

ці в. Де r'onь зайняв високий nост на ман11 великости 
уоф(. н ... 1.1, а Льойд Джордж, великий різник Евроnи no 1-ій 
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світ. ВІННІ, був розnусником і залишив багато дітей. Образ та· 

ких величин розвівається дуже скоро. Сканлал використовують 
звичайно nолітичні противники. 

Поділ героїв формує й nіддержує структуру -:::усnільства, дає 

ій наnрям і орієнтацію. В інливілуальник виnадках герої форму· 
ють індивілуальність, nомагають кожному створити картину себе 

самого, контролювати сво1 Імnульси й бажання, nричинятись до 

спільної дії, вибирати nрофесію, навіть лруга чи nодругу життя 
і nідбирати собі товариство. Ось візьмім, коnи хтось знайде ге· 

роя-нартяра в якійсь груnі людей, то він туди буде себе noc· 
т1ино nричисляти й очевилно стане ііаРтRрем. Від нас самих 
залежить вибирати найнращих героїв і таким чином формувати 

САОЄ жипя. Олег Канлиба-Ольжич сказав : 
Захочеш і будеш. В людині, затям, 
Лежить нееілгадана сила. 

Поnіл героїв дуже важливий в зиховній, nолітичн1и і релІrІи· 

ній ділянці. Нашим героєм може бути чуловий грач v футбольних 
змаганнях, атлет, розумна людина , зручний оратор, блиснучий 

мистець, nоет або музик, захоплюючий ар7ист на сцені, як був 

Кроnивницький або бенцаль, загально люблений священник луш· 

.1астир, або лобрий бесілник і організатор, за якими тан nильно 

шукаємо в нашому rромалськомv житті. Для ученин1в може бути 

rероєм добрий учитель, для юнацтва в організації лобрий вихов· 

ник, лля веселих людей до6рий комік, як Чарлі Чаnлін. Для 

літей може бути героєм батько чи мати. А всі ті, що віддали 
життя в обороні nоневоnеної батьківщини, це безсмертні герої. 

Очевидно , в нашому nолілі на категорії треба бути дуже обе· 

режним, бо оагато Фальшивих героїв зустрічається на життєвій 

дорозі. Вони можуть бути дуже шнілливі. особливе в такому cv· 
сnільстві як наше. розnорошеному в світі, в чужій і незвичай· 
чій обстановці. н маю на думці чужих 6ожн1в, з(>удованих на 
багатстві, розпусті й порожнечі життя, ян різні фільмові актори, 

гульвіси-розтратники і авантюрники, що шукають тільки розголосу<. 

Такі герої нам ніяк не nілходять, бо ми належимо до нації най· 
більш nроrресивноі й ідейної в світі, що б'ється за сnравелли· 

вість і людські nрава не тільки дл,, своєї нації, але і для всіх 

nонееолених націй. 
Кожна нація має свої традиції й ідеали, яні в оцінці ге· 

роїв забувати не можна. Коли Антін Олійник. 20 років скри· 
ваючись, боровся сам із большевизмом, то ми того ролу геро· 

ізм умієм.) високо цінувати. але чужинцеві буде він ледви зрс· 
зумілий. Ми шукаємо гідности, чесноти й відваги, так як це 
робили римляни. Наш поет Василь Пачовський в "Ладі й Маре· 

нІ•: каже 

Переверну круті гори, 

Зрушу землю, зрушу море, 

А nоверну мою честь ! 
Але в сучасному світі багато фальшу й tюмерційности, тобтn 

штучної реклями і nоняття чести і шляхетности дуже nроржавіло. 

(ДАЛІ БУДЕ) 
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ВИРОБЛЕННА ОСОБОВОСТИ 

Д·р Вітт . Н . Шульц, визначний nсихолог, автор кількох нау-
коен х nраць і лектор , що nрочитав nонад 23000 nенцій на те· 
му «Як розвинути свою особовість~. nодає для цього десять 

основник nравил: 

- Пізнавати якнайглибше самого себе, о6'єнтивно аналізуючи 

свою силу і свою слабість. 
- Вести систематично щоденник , нотуючи в ньом у всі усnІхи 

і невдачі в досягненні nоставлених цілей. Час від часу пере· 

гnядати цей щоденник, щоб виявляти nричини наших nомилок і 
досягнень. 

- Ставити перед собою щодня якусь нову nроблему і стара· 
тися знайти на неі nравильну відповідь . Вроджені nровідники 

nостійно роблять так, щоб, nеревіряючи себе, знаходити пра· 
вильний nідхід до розв'язки тієї чи іншої проблеми. Наnри

клад: «Як можу я виконати цю працю якнайліпше? Як можу я 

використати якнайбільше часу з сьогоднішнього дня?• 
- Постійно вдосконалюватися в своєму фаху, шукаючи для 

цього новик сnособів і підходів. Добрий nрофесіоналіст тяжко 

nрацює на місці своєї заро6іткової праці і вдома, щоб чимраз 
більше збагачувати свої знання і практичну вмІлІсть. 

- Поширювати систематичне читання фахової і загальної ni· 
тератури свої заінтересоеання. Постійно шукати нових і цікавих 

ділянок знання , щоб краще розvміти себе і оточення. 
- Завжди мати якесь творче nобічне зайняття. Відповідне 

«габбі,. збагачуватиме ваше життя, поліnшvватиме ваш духовий 
стан і відсвіжуватиме ваші думки. 

- Творити конструtпивну атмосферу для себе, своєї родини 
і сnівnрацівників. Провідник духово зростає сам, допомагаючи 
зростати іншим. 

Розвивати 
вого гумору. 

Знаходити 
Пам'ятати, 

мою для вашої 

загострювати в собі і в Інших почуття здоро-

кожного пня час для медитаuій і фантазvвання. 

що ваші очі і всі інші органи почуттq є бра· 

свідомости, сумніву і розуму . 

...... 
•••••••• 
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ДЕRНІ АСПЕКТИ СУМ У КАНАдІ. 

Микола Франкееич 

Кожна нова зустріч з українцями має свої nозитиви : будує 
індивідуальний національний досвід. Помимо того не є можливо 
по кількох днях nобуту в nівденно-східній Нанаді виробити собі 

nовний образ npo життя СУМ , хоч тих кілька днів vможливи
nи дістати маnий nогляд на головні наnрямні українців, 

Безумовно, СУМ v Канаді - це величезна організація, міряв
ши євроnейськими континентаnьнимн катеrоріями, має кількох 

nрацівників, nосідає великий маєток, а головно - має багато 

молод:, яна шукає свойого місця в цій організації. Це не диво 
ноли згадати , що е такому місті я" Моктреаль жиє 20.000 укра· 
їнців, а в Торонто - 70.000. 

Кожна жива організація має свої труднощі, тан і СУМ. Про 

них тут буду писати, як їх застав в Канаді, бо вони є принци
nового харантеру. Головна трудність - це т.зв. двонаціональність. 

Це також трудність цілої украінської ем іrрації в Канаді. Вона 

образово nредставлена у формі тризуба на тлі кленового листка, 
що є канадійським державним гербом. Це означає інтеrрування 
українськоі національности у канадІйсьну, v ноннретному випадку 
свідома асиміт:щія. Головно українсьні nолітичні та громадські 
керівники на це повинні звернути СВQЮ увагу, бо канадійська 

націонаnьність є базована на англ1ицях і Французах : урядо~а 
мова є тільки англійська і французьна, в Канаді nанує їх дух 

переважає їх культура, а українців уважають ян другорядну ет· 

нічну меншість. На у"раїнців ця поде1ина національність впливає 

неrативно, бо вона роздвоює національну субстанцію, т.зв. на· 
ціональне •я•. На це сьогодні у мо11оді видно реакцію: одні 

цілком відходять від українців, в других видно стr ~мління до 
ясних nонять, ясних ці11ей. СУСК (голова Марко Бойцун) на
nринлад шукає розвязки, стараючись дістати від уряду гроші 
на українські соціяльні nроєнти , ян нпр. організування садо4кіе 

для українських дітей в далеких закутинах Канади. 8 СУМ ба· 

гато моnодих бажає nрацювати у виховній або загально громад· 

ській системі. Треба розрізнити дві суттєві речі : національна 
nриналежність, тобто національність, є одне, а державне грома· 

дянство є друге. Можна 6ути канаційським громадянином і ко

ристати з усіх державних nрав, це творить життєву форму лю· 

дини ; національність творить ядро. 
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Небезnека nодвІйної національности де фанто була 6 усунена 
наноли б українці ян третя з черги етнічна група е цей час, щ~ 
на~_ивається баrатокул ьтуральним , добилася рівновартости з ан· 
гл1ицями 1 французами , і українська мова на цілу Канаду стала 
б державною. 

Життя СУМ відбувається майже виключно v молодшому і 

старшому юнацтві. Було nриємно бачити в суботу і неділю 

(29 -30. нвітнR) в Українському Домі в Торонто nри Крістістріт 
малих сумівон і сумівців, десятки, що в одностроях бігали то 
з німнат, то до кімнат, де вони nисали ісnити. В Монтреалі 

тиждень пізніше відбувся апель Ю СУМ, на яномv ноім деяких 
дружинників, які nрийшли або з цінавости, або ян виховники, 

бvло біля 70 членів Ю СУМ. Натомість з дружинниками ще не 

виглядає так добре, ян мало бути. Хоч v СУМ ця сnрава вже 
nротяrаєтьсR понад чотири рони , в канадІ вона ще зовсім нова. 
Річно до стягу дружинників nереходять в останніх роках великі 

десятки юнацтва, і перестають в СУМ бути антивними , бо крім 
виховної діяльности для них немає жадної іншої nрограми, Що· 

1и цьому запобігти і nривернути назад хоч частину дружинників, 

конечно потрібно організування дружин nодібного зацікавлення. 
Крайова Уn(>ава СУМ Канади бачить цю nроблему та nоширить 

с~:~ою діяльність на сприяння творення дружин. 
Велиною небезnекою сnаду числа членів є nолітизvван ня СУМ. 

Через uей факт, що в Канаді оnинилося велике 'ІИСЛО українців, 
і існують різні nолітичні nартії включно з комуністичною, ство· 

рилася там опінія - , що СУМ - це організація виключно тих 

дітей, яких батьки є v Визвольному Фронті , Ніде, ні в статуті, 

ні у правильниках такої nередумови немає. Таке ограничення 

членства означає звуженнR· до nевного кола, і inco факто шкі· 
дливе. Для нас як організації ножна українська дитина є доро· 
га, незалежно від nол іти'! ного nогляду батьків; основним наш им 

завданням є уможливити їй nоглиблен1-1я національної свідомости 

та створити здорову українську духову базу. Тоді вона, ставши 

дорослою людиною, може бути громадсько вироблена і готова, 
щоби національну сnадщину nередати своїм дітям. Ці ідеї є на· 

ціональні, і нерівники та виховники СУМ повинні згідно з ни· 
ми nрацювати. 

Ці три труднощі є nринциnового харантеру. Великим осягнен· 

ням в Канаді є посідання вnасних домів та осель. (7 осель ' 
Цей факт вказує на ж~ртвенність та зрозумІння наших людей. 

хоч і є виїмки. Такі nриміщення є технічним rрунтом, на якому 

можна будувати сумівсьну nрацю : сходини роїв, зустрічі дружин· 
ників, і.т.д. Цей брак відчувається головно в нас у Німеччині. 

Кожна країна має свій вnлив на унраїнців , що там живуть. Од· 

нак ідея і організаціR СУМ всюди є та сама; і це є факт, 
який вяже сумівців no цілому СВІТІ до організації однодумців. 
Але СУМ як національної орr&нізаuії не було б nотрібно, як-
би він не nлекав духовної nовязаности з джерелом націона nьно

го життR - з українським народом в Україні. 
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Деякі думки про наші nроблеми в Австралії 

Ждан Ноломиєць 
Голова НУ СУМ~ Австралія 

ХИБИ ЯКІ МСТЯТЬСЯ 

Тмжневик «Вільна Думка•, що виходить в Австралії, nо-
містив ч. 1 О. з 5.3. 72 статтю Голови КУ СУМ. Ж. Коло-

ммйцА в рубриці •Голос Молоді•, де з nитомою йому 

відвертістю автор nорушує nекучі nитання нашої сnільноти, 

яні існують також і в інших нраінзх нашої діяспори 

(Ред. «Аванr'арду• .) 

Тяжно вnасти у найдами , 

Умирать в невол і. 

А ще rірше сnати й cnarи , 

І сnати >1а воn і. 

Читаємо українську пресу, ходимо до унраїнських церков, нале· 

жимо до українських організацій, ходимо на імnрези , діти відві -
дують українські школи. З uього здається що українська еміrраuія 

в Австраnії дуже активна і робить усе, що6 зберегти українську 

мову, релігійні обряди , звичаї, нультуру і щоб новому nоколінню 

есе ue nередати. 

Не можна цим активним людям закидати , що вони своїх обо· 

в'язнів не виконують чи провад1нь якусь ненорисну роботу. Ane 
відверто nодивімся, хто всю uю nрацю виконує? Так, ті самі лю

ди, що nочали їі десь 20 літ тому і ще в силі ії далі провадити. 

Рідно бачимо якісь моnоді обличчя, яні nриєднуються до велико· 
ru й корисного діла. Але бачимо часто, що старші nоволі відхо· 

дять і все nоволі занеnадає, Це видно майже v всіх ділянках 
нашого життя в усій Австралії. 

Я сам себе nитаю : де ті всі молоді nатріоти, що 1 О літ тому 

на них наше громадянство всі надії nокладало, а вони були та

кі віддані, що навіть ніхто б не nодумав, що, можливо вони зник· 
H'fTb з nоля украінського життя , ян роса на сонці. Колись всюди 
бу nо їх видно в українських молодечих організаuіях, а теnер на· 

віть сліду за ними не залишилося. 

Аж nрикро робиться . ян nригадаю слова деяких наших стар

ших громапян : «Ой . які то гарні молоді українські nатріоти! Нам 
таких багато більше nотрібно•. 

А я теnер тільки можу сна~ати: •Ой, мої дорогенькі , ян то ви 
у ваших оцінках nомилились! Вже nонад десять років nройшло, а 
тих •гарних молодих nатріотів» ніде немає ! 

Наnриклад, nодивімся на наші молодечі організації і nодумаймо 
"Ро ті тисячі юнацтва, що nройшли їхні рАди. Де ж вони nоділись? 
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Не час щоб вони вже щось nочали роС>ити? А певний, що наші 
суботні школи були б nереnовнені, якби всі наші діти їх еідеіду· 
вали. А також nевний, що ряди наших молодечих організацій по· 

множились би, якби наша молодь думала npo нашу сnраву. 
Дуже багато nишеться про •nроблеми українськоі молоді,. •зав· 

дання українськоі молоді•, "Виховання української молоді• і т.n. 

Читаємо це і майже зі всім nогоджуємось, але ніколи не nоду

маємо собі про тих авторів : хто вони ? Чи вони в дійсності зна
ють, про що вони nишуть ? Чим вони перенонані, що мають ра
цію? Чи вони колись наблизились до тієї молоді і в дійсності 

сnробували щось про цю молодь довідатись і вияснити, чому та· 

ні nроблеми існують? 
В багатьох виnадках nобачимо, що автори статтей npo молодь 

мають дуже мале nоняття npo неї та як до молоді nідійти. Часто 

роблять цю велику помилку : вІдразу критикують молодь і готові 

наназувати молодому nоколінню, замість зійтися з молодими 
людьми, nоділитись думками й часами навіть вислухати їх та no· 
слухати їхніх nорад. 

Старше громадянство мусить визнати один Факт, а саме : на· 
ша молодь виросла, FІиховалась і вивчилась на чужині в інакших 

обставинах, ніж їхні батьни, і цілком інанше думає. Їхня менталь
ність є австралійсь+<а, не українська. Молодь досягла в більшості 
вищого рівня освіти, ніж їхні батьки, і мусить в своїх дюдей ма· 

ти nризнання за це. але чомусь не має. Тоді вона іде якраз ту
ди, де її здобудуть, - в чуже оточення. Чи можна їм дивуватись? 

Правда є та, що не цілковито в цьому вина нашого старшого 
громадянства, а вина також і нашої молоді - зонрема в тому, що 

трошки забагато тієї nоваги вимагає, як вже досягне яногось рівня 
знання. Вона також мусить nоказати янусь nошану і любое до сво

їх батьків і до своєї рідної мови і щось із себе дати для за 
гального унраїнсьного громадського добра. Легко відкинутись від 

свого. де треба подвійно над собою nоnрацювати і nіти в чуже 

оточення (в дійсності рідне для більшости нашого молодого nоко· 
лін ня). 

Завдання українського загалу - якраз втримати цю нащу мо· 

лодь, щоб вона nродовжувала раз ПОЧd.ТV nрацю, а не відкидати 
11. Пам'ятаймо. що молодь також старіє і якщо ми не зможемо 
nрищеnити їй патріотизм і любов до свого рідного теnер, то вона 

виросте і nіде в світ без ніякого знання про батьківщину своїх 
батьків., її мову й культуру. Тоді для молодої людини все, що ма· 
ло б бути рідним і дорогим, стане безвартісним і чужим. 

Чому в нас існують тані nроблеми з молоддю? - nитаю себе. 

Чомусь ми, унраїнці, заражені таними хибами: 

1. Не маємо nошани до своєї мови і до свого. Готові ми вжи· 
вати чужі слова, сnівати чужі nісні. А ще найnрикріше є, коли чу· 

ємо, що сходини деяких наших організацій nровадяться англійською 
мовою. Вже багато говориться і nроnонується, щоб видавати ан· 

гломоені nідручними для наших молодих організацій. До чого все 
це доведе? 
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І 

2. Не віримо у власні сили і шунаємо порятунну в помічнинах, 

союзнинах, nротекторах, забуваючи, що кожний союзник лише пля 

того ехопить із нимось у союз, щоб досягнути своєї мети і лише 
до тієї nори nеребуває в союзі, дони мети досягне. Треба сnраву 

поставити інанше. Не ми шукаймо союзників, а хай нас шукають 
ян союзнинів, бо шукають сильних, а не шунають слабих. 

З. Не вміємо створити свого nроводу, а ян і створимо. то не 

вміємо йому забезпечити серед народу авторитет і nослух, У нас 
скоріше чужі nровідники знаход1пь авторитет і nослух і ми думаємо 

про них, як про велиних, не розуміючи, що цю великість і авто
ритетність забезnечуємо чужим, замість забезnечити своїм. Того «ЧО· 

мусь• нам бракує цілі століття. 

4. Наша еластивість - нетерnимість до людей своїх. своєї нації, 
які в печому в своїх nеренонаннях відходять від наших nерено· 

нань, хоч v загальному ставnенні мають на серці добро всієї на· 

шої нації, а водночас - велина терпимість до людей чужих нам і 

ідейно, і національно, яні тільки сміють nеребувати серед нас, іr
норувати нашу справу, а й антивно їй шнопити. 

5. Не вміємо бути гордими за свою національну nриналежність 

і легно захоnлюємося національною гордістю інших. 

6. Не завше знаємо, чого хочемо. Тому вистуnаємо навіть ян 

nолітично організована :::ила, займаємося раз no раз другорядними 
сnравами, робим\ їх принциnовими і в боротьбі з ними чи за них 

забуваємо про основну мету nраці, боротьби. 

7. В гонитві за особистими вигодами втрачаємо з nоля зору ін· 

тереси цілого народу. 

8. Маємо хибу не бути стійними до кінця в розnочатій роботі і 

nовертаємося з nівдороги. 

Це основні наші хиби, що nередаються віп старших нашій мо· 
лод і. 

СУМІВUІ З АВСТРАЛІі НА КОНФЕРЕНUІІ В ФІЛІПІНАХ 1971 Р. 



ДО ДЖЕРЕЛ ВТОМИ, ОТЯЖІЛОСТИ, БЕЗСОННОСТИ". 

Д-р С. Зощук 

Наука про чинності в нашому організмі вчить нас, що рідини 
тіла складаються між іншим з розчинів ниелих і лугових речовин, 

яні в нашому тілі рівноважзться, тан що ні одна ні друга не 

nереважує, Дія ониснювання (дихання) в клітині вимагає 
дещо nереваги лугового відчину, але віддавг.ннR двоокису вyrne· 

uя (відnадок дихання-сnалювання) в легеневих міхурцях вимагає 
дещо nереваги кислого відчину; всім цим кермують відповідні 

осередки. У випадку заквашення наших рідин, в ту мить згадані 

осередки зрушують зі заnасів відповідні рівноважники, хемічні 

речовини, з луговим відчином, яні в ту мить збайду.жнюють над· 
мір кислих речовин в нашій крові. Але буває, сьогодні особnиво 

часто, що цей чудовий засіб наusого ,.іла визискуваний день 

в день, вичерnується, так що всі наші оруддя nіддані довше або 

коротше дІІ надміру ниелих речовин. З неозорого числа дослІдІВ 

знаємо, шо уже незн~на nеревага в кислу сторону, (загущення 
йонів водня понижує Н - 7,2) сnричинює в дослідних звірят, 

nрим. v щурів, надмірну nобудливість, яка зростати може dЖ до 

стану сударогів (тетанія) а то і бирси (епілепсія). Шаде nода· 
вав щурям м'ясний харч. Майже всі сьогоднішні харчі, яні спо· 

живає людина, сnричинюють занвашення наших рідин, в тому на 
першому місці стоять харчі звіринного nоходження, nотім всі ви· 

роби з білої муки, головно солодон (цукор) і всі вироби з 
нього, шаноляда й накао, товщі, головно штучні товщі, і т.д .. 

В зв'язку з цим варто згадати npo майже злочинні звички 
годування сьогодні немовлят. Зважмо, nрирода визначила, що 
денне заnотребування наnьорій для немовлят покривається ли· 

ше їх 7% у виді білка (такий є склад в ~nіночому молоці}, 
тимчасом у штучних харчах з жерстяної коро6ки, навіть у норов· 
ячому молоці, якщо ним кормлять, кільність нальорій у виді 

6ілнів nеревищає 20 % (nрим. звичайна маслянка). Тим над· 
міром сnричинюється сильне заквашення рідин тіла немовлят, ди· 
хання клітин утруднене, nереміна речовин обтяжена , нирки осо· 

бливо загрожені; я-н серед таких умовин може розвиватися рів· 
номірно немовля, і не виказувати тих різного рода збочень в ті
лесно-духовому? Ще не всі ще виказують такі збочення чи хво· 

ро6и, це завдячується nримудрості ьожій, яна створила таке чу-
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десне єство і забезnечила його у всякі заборола оборони і від
порности. Статистини однак вназують, що тут «нормальних,. буде 

щораз менше аж до їх зникнення в користь схарлачілого, якщо 

люди не змінять тих звироднілих звичок харчування і таногож 

сnособу життя. 

Ми говорили про заквашення тканів у досліді на щурах, ко· 

ли nодавати їм м'ясний JСарч. На олімпійсьних змаганнях мож· 

на бачити те саме явище з цих самих nричин сильного нагло

го заквашення рідин тіла , яке nроявляється в сильній побудли· 
вості, судорогах, зомліннях ба і довготривалої неnритомности. 

Нирки в тих змагунів особливо обтяжені аж до цілковитого за· 
ламання їхньої • · чинности. 

Слушно кажете •вчасно до ліжка і вчасно вставати» , але без 

тої фіртки , яку даєте: «залежить від звички і занять" , Природа 
виїмків не знає, •а «збанок до пори воду носить», потім при· 

рода відкопне (у виді того тілесно-душевного заломання і без· 
лічі недуг}. Така звичка успіти перед зоровим nередачником 
{телевізором), тут не лише терnлять усі вартості душі, але й 
тілесні. Замість nіти на nрохід з дитиною, розназати їй по до

розі гарну казочку, ми лише збільшуємо застій на всіх щаблях 
переміни речовин. Для дітей тим грізніше, що відчужує їх від 

дійсности, робить їх сліnими суnроти явищ в оточенні, в приро

ді, томуто в них залишаються глибокі сліди отупіння. Поnри те 

зоровий nередачни.- виділює т.зв. натодове проміння, яне є не· 
видиме але діє шкідливо на наші оруддя. Колірові зорові пере· 

дачники висилають навіть nроміння Рентr'ена: відомі є нерідкі 

випадки сивого мороку (катаранта) в малих дітей , або нервовий 
розстрій в дорослих. Не лише самі враження, які глибше за· 

!Тягають в уяві дитини, псують 11 сон, але і згадане nроміння. 

Народи які славні довговічністю, nоруч крицевого здоров'я, 
поверховні сnостерігачі nов'язують ue з їхньою звичкою їсти 
кисле молоно зване юr'урд. Тимчасом сnрава лежить в тому, 
що ті люди йдуть вчасно сnати і вчасно встають та працюють 

цілий день у nолі , на свіжому nовітрі , видаnюючи з nотом чима· 
ло отруйних відпадків nереміни речовин. В нашому тілі існують 
два нервові уnади : самотужний, який з ряду поділяємо на сnів
чутний {сімпатікус) або нерв дня і нолоспівчутний (nарасімпатікус), 
нерв ночі. Сон nроходить під зверхністю цього останнього. 
Маємо ще нервовий улад чутно-руховий. В часі сну всі залег
лості наnравляється, нагромаджені відnадки видалюється з нлі· 
нлітин і міжклітинних nросторів в наnрямі кишок, сечі, nоту і 
дихального повітря. Заnаси сил збільшуються. Сон nеред nівніч· 
чю є найсильніший, а чим далі, тим він слабший. Це в тій 
другій nоловині сну ми маримо. Марення є потрібні. Кошмар· 
ні марення є ознакою неладу в цілому тілі, особливо в кишках. 
Але даймо слово неперевершеному сnостерігачеві, філософові, 
Ніцше: 

«Один жах, це харчування, яне люди nриготовляють тан в 

ресторанах, як і всюди там, де жиє сусnільство в добробуті. 
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Навіть як сходяться високоставлені вчені. володіє той самий 
звичай, який каже нанривати стіл мов у того баннира, за зраз
ком: •чим моrа більше• і •чим мога різнородніше•. Тан і видно, 
що страви nриготовляється на вражіння, а не з уваги на їх зав
дання; томvто потім кличеться одурманюючі напитни на nоміч, 
щоб забити nочуття тяжкости у животі і мізну. Один жах, яне 
спустошення і яна побудливість приходять nотім! Один жах! Яні 
марева мусять тоді снитись. Жах, що за мистецтво і твори лі· 
тератури постають як досман no такому харчі. І щоб не 
знати що вони робили, в їхніх nочинах володітиме досада, су

nеречність або nеревтома світу цього•. 

Яні начасні ті cnoea сьогодні. Це тан в дорослих, а наскіль
ни глибші сnустошення мусять nоставати в немовлят. дітей, до

росту й юнацтва. А те сnустошення зауважуємо сьогодні в 
новородків nри тому, що nерші зуби nоявляються в З-му році 

життя замість в шостому, що вираз лиця нагадує щось з дорос

лого, що статеві залози приходять до голосу на два до трьох 

років передчасно, що ріст щораз вищий, і т.д.. а все разом 

названо •прискоренням•. 

І хоч немає сьогодні такого вченого, який не вказав би на сьо
годнішний харч немовлят і дітей, ян причину отого •nриснорення•, 

загал далі нічого про те не знає, загулюнаний розголосом ви· 

рібників всІх тих •штучних навозів• розмальованих коробках, 

ян• для наших дітей, чим їх доля є раз назавжди nрисудже· 

на. 

Проф. Д-р Клів М. Мак Кей (Корнель юніверсіті) бувший 
nрезидент америн. Інституту для сnрав харчування, виказав сво· 

їм довголітними дослідами. що nовільний ріст заnевнює най

більшу довговічність , nовну працевидайність, тобто та найменша, 

янра<~ ІЗистарчаюча, у свойому складі зрівковажена кільність 

харчів, уможливлює найкраще здоров'я, nрацевидайність і довго· 
вічність . 

В добу Ніцше були ще маючі кляси і біднота. Сьогодні тоі 
різниці е країнах збиткового життя немає, а тому й nочуття 

nеревтоми , безсоння. надмірної nобудливости серед загалу стало 

"НОрмальним• явищем. Про дійсні nричини майже ніхто не го· 
ворить. 

Цернdа знесла nіст, якого дотримувалися ще наші nредки, 

монаші чини. священство. Піст звільняє від тягару до-
часности. Людина знала колись, що харч звірииного походження 
(сьогодні до того доходять ще вироби з С>ілоі муки, солодощі, 

шоколяда, штучні товщі, альногольні напитни, курення) обважнює 
наше тіло де тої міри, щnо божеська душа не всилі янелід про· 
явитись. В часі nосту відчуваємо легкість, райдужний настр1и, 

одуховленість, а й тілесні хороби зникають, людина відновлю· 
ється, відживає. Сьогодні й священики емирають nередчасно з 
nриводу завалу серцем'язня (•удар серця•) і.т.д. 
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УКРАЇНА 
І ХХ-ті ОЛІМПІЙСЬКІ 

ІГРИЩА 

Цього місяuя для сnортсменів відкрилися олімnійські ворота. 

Перші атлети nримістилися у nрекрасних будовах, до яких нім
ці не шкодували ні сили ні часу, щоб nоназатися гідними гос

nодарями чергових ігрищ. 26 серnня відкривається офіційно 
ХХ-та із черги Олімnіяда. Будуть застуnлені великі і малі на· 

роди, що належать до Олімnійського Комітету. А Україна? Ми

мо того. що Україна є членом Об'єднаних Націй, Міжнародного 
Червоного Хреста, ЮНЕСКО, різних міжнародніх союзів -
- вистуnити самостійно не може. 

•Передбачлива влада" старатиметься, ян і старалася до те

nер, ізолювати всіма засобами українських сnортовців від їх 
земляків. Обмежений час побуту у Мюнхені, контрольовані nри

приміщеннА, •nереобтяжуюча• nрограма, nокликання і настою· 
вання на чуйність учасників Олімnіяди - бо «могли б потерnі1и 
еtд різних інтриr' які еміr'ранти снують для них ..... Вже сьогод
ні у пресі можна nеревірити слушність сказаного. 

Украіна за здобутими медалями мусіла б стояти на чоnово
му місці серед країн-учасників Олімnіяди, але це не є 11 зав
дання... Вона сьогодні мусить збільшити і рятувати nрестиж 

CCGP ... Доки Україна не стане самостійною у своїм сnорті -
ІИ лишаються замкнені стежки до власної самостійної реnрезен

тацїі. Питання самостійної реnрезентації nідносив і Кім Пушка
ров - сnортовий коресnондент •Дніnра•. Одначе до розв'язки 

цього nитання дуже далеко, бо не залежить воно від бажання 

українських сnортовuів, а чи українського громадянства, а лише 
від волі «старшого брата". Яке-не-будь намагання вивести Укра· 
іну на загальний міжнародній форум кінчається малим розголо· 

сом v місцевій л:.окальній пресі. А дальше ... З українського 
сnортовця російська преса робить радянця. Перехід з радян
ського до російського на заході нам знаний. Корист~є в цьому 
лиш Москва, якої nрестиж зростає, а наш український сnорт 
мимо того, що могутній, лишається знаним лише льональній 
українській пресі. 

Украіна у світлі ХХ-ої Олімnіяди nредстс.вr.яється без влас-
ного обличчя, ян тінь СССР. Для нас є зовсім ясно, що без 
Самостійної Української Держави, український сnорт буде зав· 
жди збагачувати nризи та збільшувати славу nанівній московсь· 

кій нації. О.Р . 
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.Гt І А 11 / Зз Праеду Будемо Битись! 
~ І І і /t 

І ~ І 'І , І ;-І • f 

vi/jl;· 

СУМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗДАЄ ІСПИТ 

Здвиги СУМ Великобританії належать в тім країні до намбільш 
імnозантних і найбільш численних імnрез. Це дійсно здвиrи на· 
шої спільноти від найменших до найстарших віном осіб. Ноли 
взяти до уваги, що одна четвертина всього українського насе· 
лення в цій країні бе})е в Здвизі участь (біля вісім тисяч на 
всіх тридцять тисяч), то це може винликати nодив і повагу. 

Самої організованої в СУМ молоді в одностроях нараховано 
1800 учасників. Таємниця такої численности учасників лежить 

мабуть в тому, що НУ СУМ В. Британії вже від років ввела 

нонкурсову систему змагань самодіяльних мистецьких гуртків 
за перші ІVІісця, ~:~иеліміновуюч~о~ вже nеред тим першунів на 

Окружних Здвигах СУМ. Молодь і старші переживають глибоко 
ці змагання і кожний рік потверджує постійний ріст нультурно

мистецьких сил з-nоміж молоді. Крайові Здвигм СУМ В. Британії 
відбуваються як nравило nершої суботи місяця лиnня, а останні· 

ми роками місцем Здвигів є місто Лестер, яке має відповідну 

для того nлощу і залю. В цьому році 24-тий з черги річний 
Здвиг припав на суботу 1-го липня, і відбувся ПІд загальним 

сумівським гаслом : За Правду Будемо Битись! 
24-тий Крайовий Здвиг СУМ заnочатковано звітуванням голо

ві Центральної Управи СУМ, д·ві О. Ковалеві, який nрибув з 

Бельгії на Здвиг. Рівночасно голова Крайової Уnрави. д. Я. Дере· 

менда nривітав всіх почесних гостей Здвмгу - достойних отців 

душnастирів та nредставників украінського порганізованого життя 
у В. Британії й чужинців. Як звичайно, у всеукраїнській мані

Фестації з нагоди Здвмгу СУМ взяли участь заnрошенІ преnо

добні отці духовники обох наших Цернов: всечесніші о.о. С. Мо· 
розюк, капелян СУМ УАПЦ, о. А. Гри нах, о. М. Мати'Іак, о. При
хідько, ЧСВВ, о. рад. І. Гасяи і о. Г. Лазієнко. Між реnрезентан· 
тами українського громадського життя були : ред. 1. Дмитрів, 
інж. В. Олеськів з дружиною, голова СУБ nроф. В.Василенко. 
соні. М. Білий·Нарпинець з дружиною, дир. І. Раелюк, дир. Б. Ми

китин з дружиною, радн. С. Терлецький, проф. В. Шаян, п·і Н. 

Марченко (СУУВ), n·i В. Дяківська (ГУ ОУЖ) майор Горобець 
(СГ Д), п. М. Яєчник (УХР), n.І.Скальсьний, п. І. Овчарик, п. Б. Ле
вицький (УСГ), n. А. Тисячний, nредставник хорватів д-р. Іліч, 
члени Ради СУБ, гість з Австралії - n. Рожик. 

Замість nіднесення праnору вистуnили nраnороносці Осередків 
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ПЕРЕГЛЯД СУМІВСЬКИХ ЛАВ . 

nрапорами віддали салют nід звуни національного гимну, який 
винонувала Орнестра СУМ з Гуддерсфільду, а в дальшому 

сумівсьноrо маршу •Угору nрапори , слухай наказ ... Дружинниця 
Д. Семак з Ноттін(гсtму зачитала Святочний Наказ. 

Сnільно провели молитву наnелян СУМ, всеч. о. nротоєрей 
С. Морозюн (УАПЦ) і всеч. о . А. Грина х (УКЦ). Після молитви 
номандант Здвигу, д. М. Гринюн, nоnросив до nривітального слова 

отця nрот. С. Морозюка, а nісля нього - о. А. Гринаха, які виголо· 

сили змістовне слово, nов'язане з річницями яким nри свячено 
Здвиг, а саме: 250·ття з дня народження українського мислите· 

ля-філософа Г. Сковороди, 80-ліття Блаженнішого Кир йосиІf,а 
Сліnого і ЗО·літт~ УПА. 

ОФіційно відкрив Здвиг голова Крайової Уnрави СУМ у В. 
Британії д. Я . Деременда. nредставляючи у своєму слові свят· 

новий зміст сумівсь1юї . імnрези і nрисвяту її ювілейним nостатям 
та історичній даті. Привітавши символічно український нарід та 

його борців, голова КУ аnелював до молоді берегти й множити 

сумівсьну честь і славу, яю широним відлунням хай несуться по 

українській землі серед нашого народу. 
Зі святочною nромовою вистуnив голова Центральної Уnрави 

СУМ, д. Омелян Коваль , nригадавши учасникам , що нрім інших 

історичних дат Сnілка відзначує цього рон у 1 ООО·пя з часу слав
ного князя Святослава. Ляйтмотивом nривітального слова голови 
ЦУ СУМ були Хоробрість, Мудрість Віра й Незламність. Героїзм 
і Одержимість, що їх символізують Святослав Завойовник, Ско· 
ворода, Блаженніший Кир Йосиф, УПА з 11 Головним Команди· 
ром Р. Шухевичом, Валентин Мороз та інші сучасні постаті Вою· 

ючої України. 

Поклоном учасників Здвигу Верховному Архиєреєві, Блаженні· 
шому Кир Йосифу Сліпому, була мело·денлямація n.н. •Дума npo 
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РсЦИ і YIUTb •ДУМУ ПРО ВЕРХОВНОГО• 

Верковного Владику» у виконанні членів драм. групи з Осеред

ку СУМ Ноттінrгам, nодруг: Д. Семак, К. Бойко-Скриnець, І. Гло
жик. М. Семак і д·rа М. Бучка. З відчуттям драматичного змісту 

була виконана й друга точка nрограми, nрисвячена Верховному, 

вірш •Галицькому Владиці" , який рецитувала под. А. Сnлавник з 
Осередку СУМ в Аштоні. 

Численні nисьмові nривіти, в тому також від голови nроводу 

ОУН Я. Стецька , що наспіли на Здвиг, зачитав Комендант Здви· 
гу М. Гринюк. 

Відчитуюч11 довгу листу nочесних гостей, що були учасниками 
Здвигу, командант поnросив їх на сцену прийняти дефіляду су

мівських Відділів, які струнними рядами nромаршували під зву

ни маршових мелодій, виконуваних сумівсьною орнестрою з Гуд· 
дерсфільду. 

Друга частина Крайового Здвиrу відбулась у залі Де Ман
форт з nрограмою конкурсу мистецьких гуртків та концерто-

вим виступом тріо «Конвалія• й ансамблю ~Крилаті • з Ос. 

Брадфорд. Програмою м истеuької частини Здвигу керували 
nодруги М. Волчанська і Слава Гринюк. яні заnовідали ви· 
стуnи. та nодруги Р. і Л. Деременда, що nриготовляпи гуртки 
до nорядковости у вистуnах. Конкурсову частину відкрив ко

мандант Здвигу, д. М. Гринюк. Першим у nрограмі виступав му
зикальний гуртон-орнестра з Гуддерсфільду nrд керівництвом д-rа 
Романа Кравця, який пережив у часі вистуnу nриємну несnодіван
ку - трофей і грамоту Крайової Уnрави СУМ, ян високе відзначен
ня за кількалітнє керівництво сумівською орнестрою, довгоnітнім 
nершуном цього роду мистецтва. Особлива нагорода і відзначен-

ня д-га Р. Кравця на Крайовому Здвизі сталась з тієї nричини, 
що д. Кравець виїжджає з Гуддерсфільду до університету в Кем
брідж і це був його останній ви-ступ в характері керівника ор-
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нестри на Нрайовому Здвизі. Вслід за відзначенням НУ члени 
оркестри на сцені заграли «Многая Літа•, а присутні в залі на
городили молодого талановитого кері в ни ка гуртка вдячними ряс

ними оnлесками. 

В часі конкурсу nрацювало жюрі, яке nокликала на Здвиг 

Нрайова Управа в такому складі : інж. В. Олеськів - голова, чле

ни - nроф. В. Шаян, інж. Т. Нудлик, n·i В. Дяківська, n Б. Мики

тин, дир. І. Раелюк, ради. С. Терлецький, nод. М. Юрків і nод. А. 
Ке цик. 

У вечірніх годинах відбувалась сумівсьна танцювальна забава. 
в часі якої грала орнестра з Бедфорду nід нер. д-га Я. Мадилюса. 

Жюрі Крайового Здвигу СУМ в Лестері в дні 1-го липня 

1972 р. nризнало настуnні місця в нонкурсі суміаської самодіяль· 

ности: 

Хор з орнестрою: Оркестри 

1-ше місце 
2-re місце 
3-тє місце -

- Гуддерсфільд 

Дар б і 

Едінбург 

1-ще місце - Ноттінr'гам 

2-ге місце Скантгорn 
3-тє місце - Бедфорд 

Танцювальні гуртки 

Юw~ни: 

1·І,І~ місце - Дарбі 
2-ге мІсце - Іnостер 

ХОРИ 
1-ше місце Новентри 
2 ·ге м icue Олдгам 

3-тє місце - Брадфорд 

юначки; 

1-we місце - Дарбі 

2-ге місце - Нотінr'гам 
3-тє місце - Гуддерсфілд 

Мішані~ 

1-ше місце - Манчестер 
2-ге місце - Рочдейл 

3-тє місце - Едінбург 

Розглядаючи Здвиг СУМ як маніфестацію пля України. сумів· 
ська молодь, nрибуваючи масово на нього, виявила свою ви· 

сону національну СВІдомість та ідейність, а змістом nрограми -
свою незміt-tну, а то й твердшу nозицію в системі Українсько· 
го Визвольного Руху. На 3двизі не бракувало ні одного Відділу 

Юнацтва. а це є добрим показником сусnільної дисципліни про· 
водів сумІвських клітин. За малими винятками командантами су· 

мівських відділів Осередків були дружинники СУМ, що n:дтвер

джує зростаючу nослідовність у вnровадженні молодої зміни в 
системі нашого організованого життя. Це зонрема виразно 
було nраявлено в часі конкурсу гуртків самодіRльности, якии 
тривав близько чотири години. Тут виявлено також збільшення 

доброякісних сумівських гуртків та широку заангажованість в 

них молодІ и наnолегливість у nраці, яку nотрібно було npo· 
робити, шо6 ян nершун Округи СУМ ВІ1СТуnити в nрограмі 

Крайового Здвиrу. Ян ніколи nеред тим, 20 дружинників СУМ 
вистуnали як самостійні нерівники сумівських мистецьких гурт· 

ків. І треба висловити їм nризнання за нові оригінальні ідеї в 
сnІвах, музицІ и танцях, за13дяни чому (tфім вкладу nрофесій-

ного рівня зі сторони неріFІників-сеньйорів, яні й далі в своєму 

ділі є неnеревершеними}, загальний мистецьний рівень nрогра
ми Здвигу nіднісся до нових висот. 
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МОЛОДІ ПРОФІЛ І 

НОВІ ПРОФЕСІОНАЛІСТИ 

Святослав Олександер Падучак 
і червня 1972 р., nісля закінчення 

студій на Лондонському університеті 
Західнього Онтаріо, одержав стуnінь 
•В.д ... з ботаніки і зоології. 

Крім студій на університеті Славко 
Падvчак закінчив 8-літню музичну шно· 
лу {інструмент- скриnка} та бере на· 

далі участь v місцевій струнній оркестрі 
с.Ст. Томас Стрінf' Есемблі•, в концер· 

тах та фестивалях. 

Славко Падvчан народжений у Ст. 

СВАТОСЛдR О. ПАПУЧАК 

Томасі, Онт., в 1 950 р., є сином про· .... 
відних аюивних членів ЛВУ Дмитра те. Лариси Падучаніе. 

Вже з юних літ Славко включився в ряди місцевого СУМ та 
часто nеребував на сумівсьнім таборі «Веселка• біля Антону, де 

був впорядникам. З осягненням nовноліття Славно включився в 

ряди активних членів ЛВУ , залишаючись одночасно виховником 
у місцевому Ю.СУМ. Майже у всіх нонцертах та імпрезах Сnав· 
но є велиною помІччю українсьн1и громаді на терені Ст. Томасу. 

У вересні ц.р. Славно Падvчак nродовжатиме свої студії на 

дальших чотири роки в •Мемf)ріял хірапрактик Каледж" v Торонті, 
де по закінченню їх осягне стуnіnь .. д.С." донтора хіроnрактики. 

Нашому молодому адеnтові науки бажаємо якнайкращих усnіхів 
у дальших студіях, а його батькам щиро rратулюємо. 

Наша сnільнота в Торонті, Канада, 
збагатилася молодим nрофесіоналістом, 
донтором дентистики. Ним є Михайло 

Рожелюк, син відомих сумівських ді
ячів в Снарборо, біля Торонта, Ірини 

і Дмитра Рожелюків. Михайло з від
значенням закінчив середню школу 

і nішов на студії на Торантонський У· 
ніверситет - факультет nриродознавчи) 
наук. Там же від 1968 ронv пройшов 
дентистичні студії і закінчив їх донто· 
ратом 28 квітня 1972 р. Формальна 
(Dадуація відбулася 26 травня ц.р., 

nри чому вручено йому диnлом донто· 

ра дентистини. 

Д-р Михайло Рожелюк був антив
ним членом СУМ і чненом Уnрав 

Осередку в Торонто і в Снарборо. 

Д·Р МИХАЙЛО РОЖЕЛЮН 
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Був також членом співосновником оркестри •Батурин». Він одру

жений з Оленою Головатою, що також закінчила студії на То

ронтонсьному університеті зі стуnнем маІ'істра та педагогічні сту· 

дії. Зараз є викладачем мов у середн1и школі. 
У СУМ Оленка Головата активно nрацювала Ан виховницА в 

роях, 6ула членом Булави Ю .СУМ, головною виховницею на осе· 
лі •Веселка" вчителювала на Курсах українознавства. 

Для вілзначення цього велиного життєвого успіху, батьки д-ра 
М. Рожелюка і його ()рат Ярослав спільно з дружиною Оленою 
6 травня в українській гостинниці «Мейфер Інн,. влаштували не

сnодіванку з наголи закінчення стvдій Михайла. 
Знаючй друга д-ра Михайла Рожелюка і його дружину мrр. 

Олену Рожелюн як активних сумівців і щирих громадських npa· 
цівників, віримо, що вони і надалі у вільному від nрофесійної 
nраці часі nрацюватимуть у нашій громаді. 

Вітаємо Вас. Друже Докторе Рожелюн, з Вашим nрофесійним 
досягненнАм і бажаємо 6агато усnіхів! 

о 
оо 

бАЛЕТ •КРИЛАТ1• 

О·к СУМ, Бралфорд Англія, під мист. керівництвом О. Буряна, 

6ере участь в Евроnейському турне на Фестивалях Української 
Піr.ні і Танцю. 18.8 - 3.9. 72. 
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І/ ,. І Г І І ГІ, , 
kfatнcьlfe ~mggeнmcmtJo Ь ~ЬІmІ 

Нові інтелігентські надри 

ПІД ЗНАКОМ Г. СКОВОРОДИ 

Вже 11 .nіт nрацюють Нурси Українознавства ім. Юрія Лиnи 

при Осередку СУМ у Торонто, Нанада, які виnустили досі 343 
матуранті в. 

в uьому році 11-та з черги матура відбулася наnрикінці мі-

сяця квітня і дала 56 виnускнииів, xnonuiв і дівчат. Матураль-
ну Номісію очолював проФ. торонтонсьиогно vн і Rерситету д-Р. Б. 

~ М.Ю. АИПИ nРИ О. СУМ У ТОРОНТі 

lИ!:INJ-1·. -----· 

• • • 
1,..1. в• ~ Jt І І \1 J\"' 
I J I LI.L.LІJI ~ .... ,.... 



Будуравич та nроф. Зенон Зелений, а членами Комісії бvли : дир. 
Курсів українознавства Василь Волицький, о. д-р Мирон Стасів, 
д-р. Б. Стебельський , мrр. М. Лукавецький і ред. О. Матла. 

Восьмеро з-nоміж матурантів - Марія Болеста, Соня Гнати
ків, Христя Ігнатович, Михайло Фі Г'оль, Христя Хамуляк, І ри на 
Грнuина , Іванна Колос і Марія Осташ - одержали оцінку 
ВІдм і нно, маючи nонад 85 % ісnитових осягів. 

На бенкеті, влаштованому тієї нагоди, був nрисутній Торон
тонський Владика УКЦ Кир Ісидор Бореuьний який вистуnив з 
гарним словом . Крім nроф. В. Волицькоrо, який дав характерне-
тику Курсів та матурантів, nромовляли ще настуnні осСАби : 
nроф. д-р Б. Будурович, о. д-р. М. Стасів, nроф. д-р Євген Вер

тиnорох від НТШ , Іван Падик від Українського Дому , м~р Т. 
Буйняк в і д КУ СУМ , Б . Лнщиwин від Осередку СУМ , Софрон 

Безубко від ГУ nBY і батьків виnускників, Ірина Шкляр від 
1 О-ої кляси "Б~. Роман Дусановський від минулорічних виn•,ск-
нинів та Марія Болеста від цьогорічних матурантів. 

Бенкетом nровадив мr'р . І . Бонн. 

Вечірня забава з тієї нагоди відбулася nри звуках оркестри 
та у виїмново святочній атмосфері з радісними і щасливими 

обличчями виnускник і в та їхніх родин. Треба nобажати виnускни

кам також щасливо nерестуnити nоріг вищих студій та збагатити 

своїм творчим трудом надбання української духової скарбниці. 

~УDСИ УКDАЇНО3НАВСТВА 
М.Ю.АИПИ ПРИ О. СУ"М У ТОРОНТІ 

ІІІ ИИН 



МАТУРА В РИМІ 

АБСОЛЬВЕНТИ УПМС В РИМІ - 1972 ЗІ СВОіМИ ПРОФЕСОРАМИ ПЕРШИЙ РАД 

ЗЛІВА ДО ПРАВА : 0 С. ЧМІЛЬ, О. Є. ЛИХАЧ. О. РЕКТОР В. САПЕЛЯН. О. І. ТИЛЯВСЬ· 

НИЙ. О. Р. МАЗАР. СТОЯТЬ~ АСИСТЕНТ МІЛАН. М. БОЙЧУК. М. ФЕЙДІ. І. БРЕЗДЕНЬ, 

С. МАКАР. 3 РУДНИUЬКИЙ, П . СЕНИН. М. ПЕТРОВИЧ. Я. PAU М. МОЛЬЧКО. 

Шість років nеребування в Малій Семінарії в Римі зали· 
шають no собі багато вражень. З цього духовного інституту npo· 
тягом десятьох і біnьше літ вийшло чимаnо свідомих юнаків. 
Все там насичене любов'ю до рідної Церкви і до рідного краю. 

Насичене пошаною до своїх настояте11ів. виховників, які nосвя· 

тиnи своє життя вихованню української молоді. Як і всяка інша 
школа, головно інтернат-семінаріА має свої неrативні сторінки і 
nевні недотягнення, все ж таки дnя тих що закінчили семінарію 

враження залишаються досить nозитивні. 
Треба взяти під уваrту, що Українська Папська Мала Семі· 

нарія є одиноною школою чи rімназією у вільному світі, де ви• 

нладають всі nекцїі по·українськи, виховання юнаків ведеться в 

українському дусі. З цього виникає. що юнаки, які виходять з 
з семінарії після 6·ти чи 7-ми років є свідомими своєї віри і 
народности. 

В останніх двох роках nід вnливом нашої власної діяльности, 

культурного життя і лекцій з української історії й літератури, ми 

матуристи nрийшли до висновку, що наша молодь на еміr'рацїі 

nотребує нас ян і nотребує кожного свідомого юнака, що ви· 

ходить з Малої Семінарії. Можна сказати, що вже в останніх 
днях в семінарії ми відчували тугу за пережитим. Щойно теnер 

ми відчули вдячність нашим професорам·виховникам за ге до· 
бро яким вони налили наші серця, даючи нам релігійний і на· 

ціональний ідеал - нашу життєву мету. nо~матурі 
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ЗЛУЧЕНІ ХОРИ •ПРОМЕТЕЙ • , •дІБРОВА• ТА ОРКЕСТРА ·БАТУРИН•. nід мист 

КЕРІВНИЦТВОМ мгра 8. КАРДАША. 0-кv СУМ . ТОРОНТО . КАНАДА, В ПІДГОТОВ · 

ЦІ ДО ЕВРОПЕЙСЬКОГО ТУРНЕ 188 - 3.9.72 

7 іАІ .. + 2'\::d*"'** • R R ...а R l'lllt poiq -.. ~ - ... - - аі8 R . •• + • .....,. ............. ....,.~ 

ЛІТНЯ ПРОГРАМА СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ· 1972 

1. ФЕСТИВАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ І ТАНЦЮ 3 участю су-
м іеських мистецьких ансамблів «Прометей», «Діброва» і •Ба· 
турин» з Торонта, Нанада nід мист. керіеництвом мгра 8. Нар· 
даша та сумівського Балеrу «Крилаті .. 3 Брадфорд, Англія 

під мист. керівництвом О. БурRна. 
18.8.72 - Лондон, Англія 
19.8. 72 - НоттінІ'гам. Англія 

20.8.72 - Манчестер, Англія. 

23-24.8.72 - Мюнхен, Німеччина 

?.6-28. 8. 72 - Рим, Італія 
:.. .9. 72 - Сп а, БельrіR 

2. ВІДЗНАЧЕННЯ 80-ЛІТТЯ ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА 
КИР ЙОСИФА СЛІПОГО в РИМІ 26.8.72 сиnами мистецьких 
ансамблів СУМ та мандрівного табору. 

З. СВІТОВИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ЗЛЕТ ДРУЖИННИКІВ СУМ 
на сумівському таборі в Гомадінrен, Німеччина 19-23.8.1972. 
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ПОЖЕРТВИ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД ссАВАНrАРДУ•) 

КАНАДА 

МОНТРЕАЛЬ 25-літний nодруне ювілей П-сrва Демяників 

25-літннй nодруж. ювілей n-ства Токарнків. 

ЗСА 

ДІТРОЙТ 

Бажаємо 

В. Питян 

многих і щасливих літ! 

зб. л. ч. 606 
Склали no 5 дол.: М. Сніжин. В.К., І. Ровенчун. 

Склали no 2 до.n.: П. Ткач, Е. Лобас, Д. Сулима, Я. Возняк, П. 

Потаnенко, І. Рожан. М. Кульчицький, В. Касків. 

Силали no 1 доn.: Т. Бен, І. Савка, В. Щербій, Р. Тарнав· 

ський. Т. Нованівський. Б. Вєвйора, О. Курно, В. Коваль, 

І. Демчина, І. Сорока , Р. Андрушків. 

Замісrь вінка на могилу сл.n. І. Вонсуля 

ІРВІНГ'ТОН І г'енсьор з6.л.ч 612 
Склали по З дол. В. Терещук. 

Силали no 2 дол.: І. Г'енсьор, Фіцура. І. Темчишин, С. По
луqн, М. Козюnа, Е. Дмитрів .. М. Любіцьний . 

25,-.а. 

1 о.- д 

42,- .а 

50,- д 

17,- д 

Ф. Лиuишин зб. л. ч. 613 1 З,- д. 

Склали no 5 дол.: Ю. Кусіnевсьний, Ф. Луцишин. 
Склали no З дол.: М. Вовк. 

М. Заверуха зб.л.ч. 614,615 
Склали no 1 О дол.: Д. Кnабно, 

99,- д 

Силам~ no 5 .аол., М. Заверуха, М. Почтар, П. Семенюк , ......._ 
Л. Радзінський, В. Лемеr'а, І. Завіслян, Jllll""' 

Для наnаднання адміністрування Авангарду nросимо Нольnорте~ів Пе-

редnлатників nридержуватись настуnного порядну : 

ЗСА і КАНАДА : Кожний Осередок СУМ має ман1 референта сумів

сьних видань, ІІкий збирає nередnлати і nересилає іх до В·ва ЦУ СУМ. 

Якщо в даній місцевості тзного референrа ше нема. або є неактив· 
ний, nередnлатники мають обов'язок грошові розрахунцн nереводити 

безnосередньо з В-еом в Брюсселі. nересилаючи належність банкови

ми чеками чи моні-ордерами. Чеки з Унраїнських кредитівон nрийма

ються на рівні з банковими. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: Через КУ СУМ. або nоштовими моні·ордеР<~.ми до 
Видавництва 

НІМЕЧЧИНА: nочтовими мандатамн до ЦУ СУМ. 

ФРАНЦІЯ: На чекове конто: 

L 'Е st Europeen 1 7 rue de Provence 
PARІS 9 С.С.Р. La Source ЗО 754 04. 

БЕЛЬГІЯ : на чекове нонто КУ СУМ. або. nрямо до В·ва. 
АРГЕНТІНА і АВСТРАЛІЯ : До референтів сумІвських видань в тих 
країнах. 

ІНШІ КРАІНИ : Безnосере.аньо до В·ва в Брюсселі. 
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ПОЖЕРТВИ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД tсАВАН~АРДУ•• 
4 

ЗСА 

Склали no4 доn.: О. Миськів , 

Склали no З дол.: Б Процюк, В. Терещум 

Снлаnи no 2 .аол.: М. Палиннцьний , М. Кормило, П. Ба6ян, 

М . Матіяw , М. Медюх, В Закамарок, М. Поnович., Л. Мигаль, 

М. Красножоний, І. Іванчук, І. Стефуриwин, Я. Бренич, Т. 

Поn~нсьннй , С. Макар, В. Паwон, М. Стереніека, М. При

тула, А. Сеннwин , І. Фе.аун, М . Лю6яцьний 

Силали по 1 .aon.: Кононів . 

КУ ТУСМ. ЗСА. замість вінна на могилу сл.п. ре.а. Д. 

Чайновеького 50 дол. на сумівський табір в Франції. 

ЖЕРТВОДАВЦЯМ І ЗБІРЩИКАМ ЩИРА ПОДЯКА. А ІОВІЛАТАМ 

многv.х r щдсnивих тт 1 

~.-· ... _ .. _ ..... -..... _ ...... .,..._.._ .......... 
Шановних Читачів .. дванГеtрду .. nовідомляємо, що ізза 

технічних та фінансових nричин ми 6ули змушені ви
nустити це число nодвійно нумероване за місяці тра-
вень - серnень. До нінця рону ще мають вийти два 
числа. Хто ще досі не вирівняв заnеrnости і не вnna· 
тив nередnлати за «АванГард• nросимо це зробити в 
яннайноротшому часі. Це є nередумовою дnя нормаль

ного виnусну журналу. Заздалегідь щиро дянуємо! 

В-во ндванr"ард .. 
...... ~ .......... _________ .._ ... _ .... ---- - ... -.............. ".",. ....... ~ ............. __ ~. 

«AVANTGARDE .. 
72 Bld. Chaгlemagne 
1040 Bt·uxelles 
ТеІ. 34.04.82. (Місцевість) 

Висилаю: • річну 11ередплатv на 1971 рік 

МОЯ АдРЕСА. 
(nа·:инкоІQ) 
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• заборгованість по ч. 6 /98 
• на .оnресфонд" 

разом 

(ПDІЗВИЩЄ Й ім'я) 

(чиСІІо дому й назва вуnиці) 

(МІr.І.ІЄВІСТЬ. СТЄЙТ. nРОВІНЦІЯ. KO.Q} 

(І<Р3ІНЗ} 

дня 
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